


'. INDICE ONOMÁSTICO 

ADALBERTO SENA 
- Aparte ao Scn. Cattetc Pinheiro. 3002. 
- Aparte ao Sen. Otto Lehmann. 2799 
- Solicitando da Presidência esclarecimentos sobre expedien· 

te que deveria ser dirigido ao Ministro da Educação e Cultura refe· 
rente ao Projeto de Lei do Senado n• 261/76. 2892 
AGENOR MARIA 

- Análise dos contrastes verificados no campo da administra· 
ção pública federal e municipal. Medidas do Governo Federal que 
visam sanar os fatores geradores do agravamento das distorções so
ciais e da inflação. 3051 

- Aparte ao Scn. Benedito Ferreira. 3088 
- Aparte ao Sen. Dirceu Cardoso. 3370 
- Aparte ao Scn. Luiz Cavalcante. 3090 
- Aparte ao Scn. Mauro Benevides. 2917 
- Apartes ao Sen. Paulo Brossard. 3288,3289 
- Apreensões da Sociedade Rural Brasileira {SRB), manifes· 

tadas em sua assembléia geral recentemente realizada cm Silo Pau· 
lo, face às medidas adotadas pelo Governo Federal com relação à 
cultura do café e da soja. Presença no Scna'do do Dr. Sálvio de 
Almeida Prado, Presidente da SRB, com a finalidade de expor aos 
senadores a ditTcil situação que por ora atravessa a agricultura 
brasileira. 3336 

-Comunicando à Presidência que se ausentará do Pais. 2796 
ALEXANDRE COSTA 

- Aparte ao Sen. Cattete Pinheiro. 3005 
- Aparte ao Sen. Dirceu Cardoso, 3369 
- Aparte ao Sen. João Calmon. 3332 
- Apartes ao Sen. VirgOio Távora. 2947, 2948, 2949, 2950, 

2951,2952,2991,2992 
AUGUSTO FRANCO 

- Emitindo parecer, pela Comissão de Economia, sobre a 
Mensagem n• 134/77. 3304 

BENEDITO FERREIRA 
- Aparte ao Sen. Dinarte Mariz •. 3218 
-Apartes ao Scn. LuizCavalcante. 3089,3091 
- Apelo ao Ministro da Fazenda no sentido de rcexamc da 

orientação inicial de S. Ex•, permitindo ao Banco do Brasil o defe· 
rimento das propostas para investimento nas áreas da Amazônia c 
do Nordeste anteriormente às suas determinações. 3087 

BENJAMIM FARAH 
- Aparte ao Sen. Danton Jobim. 2994 
- Aparte ao Sen. Paulo Brossard, 3095 
- Apelo ao Governador Faria Lima no sentido de que libere 

o plano de classificação de cargos dos servidores do Estado do Rio 
de Janeiro e reexamine a decisão sobre o novo horário estipulado 
pura o funcionamento do comércio da capital do estado. 3298 

- Apelo em prol da pontualidade do pagamento do pessoal 
inativo du SUDEPE. Considerações sobre o Projeto de Lei 
n• 9/77-CN, que dispõe sobre as entidades de previdência privada 
c dd outras providências. 3007 

- Emenda n• 2 ao Projeto de Lei do Senado n• 85/77-DF, 
que dispõe sobre a organização básica da Polfcia Militar do Distri· 
to Federal e dá outras providências. 3259 

- Extensão dos bene!Tcios da Lei n• 5.315/76 aos ex-comba· 
tentes da Marinha Mercante. 3038 

- I Exposição de Pintura Artfstica sobre Porcelana, rcali· 
zada na cidade do Rio de Janeiro. 2849 

- Projeto de Lei do Senado n• 120/76, que dá nova redaçào 
ao§ I• do art. 477 da CLT. 3084 

- Reivindicação dos servidores públicos civis da União em 
favor da modificação do horário da jornada de trabalho. Apelo ao 
Presidente da República no sentido de que seja estendida às netas 
as pensões dos veteranos das campanhas do Uruguai e Paraguai c 
da Revolução Acriana, na forma estabelecida no art. 7• da Lei de 
Pensões Militares. 3188 

BRAGA JÚNIOR 
- Homenagem ao Gcn. Sizeno Sarmento no momento em 

que se afasta compulsoriamente do cargo de ministro do Superior 
Tribunal Militar. 3354 
CATTETE PINHEIRO 

- Aparte ao Scn. LuizCavalcantc. 3090 
- Aparte ao Sen. Ruy Santos. 3255 
- Avaliação das repercussões do Programa de Pólos Agropc· 

cuários c Agromincrais da Amazônia {POLAMAZONIA), institui· 
do cm 1974. 3000 

DANTON JOBIM 
- Aparte ao Scn. Evelâsio Vieira. 2937 
- Considerações sobre o relacionamento da Igreja com a 

classe politica, tendo cm vista a aprovação, pelo Congresso Nacio· 
nal, da proposta de emenda ll Constituição que dispõe sobre a 
implantação do divórcio no Pais. 2796 

- Observações sobre o Projeto de Lei n• 8/71-CN, ora em 
tramitação no Congresso Nacional, que dispõe sobre u declaração 
de utilidade pública e dá outras providências. 2993 

- Papel desempenhado pela Igreja Católica nu defesa dos 
direitos humanos no Pais. Posição assumida por S. Ex• na votação 
da proposta de emenda à Constituição que institui o divórcio no 
Pais. 3295 
DINARTE MARIZ 

- Aparte ao Scn. Dirceu Cardoso. 3370 
- Aparte ao Sen. Jarbas Passarinho. 2956 
- AparteaoSen.JosêSarncy. 3190 
- Comentários sobre documentos do Partido Comunista 

Brasileiro acerca do desenvolvimento de suas atividudcs no 
Pais, 3346 

- Esclarecimentos sobre proposta de emenda à Constituiçuo 
elaborada por S. Ex•, c divulgada pela imprensa, dando nova redu· 
ção ao art. 154 da Constituição. 2996 

- Manifestando suas apreensões com reluçilo às modifica· 
çõcs que serão introduzidas no mecanismo do FUNRURAL, se 
aprovado pelo Congresso Nacional o Projeto de Lei n• li !11-CN, 

;,. 

1:· ... 

:;• , ... 

;> ,, 
i' 
··~· I; 
1•. ,, 

1
'. 
'• 

t. 

r~ 
L 
I_ 

~ 



II 

que institui o Sistema Nacional de Previdência c Assistência Social 
c dã outras providências. 3081,3217 

- Requerimento nq 138/17. de transcrição nos Anais do 
Senado da carta enviada pelo Sr, José Luis de Sousa ao jornal O 
Estado dt S. Paulo, bem como da nota da rcdnção sobre a mcs· 
ma. 2851,2900 
DIRCEU CARDOSO 

- Apartes ao Scn, Agcnor Maria, 3054, 3057 
- Aparte ao Scn. João Cnlmon. 3332 
- Aparte ao Scn. Mauro Bcncvidcs, 3264 
- Comunicando à Presidência que se ausentará do·· 

Pais, 3329 
- Defesa da instalação da usina sidcrdrgica de Tubarão, no 

Espfrito Santo, tendo cm vista nota divulgada pela Associação Bra· 
silcira para o Desenvolvimento das lndüstrias de Base (ABDIB) 
sobre a necessidade da renegociação do acordo firmado pelo Go
verno Federal para construção daquela sidcrdrgica. 3354 

-Outorga do titulo de "cidadão cmérito" de Cariacica- ES 
ao Scn. Eurico Rczcndc c ao Governador do estado. Considc· 
rações sobre a nota do Conselho Monctârio Nacional cm que fo· 
ram reavaliadas as principais contas do orçamento monetário, de 
modo a manter para o ano cm curso as metas bàsicas fixadas cm 
janeiro (discurso entregue à revisão do orador). 3097 

- Questão de ordem referente ao não cabimento da conccs· 
são da palavra, no expediente das sessões extraordinárias, aos Ir· 
deres de partidos, 3069 

- Realização de reunião do Conselho Monctârio Nacional 
destinada a deliberar sobre ~ sustação da linha de crédito para o 
setor ngricola. 3039, 3368 

- Requerimento nq 168/77, de dispensa de intcrstfcio c pré· 
via distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n• 
24/71. 2825 

- Sustação, pelo Governo Federal, da linha de crédito para o 
sctor agrfcola (discurso entregue à revisão do orador.) 2914 
DOMICIO GONDIM 

- Apartes ao Scn, Jarbas Passarinho. 2817,2953,2954 
- Aparte ao Scn, Jcssé Freire. 2802 

EURICO REZENDE 
- Aparte ao Scn. Agcnor Maria. 3337 
- Apartes ao Scn. Evandro Carreira. 2832, 2833 
- Apartes ao Scn, Franco Montoro. 3252, 3366 
- Aparte ao Scn. Gilvnn Rocha. 2970 
- Apartes no Scn, Jarbas Passarinho. 2818,2823 
- Aparte ao Scn. João Calmon, 3330 
- Apartes ao Scn. Lâzaro Barboza. 2862, 2863, 2864, 2865, 

2866 
- Apartes no Scn, Marcos Freire. 2853, 2854, 2855 
- Carátcr sistemático c contraditório das criticas formuladas 

pelo MDB no Governo Federal. 2859 
- Comunicando à Presidência a substituição de membros cm 

comissão mista do Congresso Nacional. 2804,2849,2997 
- Comunicando à Presidência que se ausentará do 

Pais, 3304 
- Considerações relativas ao pronunciamento do partido da 

Oposição feito à Nação, através de cadeia de rádio c televisão, 
referente ao programa c à doutrina daquela agremiação. 3200 

- Justincnndo requerimento, que encaminha à Mesa, de 
transcrição nos Anais do Senado do discurso proferido pelo 
Chanceler Azcrcdo da Silveira por ocasião das conversações 
informais da VIl assembléia geral da OEA c das notas publicadas 
no Jornal do Brasil, de 20 de junho, intituladas "EUA não Consl· 
deram Brasil Alvo da Politica de Cartcr" c "Witt Diz que o Brasil 
nãoi:AivodosEUA". 2945 

- Requerimento n• 177/77, de transcrição nos Anais do 
Senado da intervenção do Chanceler Azcrcdo da' Silveira por 
ocasião das conver!nçõos informais da VIl assembléia geral da · 
OEA c, ainda, das notas publicadas no Jornal do Brasil, de 20 de 

junho, intituladas "EUA não Consideram Brasil Alvo da Politica 
de Cartcr" c "Witt Diz que Brasil não 1: Alvo dos EUA". 2967, 
3192 

- Requerimento n• 183/77, de urgência para o Projeto de Lei 
do Senado n• 132/77-DF. 3039,3043 

- Requerimento nq IH4f77, de urgência para o Ollcio n• 
S/8/77, 3039,.3049 . 

- Requerimento n• 214/77, de urgência para a Mensagem n• 
134/77. 3304 

- Requerimento n• 217f77, de transcrição nos Anais do 
Senado da entrevista do Presidente Ernesto Gciscl concedida à. 
televisão francesa. 3329 

- Respondendo a discurso do Scn. Marcos Freire, no qunl 
focaliza a atual crise estudantil universitária c, cm particular, a 
situação interna da Universidade de Brasfiia; 2910 

EVANDRO CARREIRA 
- Apartes ao Sen, Cattctc Pinciro, 3002, 3004 
- Aparte ao Scn. Virgflio Távora. 2989 
- Apuração de irregularidades atriburdas ao Governador 

Hcnoch Reis; do Estado do Amazonas. · 28j2 
- CQmunicando à Presidência que se ausentará do 

Pars. 3109 

EVELÃSIO VIEIRA 
- Aparte ao Scn. Ag'cnor Maria. 3056 
- Defesa da instalação no Estado de Santa Catarina do novo 

pólo carboqulmico brasileiro. 3296 
· - Falta de apoio do Governo para a rcalizaçio da 290 Reu

nião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a 
realizar-se brevemente cm Fortaleza. 2935 

- lmplantaçilo cm Santa Catarina de uma usina sidclurgica 
intcgrada-SIDERSUL. 3215 

- Moção aprovada pelo Lions Club Crici6ma-Univcrsidadc, 
de Cricidma- SC, no sentido da adoção de providências e normas 
capazes de resguardar a natureza c a saddc da comunidade, sem, 
no entanto, causar prcjulzos à atividadc cxtrativa do carvão 
mineral daquela região, 3006 

- Projeto de Lei do Senado n• 215/76, que dispõe sobre a 
inclusão dos serviços especializados de medicina, higiene c scguran· 
ça do trabalho como serviço constante do elenco de bcncflcios c 
serviços do sistema geral da previdência social. 285 I, 2903 

FAUSTO CASTELO. BRANCO 
- Projeto de Lei do Senado nt 116/76, que inclui entre as 

atribuições do MOBRAL a ·difusão de rendimentos de educação 
sanitâria. 3085 

FRANCO MONTORO 
- Aparte ao Scn. Agcnor Maria. 3337 
- Aparte ao Scn. Hclvfdio Nunes, 2811 
- Aparte ao Scn. José Sarncy, 3189 
- Aparte ao Scn. Paulo Brossard, 3094 
- Declarando, como Udcr, após a discussão c votação do 

Projeto de Lei do Senado n• 122/75, do Scn, Leite Chaves, que n 
bancada do MnR vnrou favoravelmente ao projeto. 3196 

- Discutindo o Projeto de Lei do Senado n• 57f72, de sua 
autoria. 3041 

- Discutindo o Projeto de Lei do Senado n• 40f76, de auto· 
ria do Sen, Mauro Bcncvidcs, 3267 

- Discutindo o Projeto de Lei do Senado n• 62/76, de sua 
autori'a, 2944 

- Discutindo o Projeto de Lei do Senado no 205f76, de sun 
autoria, 2809 

- Eleição c ·posse da nova dirctoria do Sindicato dos 
Trabalhadores nas lnddstrlas de Cal c Gesso de Perus- SP. 2868 

- Encaminhando a votação do Requctimcntv n• 166/77, de 
sua autoria, de adiamento da votação do Projeto de Lei do Senado 
n• 12/76. 2808 

.I 
'I 

li 
!! 
I! 

li 
I' 

I 
I 



- Encaminhando a votação do Requerimento n• 183/77. do 
Sen, Eurico Rczende, de urgência. pura o Projeto de Lei do Senado 
n• 132/77-DF. 3043 

- Encaminhando a votação do Requerimento n• 190/77, do 
Scn. Helvidio Nunes, de urgência pura o Projeto de Lei da Câmara 
n• 46/77. 3086 

- Homenagem ao Embaixador da República Federal da 
Alemanha. Horst Roding. no momento em que S. Ex• se despede 
do nosso Pais. Preservação da ecologia do Vale do Paranapancma, 
cm Silo Paulo. 3366 

- Projeto de Lei do Senado n• 57/72, que fixa cm 6 horas o 
pcriodo de trabalho diário dos operadores em elctricidadc c dá ou-
tras providências. 3041 • · 

- Projeto de Lei do Senado n• 237/75, que dispõe sobre puni· 
ção pelo retardamento injustificado nu concessão de bcnefTcios de 
prestação de serviços pelo INPS. 2999 

- Projeto de Lei do Senado n• 12/76, que eleva o valor de 
benefícios mínimos a cargo do INPS, dando nova redução ao§ 5• 
do art. 3• da Lei n• 5.890/73. 2808 

- Projeto de Lei do Senado n• 62/76, que estabelece novo cri
tério para a distribuição da contribuição sindical c dá outras provi-
dências, 2944 . 

- Projeto de Lei do Senado n• 147/76, determinando que os 
empregados de estações do interior furão jus a remuneração corres· 
pendente ao regime de "prontidão", pelas horas que excederem as 
da jornada normal de trabalho. 2999 

- Projeto de Lei do Senado n• 205/76, que dispõe sobre o 
regime de trabalho, remuneração c demais vantagens dos emprega
dos nas empresas signatárias dos contratos de pesquisa de petróleo 
com cláusula de risco. 2809 

- Projeto de Lei do Senado n• 234/76, que assegura direitos 
à promoção e aproveitamento do empregado cm atívidadc privati· 
va de habilitação qualificada. 3262 

- Razões que induzem S. Ex• a não participar do processo de 
apreciação da instituiçào do divórcio no Pais. 3000 

- Reparos a objeções feitas pelo Sen, Eurico Rczende à fala 
do partido oposicionista. 3204 

- Requerimento n• 162/77. de tramitação cm conjunto de 
projetas de lei do Senado. 2943 

-Requerimento n• 166/77, de adiamento da votação do Pro
jeto de Lei do Senado n• 12/76. 2808 

- Requerimento n• 167/77. de adiamento da discussão do 
Projeto de Lei do Senado n• 205/76, de sua autoria. 2812 

-Requerimento n• 172/77, de adiamento da votação do Pro
jeto de Lei do Senado n• 14/76. 2903 

- Requerimento n• 175j77, de adiamento da discussão do 
Projeto de Lei do Senado n• 62/76, de sua autoria. 2945 

- Requerimento n• 210/77. de adiamento da discussão do 
Projeto de Lei do Senado n• 40j76, de autoria do Sen. Mauro Bene· 
vides, a fim de que a matéria seja encaminhada ao rccxamc da 
Comissão de Constituíçào e Justiça. 3268 

- Resposta à intervenção anterior do Scn. Virgflio Tâvora e 
o real sentido da participação do MDB no programa feito através 
do rádio e televisão. Documento elaborado pela Sociedade Rural 
Brasileira a respeito da atual politica governamental pura o sctor 
agricola. 3251 

GIL VAN ROCHA 
- Aparte ao Sen. Agcnor Maria. 3053 
- Aparte ao Scn. Eurico Rczendc. 2913 
- Aparte ao Sen. Evclásio Vieira. 2937 
- Apartes ao Sen. Franco Montara. 3205, 3207,3209 
- Ap11rtes ao Sen. José Sarney. 3059,3060 
- Apartes 110 Scn. Lázaro B11rboz11. 2864, 2865, 2866 
- Aparte ao Scn, Marcos Freire. 2906 
- Aparte 110 Scn. Mauro Bcncvidcs, 2917 

Ill 

- A validade do conteúdo dos pronunciamentos dirigidos ao 
Pais por membros da Oposição, tendo cm vista criticas formuladas 
sobre os mesmos pelo Scn. Osircs Teixeira. 3353 

- Convocação de assembléia constituinte como caminho pa
ra a cfctiva normalidade institucional. 2938 

- Reparos a citações c conotações dadas pelo Scn. Eurico 
Rczendc em seu pronunciamento a respeito da atual crise estudan
til universitária c, em particular, da situação da Universidade de 
Brasília. 2969 

HEITOR DIAS 
- Aparte ao Sen. Danton Jobim. 2994 
- Aparte ao Scn. Itamar Franco. 3257 
- Aparte ao Scn, Luiz Viana. 2996 
- Aparte ao Scn. Mauro Benevides, 3264 
- Apresentação em plenário de emendas ao Projeto de Lei 

do Senado n• 85/77-DF, que dispõe sobre a organização básica 
da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providên
cias. 3261 

- Protestando contra acusações assacudas pelo Dep. José 
Costa, em discurso proferido na Câmara, aos Ministros Armando 
Falcão e Ãngelo Calmon de Sá. 3255 

HELV!DIO NUNES 
- Aparte ao Sen. Danton Jobim. 2993 
- Aparte ao Sen. Otto Lchmann. 2799 
- Discutindo o Projeto de Lei do Senado n• 57/72. de. 

autoria do Sen. Franco Montoro. 3041 
- Discutindo o Projeto de Lei do Senado n• 40/76, de auto· 

ria do Sen. Mauro Benevides. 3265 
- Discutindo o Projeto de Lei do Senado n' 205/76, de 

autoria do Sen. Franco Montoro. 2810 
- Discutindo o Projeto de Lei do Senado n• 230/76, de auto· 

ria do Sen, Nelson Carneiro, 3115 
- Discutindo o Projeto de Lei do Senado n• 231/76, de auto· 

ria do Sen. Marcos Freire. 3191 
- Emitindo parecer, pela Comissão de Constituição c Justi

ça, sobre o Projeto de Resolução n• 38/77. 3305 
- Emitindo parecer, pela Comissão de Finanças, sobre a 

emenda de plenário ao Projeto de Lei da Câmara n• 46/77. 3118 
- Emitindo parecer, pela Comissão de Finanças, sobre o 

Projeto de Lei da Câmara n• 41/77. 3085 
- Emitindo parecer, pela Comissão de Finanças, sobre o 

Projeto de Lei da Câmara n• 46/77. 3116 
- Emitindo parecer, pela Comissão de Finanças, sobre o 

Projeto de Lei do Senado n• 132/77-DF. 3046 
- Encaminhando a votação do Projeto de Lei do Senado n• 

14/76, de autoria do Sen. Nelson Carneiro, que acrescenta disposi
tivo à CLT. 2903 

-Encaminhando a votação do Requerimento n• 183/77. do 
Sen. Eurico Rczende, de urgência para o Projeto de Lei do Senado 
n• 132/77-DF. 3043 

- Jubileu de ouro do antigo Ginásio do Crato, utualmentc 
Colégio Diocesano do Crato, 3097 

- Requerimento n• 164/77. de destaque, pura rejeição do urt, 
3• do substitutivo apresentado pela Comissão de Legislação Social 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 45/75. 2805 

- Requerimento n• 165/77. de adiamento da votação do 
Projeto de Lei do Sen11do n• 209 f76, 2808 

- Requerimento n• 173/77, de dispensa de publicação, pura 
ímediutu discussão e votação, da redução final do Projeto de Decre
to Lcgisl11tivo n• 10/77. 2905 

- Requerimento n• 176/77, de dispensa de publicação, paru 
imediata discussão e votação, du redução final do Projeto de Decre
to Legislativo n• 9/77. 2945 

- Requerimento n• 180/77, de dispensa de publicação, paru 
imcdiutu discussão c votação, du redução nnul do Projeto de Dccrc· 
to Legislativo n• 12/77. 3000 

i 

\. 



IV 

- Requerimento n• 181/77, de dispensa de intcrslfcio e pré· 
viu distribuição de avulsos para a emenda da Câmara ao Projeto de 
Lei do Senado n• 199/76. 3016 

- Requerimento n• 182/77, de dispensa de intcrst!cio c pré· 
viu distribuição de avulsos pura o Projeto de Lei da Câmara no 
27/77. 3017 

- Requerimento n• 186/77, solicitando que o Projeto de Lei 
do Senado no 57/72 seja submetido a votos. 3042 

- Requerimento n• 189/77, de urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara no 41 /77. 3082, 3085 

- Requerimento n• 190/77, de urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara n•46f77. 3082, 3086 

- Requerimento n• 192/77, de dispensa de publicação, para 
imediata discussão c votuçilo, da redução final do Projeto de Reso· 
lução no 30/77. 3087 

- Requerimento' 197/77, de urgência pura o Projeto de Lei 
duCãmuran•46f77. 3108,3115 · 

- Requerimento no 199/77, de dispensa de publicação, para 
imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Dccre· 
to Legislativo n• 14/77. 3120 

- Requerimento n• 200/77, de dispensa de publicação, pura 
imediata discussão e votação, da redução final do Projeto de Decre· 
to Legislativo no 17/77. 3120 

- Requerimento n' 201/77, de urgência pura a Mensagem 
n• 102/77. 3191,3197 

- Requerimento n• 202/77, de urgência pura a Mensagem 
n• 104/77. 3191, 3198 

- Requerimento n• 206/77, de dispensa de publicação, pura 
imediata discussão e votação, da rcdação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n• 16/77. 3200 

- Requerimento n• 207/77, de urgi:ncia para a Mensagem 
n• 128/77. 3257,3268 

- Requerimento n• 208/77, de urgência para a Mensagem 
n• 129/77. 3257,3269 

- Requerimento n' 209/77, de adiamento da discussão do 
Projeto de Lei do Senado n• 234/76, do Sen. Franco Montoro, a 
fim de ser feita nu sessão de 29 de agosto. 3262 

-Requerimento n• 211/77, de dispensa de publicação, para 
imediata discussão c votação, da redução final do Projeto de De· 
creto Legislativo n• 19/77. 3272 

- Requerimento n• 212/77, de dispensa de publicação, para 
imediata discussão e votação, da redução final do Projeto de Rc· 
soluçilo n• 17/77. 3272 

- Requerimento no 213/77, de dispensa de intcrslfcio c pré· 
via distribuiçilo de avulsos para a redução final do Projeto de De· 
creto Legislativo n• 15/77. a fim de que figure na ordem do dia da 
sessão seguinte. 3304 

- Requerimento n• 215/77, de urgi:ncin pura o Projeto de Lei 
da Câmara n• 52/77. 3329, 3342 

- Requerimento n• 216/77, de urgi:ncin para a Mensagem 
n• 135/77, 3329,3345 
HENRlQUE DE LA ROCQUE 

- Aparte no Scn. Dinarte Mariz. 3219 
- Aparte no Scn. Luiz Viana. 2996 
- Apelo ao Ministro Ney Braga c no Dirctor·Gcral do 

DASP em favor dos antigos professores catcdrãticos do Estado do 
Maranhilo. 3158 

- Indicação, pelo Presidente da República, do Alm, Júlio de 
Sã Bierrenbach para o cargo de ministro do Superior Tribunal 
Militar. 2963 

- Projeto d~ Lei do Senado n• 141/77, que altera as contri· 
buiçõcs c pensões que scrilo concedidas no dcputuJos federais c se· 
nadares pelo Instituto de Previdi:ncia dos Congressistas. 3184 
ITALIVIO COELHO 

- Aparte ao Sen. Cuttete Pinheiro. 3003 
- Emitindo parecer, pela Comissilo de Constituição c Jus· 

tiçu, sobre o Projeto de Rcsoluçilo n• 39/77. 3346 

ITAMAR FRANCO 
- Aparte ao Sen. Evclásio Vieira. 2936 
- Apartes ao Sen. Mauro Bcnevides. 2916, 3264 
-:- Apartes ao Sen. Osircs Teixeira. 3047,3048 
-Aparte ao Scn. Paulo Brossard. 3124. 
- Apartes ao Scn. Virg!lio Tllvora. 2952, 2990, 2991, 2992, 

2993 
- Apelo ao Governador do Estado de Minas Gerais no sen· 

tido da sustação da desapropriação de quarteirões densamente po· 
voados na cidade de Belo Horizonte. 2964 

- Apresentação em plenário de emendas ao Projeto de Lei 
do Senado n• 85/77-DF, que dispõe sobre a organizaçilo básica da 
Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências. 3260 

- Discutindo o Projeto de Lei do Senado n• 132/77· 
DF. 3046 

- Emitindo parecer, pela Comissão de Servio;o Público Civil, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 52f77. 3342 

- Encaminhando a votação do Projeto de Lei do Senado 
n• 132/77-DF. 3049 

- Encaminhando a votação do Requerimento) no 183/77, do 
Scn. Eurico Rezcndc, de urgi:ncia para o Projeto dc Lei do Senado 
n• 132/77-DF. 3043 

- Exploração das jazidas fosfáticas de Patos de Minas (dis· 
curso entregue il revisão do orador). 3368 

- Interpretação do uso da palavra nos termos do que dispõe 
o art. 16, item VI, do Regimento Interno. 3256. 

- Questão de ordem referente à interpretação do uso da pula· 
vra cm explicação pessoal, nos termos do que dispõe o art. 16, item 
V, do Regimento Interno. 2960 

- Requerimento n• 142/77, de transcrição nos Anuis do Se· 
nado do artigo "A Cidade e a Utopia", de autoria do jornalista 
José Hélder de Sousa, publicado no Correio Bra:i/lense, de 18 de 
maio. 2941 

- Requerimento n• 205/77, de adiamento da discussão do 
Projeto de Lei do Senado"' 8Sf77·DF, a fim de ser feita na sessão 
do dia seguinte. 3196 
JARBAS PASSARINHO 

- Apartes ao Sen. Franco Montoro. 3206, 3207, 3209, 321 O 
- Aparte ao Sen. Itamar Franco. 3257 
- Apartes ao Scn. Marcos Freire. 2957, 2958 
- Considerações referentes no discurso proferido pelo Scn. 

Paulo Brossard nu 86• sessão, cm 16 de junho. 2822 
- Esclarecimentos sobre trecho de discurso recentemente 

proferido por S. Ex• a respeito do Bispo de São Félix do Xingu, Sr. 
Casaldúliga, tendo em vista interpretações deturpadas por órgão 
da imprensa sobre o assunto. Carãter errôneo das ilações do Scn. 
Marcos Freire sobre o pronunciamento de S. Ex• acerca dos aspec· 
tos capitnis do atual r::;im' politico brasileiro. 2953 

- Palestra feita por S. Ex• por ocasii\o do encerramento de 
simpósio a cargo do Diretório Estadual de Estudantes do Rio 
Grande do Sul, na qual focalizou uspectos capitais do atual regime 
politico brasileiro. 2812 

- Projeto de Lei do Senado n• 209/76, que acrescenta pará· 
grafo ao art. 9• da Lei n• 5.890/73, que altera a legislaçi\o da previ· 
di:ncia social c dú outras providencias. 2808, 3194 

- Requerimento n• 169/77, de transcrição nos Anais do Se· 
nudo do pronunciamento do Ministro Arnaldo Prieto na 63• Con· 
feri:nciu da OIT, cm Genebra- Su!ça, cm 7 de junho. 2826,3082 

- Rcspostu uo discurso proferido pelo Scn. Marcos Freire 
no qual focnlizn uspcctos do aluai regime politico brasileiro. 2959 
JESSI'! FREIRE 

- Apresentando sugestões visundo modificar a orientaçi\o do 
Uovcrno Federul no que diz respeito il prefixaçi\o de taxa de corre· 
çüo monetúria nos empréstimos oficinis como medida de umpnro il 
empresu privudu nacionul. 2800 

- Comunicundo à Presidência que se uuscnturã do 
Pais. 3017 
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- Impacto social que se faz sentir na população do Muni· 
clpio de Silo Rafael - RN, cm face do projeto de construção da 
bnrragem do rio Açu, Produção dn cern de cnrnnúbn no Nordeste e 
o indispensável npoio do Governo Federnl e dos órgãos clnssistns 
no sentido de envidnr esforços nu pesquiso e eslfmulo à produ'ção 
dn cera de carnnúba. 3009 

- "Opcrnçilo casulo", a ser executada no Estudo do Rio 
Grande do Norte pela LBA, visando amparar n criança na fase pré· 
escolar, através da assistência médico-odontológica, social;cducati· 
vn c recreativa. 2964 
JOÃO CALMON ' · 

- Aparte ao Scn, Dirceu Cardoso. 3357 
- Apelo dirigido ao Presidente da República no s,entido de 

que determine a liberação de verbas necessárias ao inicio das obras 
de construção da usina siderúrgica de Tubarão, no Espirita Santo. 
Precipitação da posição tomada pela Associ'ação Brasileira pura o 
Desenvolvimento das Indústrias de Base (ABDIB) com respeito à 
construção daquela siderúrgica, 3329 
JOS~ LINDOSO 

- Apartes ao Sen. Evandro Carreira. 2835, 2836,2837 
- Aparte no Scn. Otto Lehmann. 2867 
- Apelo às autoridades competentes, tendo cm vista os 

danos causados pelo rio Solimões na cidade de Fonte Boa -
AM. 3292 

- Defesa da lisura c da conduta do Governador Henoch Reis 
no exercício da governança do Estado do Amazonas, tendo cm 
vista calúnias assacadas contra S. Ex• por membros da Oposição 
daquele estado. 3159 

-Observações e sugestões com vistas ao crescimento consoli
dador da Zona Franca de Manaus. 2961 

- Projeto de Lei do Senado n• 199/76, que autoriza a doação 
de porções de terras devolutas a municípios incluídos na reAiãO da 
Amazõnia Le2al, para os fins que especifica, e dá outras 
providências. 3195 

- Respondendo, pela Prcsidé:ncin, a esclarecimentos solici
tados pelo Scn. Adalberto Sena, a respeito de expediente que 
deveria ser dirigido ao Ministro da Educação c Cultura referente 
ao Projeto de Lei do Senado n• 261/76. 2893 

- Respondendo, pela Presidência, à intervenção do Sen. 
Itamar Franco sobre interpretação do uso da palavra nos termos 
do Regimento Interno. 3257 

- Respondendo, pela Presidência, a questão de ordem 
formulada pelo Scn, Itamar Franco. 2961 
JOS~SARNEY 

- Aparte no Scn. Agcnor Maria. 3053 
- Apartes ao Sen. Gilvan Rocha. 2970, 2971 
- Apartes ao Sen. Paulo Brossard. 3092, 3093 
- Encaminhando J votação do Projeto de Lei do Senado n• 

132/77-D F. 3049 
- Posição do Governo Federal com relação à suspensão da 

realização de reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Cié:ncia, face a pronunciamento do Sen. Evelúsio Vieira sobre o as· 
sunto. 3058 

- Reparos no pronunciamento do partido da Oposiçilo feito 
ao Pais no dia anterior, através de uma cadeia de rádio c televisão, 
referente ao programa e à doutrina dnquela agremiaçilo. 3189 

- Requerimento n• 191f77, de retirada do Requerimento n• 
190/77, em que solicita urgi:nciu pura o Projeto de Lei du C•imura • 
n046f77. 3087 
LÁZARO BARBOZA 

- Aparte no Sen. Danton Jobim. 2797 
- Apartes ao Sen, Eurico Rezende. 2859, 2860 
- Aparte uo Scn. Mauro Bcncvides. 3264 
- Aparte ao Sen. Paulo Brossard. 3290 
- Aparte uo Sen. Virgflio Tilvoru. 3250 
- Discutindo o Projeto de Lei do Senudo n• 230/76, do Sen. 

Nelson Curnciro. 3114 

v 

- Emenda n• I ao Projeto de Lei do Senado n• 85/77-DF, 
que dispõe sobre a organização básica da Policia Militar do Dis
trito Federal c dá outras providências. 3259 

- Emitindo parecer, pela Comissão de Constituição c Justi· 
ça, sobre o Projeto de Lei da Câmara n•46/77. 3117 

- Propósitos que animaram o Movimento Democrático 
Brasileiro cm sua fala à Nação, tendo cm vista os reparos feitos à 
mesma pelo Scn. José Sarncy anteriormente. 3191,3371 

- Requerimento n• 198/77, de adiamento da discussão do 
Projeto de Lei do Senado n• 230/76. 3115 

- Requerimento n• 201/77, de urgência para a Mensagem n• 
102/77. 3191,3197 

- Requerimento n• 202/77, de urgência para a Mensagem n• 
104f77. 3191,3198 

- Ressalva, por senadores do MDB, de artigos da Constitui· 
çào, por ocasião da prestação do compromisso regimental de pos· 
se, Observações sobre o cumprimento da Constituição pelos 
governos da Revolução. 2862 
LEITE CHAVES 

- Aparte ao Scn. Franco Montara, 3252 
- Aparte ao Sen. Gilvan Rocha. 3353 
- Aparte ao Scn, Osires Teixeira. 3352 
- Aparte ao Scn. Paulo Brossard. 3278 
- Aproveitamento do aguapé como fonte de energia não 

convencional para·substituir o petróleo. 3359 
- Emitindo parecer, pela Comissão de Constituição c Justi· 

ça, sobre o Projeto de Resolução n• 36/77. 3269 
- Projeto de Lei do Senado n• 122/75, que assegura ao lavra· 

dor o direito de pagar o débito agrícola por meio de consignação 
judicial do produto apenhado, ou financiado, tomando-se por base 
os preços mínimos fixados pelo Governo Federal. 3!96 ' 

- Projeto de Lei do Senado n• 236/76, que concede ao piloto 
privado o direito de contribuir, como autónomo, para a prcvidén· 
cia social. 3042 

- Requerimento n• 160/77, de anexação de projeto de lei do 
Senado a outros que já tramitam em conjunto. 2998 

- Requerimento n• 171/77, de tramitação cm conjunto de 
projetas de lei do Senado. 2892, 3040 
LENOIR VARGAS 

- Emitindo parecer, pela Comissão de Constituição e Justi· 
ça, sobre o Projeto de Resolução n• 31/77. 3050 

- Emitindo parecer, pela Comissão de Constituição c Justi· 
ça, sobre o Projeto de Resolução n• 37/77, 3270 

- Emitindo parecer, pela Comissão de Finanças, sobre o Of!· 
cio n• S/8/77, 3049 

- Requerimento n• 163/77, de dispensa de intcrsticio c 
prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n• 
23/77. 2804 

- Requerimento n• 170/77. de dispensa de publicação, para 
imediata discussão c votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n• 23/77. 2827 
LOURIVAL BAPTISTA 

- Conta tos mantidos pelo Ministro da Indústria c do Comér· 
cio em recente viagem à Europa e Oriente Médio, com a finalidade 
de ampliar e diversificar nosso comércio internacional. 3291 

- lnnuguraçilo da nova sede da Empresa Brasileira de Cor· 
reias e Telégrafos nesta capital, Entrevista concedida, na 
oportunidade, pelo Cel. Adwaldo Cardoso Botto de Barros, 
Presidente da ECT, sobre a atual situação da empresa. 3211 

- Inauguração do novo edif!cio sede da agência do Banco do 
Brasil cm Buenos Aires, Solenidade de entrega do troféu "0 Bar· 
riga Verde" a catarincnses ilustres. 3109 

- Pagamento pela Caixa Económica Federal c pelo Banco 
do Brasil do 14' salário nos trabalhadores cadastrados h6 cinco 
unos no PIS·PASEP. 3361 , 

- Posse do Ministro Álvaro Pcçanha Martins na prcsidcnc1a 
do Tribunul Federal de Recursos, 3306 
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VI 

- Requerimento n• 193/77, de transcrição nos Anais do 
Senado do discurso proferido pelo Sen, Petrônio Portclln, no 
Clube do Congresso, por ocasião dn instalação dn sede dn ABI cm 
Brasília, 3108, 3338 

- Requerimento n• 194/77, de transcrição nos Anais do 
Senado da ordem do dia do Ministro dn Aeronáutica alusiva no 46• 
aniversário do Correio Aéreo Nacional. 3108, 3340 

- Requerimento n• 195/77, de transcriçilo nos Anais do 
Senado da ordem do dia do Ministro da Marinha alusiva ao 113• 
aniversário da Batalha do Riachuclo. 3108, 3340 

- Requerimento n• 196/77, de transcrição nos Anais do 
Senado do discurso proferido pelo Ministro da Educaçào c Cultu
ra, em nome do Presidente da República, quando dn visita deste à 
Universidade Júlio de Mesquita Filho, cm Rio Claro- SP. 3108, 
3340 
LUIZCAVALCANTE 

- Apartes ao Scn. Dinartc Mariz. 3348, 3349 
- Aparte ao Sen. Jarbas Passarinho, 2814 
- Aparte ao Scn. João Calmon. 3332 
- Aparte ao Scn. Lâzaro Burboza. 3373 
- Apartes ao Sen. Marcos Freire, 2906,2908 
- Apartes ao Sen. Virgílio Tâvora. 2894,2895 
- Documento do CENOR (Centro de Estudos do Nordeste) 

a respeito da evasão do incentivos fiscais do FINOR para o 
FISET. 3089 

- Emitindo parecer, pela Comissão de Economia, sobre a 
Mensagem n• 135/77. 3345 

- Reparos ils declarações prestadas na Câmara dos 
Deputados pelo Sr. Geonísio Barroso, Vicc-Presidentc da 
BRASPETRO, sobre as escassas possibilidades da auto-suficiência 
do Brasil no campo petrolífero. 2893 

- Requerimento n• 168/77, de dispensa de interstício c 
prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n• 
24/77. 2825 

- Requerimento n• 174/77, de dispensa de publicação, para 
imediata discussão c votaçiio, da redução final do Projeto de 
Resoluçiio n• 24/77. 2905 

- Sugestiio de medida concernente ao nosso endividamento 
externo. 2850 
LUIZVIANA 

- Posse do Ministro Álvaro Peçanhu Martins nu presidência 
do Tribunal Federal de Recursos, 2995 
MAGALHÃES PINTO 

- Aparte ao Sen. Itamar Franco. 2965 
- Aparte ao Sen. Jarbas Passarinho, 2818 

MARCOS FREIRE 
- A atual crise universitária, Oficio do Dirctório Académico 

Demócrito de Sousa Filho, da Faculdade de Direito do Recife, da 
Universidade Federal de Pernambuco, encaminhado ao Presidente 
da República, sobre as recentes manifestações estudantis, 3366 

- Apartes ao Sen, Eurico Rczende, 2860,2861 
- Apartes ao Sen. Jarbas Passarinho, 2959, 2960 
- Apartes ao Sen. Lázaro Barboza, 2862, 2863, 2864, 2865, 

2866,3372 
- Aparte ao Sen. Mauro Benevides. 2916 
- Considerações sobre a utual crise estudantil univcrsitAriu e, 

de modo particular, a situação interna da Universidade de Brasí
lia. 2905 

- Discutindo o Projeto de Lei do Senado n• 231/76, de sua 
autoria. 3191,3307 

- Fontes nas quais S. Ex• se baseou ao fazer as ilações, 
focalizadas pelo Sen. Jurbus Passarinho, acerca dos aspectos cupi· 
tais do atuul regime político brasileiro. 2957 

- Projeto de Lei do Senado n• 231/76, que acrescenta purâ· 
grafo único ao art. 37 do Decreto-Lei n• 200/67, dispondo sobre o 
cargo de ministro extraordinário pura o desenvolvimento do Nor· 
deste. .11 1J I 

- Requerimento n• 204/77, de invcrsilo dn ordem do dia, n 
fim de que a matéria constante do item 8 seja submetida ao plenA· 
rio cm primeiro lugar. 3191 

- Resposta u interprctaçilo dada pelo Scn. Jnrbns Passarinho 
a discurso proferido por S. Ex• sobre a ordem jurídico-institucio· 
nal do País. 2852 
MATTOSLEÃO 

- Aparte ao Sen. Dirceu Cardoso. 3370 
MAURO BENEVIDES 

- Aduzindo novas considerações sobre as distorções verifica-
das nos critérios de arrecadação do ICM. 2916 

-Aparte ao Scn. Agenor Maria, 3053 
- Aparte no Scn. Dnnton Jobim, 2994 
- Aparte ao Scn, Dirceu Cardoso, 3369 
- Aparte no Scn. Evclâsio Vieira. 2936 
- Aparte ao Scn, Hclvídio Nunes. 3097 
- Aparte ao Sen. Luiz Cavalcante. 3090 
- Aparte ao Scn. Luiz Viana. 2996 
- Aparte uo Scn, Paulo Brossard, 3095 
- Dcsncclcraçilo sofrida no momento pelos investimentos a 

cargo da SUDENE. 3358 
- Discutindo o Projeto de Lei do Senado n• 40/76, de sua 

autoria. 3262 
- Projeto de Lei do Senado n• 40j16, que dispõe sobre o 

processo de fiscalizaçiio pela Câmara dos Deputados c pelo Senado 
Federal dos atas do Poder Executivo c os da administração indirc
ta. 3262 

- Requerimento n• 136/77, de transcrição nos Anais do 
Senado do editorial "Encontro de Investidores", publicado no 
jornal O Povo, de Fortaleza, cm 17 de maio. 2807 

- Requerimento n• 178/77, de transcrição nos Anais do 
Senado da reportagem intitulada "Meneses Pimentcl: Um Pouco 
de História sobre a Transitoriedade do Poder", 2967,3110 

- Requerimento n• 185/77. de transcrição nos Anuis do 
Senado do artigo "0 Problema Prioritário do Nordeste 1:: Financci· 
ro", de autoria do professor Josaphnt Unhares, publicado no jor· 
nal O Povo, de Fortaleza. 3039, 3258 

- Simpósio promovido pelo Instituto Pedroso Horta -
órgão de estudos e pesquisas do MDB- inspirado no lema "A Lu· 
ta pela Democracia", 2914 

- Solidariedade de S. Ex• no editorial "Lideranças Nordcsti· 
nas Defendem a Região", focalizando discurso de posse do Sr. 
Edson Bezerra Cavalcante na presidência da Federação das lndús· 
trias de Pernambuco, a respeito da utilização das lideranças polfti· 
cus c empresariais para tentar influir nn politica económica nucio· 
na! cm suas vinculações com a região. 3096 
MENDES CANALE 

- Comunicando à Presidência que se nuscntarâ do 
Pais, 3329 

- Considerações u respeito da divisão territorial do Estado 
de Mato Grosso, 3363 
MILTON CABRAL 

- Comunicando à Presidência que se ausentarA do 
País. 3067 
NELSON CARNEIRO 

- Apelo ao Presidente da República cm favor dos funcionA· 
rios ativos c i nativos du Rede FerroviAria·Fedcrnl. 2831 

- Comunicando à Presidência que se ausentarA do 
País. 3329 

- Documento aprovado pela Confcdernçilo de Professores 
do Brasil em reuniilo de seu conselho administrativo, em Fortaleza, 
sobreu problemática educacional brusilcira, 3011 

- Instruções expedidus pelo IPASE para o atendimento de 
seus beneficiários pelo INPS. 3295 

- Necessidude da introduçilo nu lcgislaçilo pertinente nos 
servidores do Estudo do Rio de Janeiro du contagem recíproca do 
tempo de serviço puruuposentudoriu. 2961 



- Pnlnvrns de gratidão no ensejo da promulgação da Emcn· 
da Constitucional n• 9, instituindo o divórcio no Pais. Entrevista 
concedida pelo Scn. Amaral Peixoto à revista Veja a respeito da 
inndinbilidndc de entendimento para ajudar o Pais a vencer as di fi· 
cu Idades cm que se encontra. 3213 

- Projeto de Lei do Senado n• I I 1/75, que introduz modifi· 
cnçõcs na legislação da previdência social. 2999 

- Projeto de Lei do Senado n• 14/76, que acrescenta 
dispositivo àCLT. 2851,2902 

- Projeto de Lei do Senado n• 42/76, que dispõe sobre a 
identificação de familiares do mnrltimo, pela autoridade compctcn· 
te, para fins de ingresso na ârcn de portos nacionais. 3342 

- Projeto de Lei do Senado n• 230/76, que dispõe sobre o 
seguro-desemprego, a cargo do INPS, c dá outras providên· 
cias .. 3114 

- Projeto de Lei do Senado n• 287/76, que alter~ 
dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho. 3183 

- Projeto de Lei do Senado n• 297/76, que altera a rcdação 
do art. 2• da Lei n• 4.281/63. 3268 

- Projeto de Lei do Senado n• 131/77, que acrescenta parâ· 
grafo único ao art. 473 da CLT. 2804 

- Projeto de Lei do Senado n• 134/77, que acrescenta § 3• · 
aoart. !OdnLcin• 5.107f66(FGTS). 2934 

- Projeto de Lei do Senado n• 136/77, que disciplina o 
cxcrclcio da profissão de oficial barbeiro c de oficial cabeleireiro c 
dá outras providências. 2988 

- Projeto de Lei do Senado n• 139/77. que acrescenta 
dispositivo à Lei n• 4.090/62, que instituiu a gratificação de Natal 
para os trabalhadores. 3038 

- Projeto de Lei do Senado n• 140/77, que veda a dispensa 
do empregado sem justa causa c dâ outras providências. 3184 

- Projeto de Lei do Senado n• 142/77, que acrescenta pará· 
grafo único no art. 5• da Consolidação das Leis do Trabn· 
lho. 3248 

- Projeto de Resolução n• 33/77, que reconhece como servi
ço de cooperação intcrpnrlnmcntar o Grupo Parlamentar de 
Llngun Francesa. 3184 

- Requerimento n• 159/77, de retirada do Projeto de Lei do 
Senado n• I 19/77, de sua autoria. 2943 

- Solicitando à Presidência o encaminhamento à Comissão 
de Minas c Energia do Senado do scrlpt do programa "Globo 
Repórter", levado ao ar pela Rede Globo de Televisão cm I• do 
corrente, sobre os aspectos da gravidade dos seres vivos cncon· 
Irados na água potâvcl. 3062 

ORESTES QUeRCIA 
- Projeto de Lei do Senado n• 26/76, que dâ nova rcdação 

no§ 2• do art. 9• da Lei n• 5.890/73. 3042 
- Projeto de Lei do Senado n• !38/77 (Complementar), que 

introduz alteração na Lei Complementar n• 25/15, que estabelece 
critérios c limites para a fixação da remuneração dos vereado· 
rcs. 3038 

- Requerimento n• 187/71, de adiamento da discussão do 
Projeto de Lei do Senado n• 26/76, de sua autoria. 3042 

OSIRES TEIXEIRA 
- Apartes ao Scn. Agcnor Maria. 3052, 3053, 3054, 3055, 

3056,3057 
- Apartes no Scn. Benjamim Fnrnh. 3008, 3009 
- Aparte ao Scn. Dinnrtc Mariz. 3219 
- Aparte no Scn. Eurico Rczcndc. 29 I 3 
- Apartes no Scn. Evnndro Carreira. 2834, 2835 
- Aparte no Scn. Evclâsio Vieira. 3007 
- Apartes no Scn. Franco Montoro. 3205, 3206 
- Aparte no Scn. Leite Chaves. 3361 
- Aparte no Scn. Otnir Bcckcr. 3005 
- Discutindo o Projeto de Lei do Senado n• I 32/71· 

DF. 3047 

VII 

- Observações sobre o pronunciamento do partido da Oposi· 
ção, feito recentemente através de uma cadeia nacional de rádio c 
televisão,. referente ao programa c à doutrina daquela agrcmia· 
ção. 3350 

- Projeto de Lei do Senado n• 238/75, que torna obrigatório 
o. uso de equipamentos de emergência cm transportes coletivos, 
não urbanos, sejam terrestres, mnritimos, fluviais ou aéreos, c dá 
outras providências. 2807 

- Regozijando-se com o lançamento da Folha do Siideste, de 
Goiâs, c com o "Caderno Econômico", editado por O Glo· 
bo. 3096 

- Sentido da intervenção de S. Ex• feita a discurso proferido 
pelo Sen. Eurico Rczcndc, tendo em vista conceitos emitidos sobre 
n mesma pelo Scn. Gilvan Rocha, a respeito da crise universitária 
que atualmcntc atravessa o Pais. 2914 

OTAIR BECKER 
- ApartcaoScn. Lourivnl Baptista. 3109 
- Documento aprovado pelo Presidente Gciscl intitulado 

"Ação para a Empresa Privada Nacional", contendo os propósitos 
do Governo. Federal cm prol do desenvolvimento da iniciativa 
privada do Pais. Cnrátcr realista da posição sustentada pelo Presi
dente do Banco do Brasil favorável à extensão do tcto de 20% da 
correção monetária nos mutuários do BNDE anteriores a 
1975. 3155 

- Emitindo parecer, pela Comissão. de Economia, sobre a 
Mensagem n• 129/77. 3269 

- Necessidade da divulgação antecipada, pelo Governo Fc· 
dera), do nntcprojcto da nova CLT. 308 I 

- Necessidade de apoio do Governo Federal ao 11 Simpósio 
Internacional sobre a Abelha Africana, a realizar-se cm outubro de 
1978, em Florianópolis. Homenagem ao apicultor Hclmuth Wiesc, 
Presidente da Confederação Brasileira de Apicultura. Apelo ao 
Ministério da Agricultura no sentido de incentivar a apicultura 
nacional c ao Governo Federal para apoiar o Brasil no XVI 
Congresso Mundial, cm outubro próximo, cm Adelaide- Austrâ· 
lia. 3293 

- Projeto de Lei do Senado n• 236/75, que dá nova rcdação 
ao art. 13 do Decreto· Lei n• I .038/69, que estabelece normas rela· 
tivas ao imposto único sobre minerais c dá outras providên· 
cias. 2944 

- Projeto de Lei do Senado n• 134/76, que faculta ao 
empregado do sexo feminino sacar os depósitos de sua conta 
vinculada do FGTS, na hipótese que indica. 3 I 13 

- Projeto de Lei do Senado n• I 37/71. que autoriza a filiação 
facultativa à previdência social dos deputados estaduais, prefeitos, 
v ice-prefeitos c vereadores. 3037 

- Rccxnmc, pelo Conselho Monetário Nacional, no tocante 
ao Estado de Santa Catarina, dos critérios para concessão de cartas 
de novas agências do Banco do Brasil no interior do Pais. 3005 

- Reivindicações do Estado de Santa Catarina encaminha· 
das ao Presidente da República na audiência concedida por S. Ex• 
às bancadas do estado na Câmara e no Senudo. 3362 

- Requerimento n• 151/77, de transcrição nos Anais do 
Senado do discurso proferido pelo Dr. José Carlos Soares Freire 
por ocasiilo da assinatura de convênio celebrado entre o Governo 
do Estado de Santa Catarina c o Ministério da Fazenda. 2997 

- Requerimento n• 152/77. de transcrição nos Anais do 
Senado do artigo "Monte Castelo Fuz Hoje 15 Anos de Emancipa· 
çilo", publicado no jornal A Notícia, deJoinville- SC. 3040 

OTTOLEHMANN 
- Aparte ao Scn. Os ires Teixeira. 335 I 
- CinqUentenário de fundação do O Braganra -Jornal, edi· 

tado no M uniclpio de Bragança Paulista - SP. J I fiO 
- Comentdrios sobre o alcance social e politico do urt. 254 
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autoria, tendo cm vista informações divulgadas pela imprensa so· 
brc a anunciada reformulação daquele dispositivo, 3212 

- Comunicando à Presidência que se ausentará do 
Pais. 2849 

- Emitindo parecer, pela Comissão de Constituição c Justi· 
ça, sobre o Projeto de Resolução n• 34/77. 3199 

- Emitindo parecer, pela Comissilo de Constituição c Justi· 
ça, sobre o Projeto de Resoluçilo n• 35/77. 3198 

- Importância da promoção de campanha de conscicntiza· 
ção dn opinião pública visando preservar os nossos bens cultu
rais. 2798 

- 80• aniversário do cinema no Brasil. Imperiosidade da 
preservação do acervo cinematográfico nacional. 2867 

- Requerimento n• 162/77, de tramitação cm conjunto de 
projetes de lei do Senado. 2943 

-Requerimento n• 188/77, de dispensa de interstício c pré· 
via distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução 
n• 30/77. 3067 
PAULO BROSSARD 

- Análise da evolução do sistema bancário brasileiro a partir 
de 1960. O fenômeno da pujança cconômica c o poderio financeiro 
da rede bancária do Estado de São Paulo. 3120 

- Aparte ao Scn. Danton Jobim. 2993 
- Apartes ao Scn. Franco Montara. 3252, 3253 
- Apartes ao Sen. Jarbas Passarinho. 2822,2823,2824 
- Apartes ao Sen. Mauro Bencvidcs, 3263 
-Apartes ao Sen. Virgflio Távora. 2947, 2948, 2949, 2950, 

2952 
- Complementação do discurso iniciado na sessão de 27 de 

junho, sobre a cvoluçilo do sistema bancário brasileiro desde a 
reforma bancária e a criação do Banco Central. 3272 

- Considerações relativas à projetada realização da 29• 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciên· 
cia. Estabelecimento, pelo Governo Federal, de censura alfandc· 
gária, a ser exercida pela polfcia, a livros estrangeiros. Impedi· 
menta da realização de palestra pelo p~orcssor Aliomar Baleeiro a 
convite dos estudantes de Londrina - PR e de reunião pastoral 
operária da Diocese de Nova lguaçu - RJ, programada por D, 
Adriano Hipólito. Retirada, pelo Presidente da República, do Pro
jeto de Lei n• 8/77-CN, que dispõe sobre declaração de utilidade 
pública e dá outras providências. 3092 

- Referências feitas pelo Sen. Jarbas Passarinho a discurso 
proferido por S. Ex• sobre as reformas constitucionais baixadas 
durante a decretação do recesso parlamentar. 2820 
ROBERTOSATURNINO 

- Apartes ao Sen. Itamar Franco. 3046, 3047 
- Apsrte ao Scn, Paulo Brossard. 3138 
- Apartes ao Sen, Virgilio Távora. 2949,2950,2951,2952 
- Condenação de Rosalice Fernandes, pela 2• Auditoria de 

Marinha, por crime contra a segurança nacional. 3081 
- Emitindo parecer, pela Comissão de Economia, sobre a 

Mensagem n• 128/77. 3268 
RUY CARNEIRO 

- Aparte ao Sen. Agcnor Maria. 3056 
RUYSANTOS 

- Aparte ao Sen. Evelásio Vieira. 2936 
- Aparte ao Sen. Virgllio Távora. 2895 
- Conr,ratulando-se com a dircçilo da Rádio Globo c do 

MOBRAL pela realização de concurso de bandas de música, 
Necessidade de apoio do poder público àquelas agrcmia· 
çõcs. 3254 . 

- Emitindo parecer, pela Comissão de Lcgislaçilo Social, 
sobre a emenda de plenluio ao Projeto de Lei da Câmara n• 
46/11. 3118 

- Encaminhando a votaçilo do Requerimento n• 190/77, do 
Scn. Hclvfdio Nunes, de urgência pura o Projeto de Lei da Câmara 
n• 46/77. 3086 

- Requerimento n• 163/77, de dispensa de interstfcio c 
prévia distribuiçilo de avulsos para o Projeto de Resoluçuo n• 
23/77: 2804 

- Requerimento n• 193/77, de transcrição nos Anais do 
·Senado do discurso proferido pelo Sen. Pctrônio Portclla, no 
Clube do Congresso, por ocasião da instalaçilo da sede da ABI cm 
Brasflia, 3108, 3338 

- Requerimento n• 194/77. de transcrição nos Anais do 
Senado da ordem do dia do Ministro da Aeronáutica alusiva ao 46• 
aniversário do Correio Aéreo Nacional. 3108, 3340 

- Requerimento n• 195/77, de transcrição nos Anais do 
Senado da ordem do dia do Ministro da Marinha alusiva ao 113• 
aniversário da Batalha do Riachuelo. 3108, 3340 

- Requerimento n• 196/77. de transcrição nos Anais do 
Senado do discurso proferido pelo Ministro da Educaçilo e Cultu
ra, em nome do Presidente da República, quando da visita deste à 
Universidade Júlio de Mesquita Filho, em Rio Claro- SP. 3108, 
3340 
SALDANHA DERZI 

- Aparte ao Sen. Agenor Maria. 3336 
- Aparte ao Sen. Osires Teixeira. 3048 
- Emitindo parecer, pela Comissão de Finanças, sobre o 

Projeto de Lei da Câmara n• 52/77. 3343 
- Emitindo parecer, pela Comissiio do Distrito Federal, so

bre o Projeto de Lei do Senado n• 132/77-DF. 3045 
VASCONCELOS TORRES 

- Apelo às autoridades que espccir,ca em favor da revogação 
de portaria do Diretor-Geral do Departamento de Aeronáutica 
Civil r,xando a taxa de 20% sobre o preço do bilhete aos usuários 
da aviação civil que não comparecerem aos aeroportos brasileiros 
antes da decolagem do avião. Serviços prestados à justiça militar 
pelo Gen. Sizcno Sarmento, no momento em que se afasta do 
STM. Comentários sobre os problemas que anigcm o desenvolvi
mento de Brasflia. 3063 

- Focalizando assunto de interesse de lirea sindical e do 
Estado do Rio de Janeiro, 2827 

- Procedimento irregular da organização industrial 
LANAR!, sediada em Paracambi - RJ, cm detrimento de suas 
obrigações junto aos empregados, Congratulando-se com a di· 
reteria recém-eleita do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Re· 
dondu. 3012 

- Projeto de Lei do Senado n• 152/74, que restabelece a 
grar,a tradicional no nome das cidades tombadas pelo patrimônio 
histórico, 3261 

- Projeto de Lei do Senado n• I 09 !15, que fixa normas para 
a expediçiio de passaportes. 3114 

- Projeto de Lei do Senado n• 165/76, que dispõe sobre o 
cálculo da rcmuneraçiio a que se refere a Lei n• 4.090/62, que ins
titui a gratir,cação de Natal para os trabalhadores. 2944 

- Projeto de Lei do Senado n• 194/76, que dispõe sobre a 
concessão de bolsas de estudo pelo Ministério da Educação e Cul
tura aos exercentes de cargos de administração sindical ou repre· 
sentaçilo pror,ssional. 2999 

- Projeto de Lei do Senado n• 50/77, que dispõe sobre o can· 
celamento de penalidades aplicadas a servidores civis e o abono de 
faltas não justir,cadas. 2809 

- Projeto de Lei do Senado n• 71/77, que dispõe sobre os cm· 
pregados optantes ou não du Lei n• 5. I 07 f66, com mais de 25 unos 
de serviço. 3342 

- Projeto de Lei do Senado n• 92/77. que cria o Fundo 
Nacional da Pesca c dl1 outras providências. 3196 

- Projeto de Lei do Senado n• 133/77, que uutorizu a União, 
as autarquias e as socicdudcs du economia mista u ulicnur imóveis u 
funcionários aposentados. 2934 

- Projeto de Lei do Senudo n• 143/77. que dispõe sobre 
preço de venda ao consumidor dos derivados de petróleo que con
tenham parcelas de úlcool anidro. 324M 
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- Requerimento n• 203(77, de transcrição nos Anais do 
Senado do discurso do Almirante-de-Esquadra Júlio de Sá 
Bicrrenbnch pronunciado durante as solenidades de sua posse no 
cargo de ministro do Superior Tribunal Militar. 3191 
VIRGILIOTÁVORA 

- Apartes ao Sen. Dirceu Cardoso. 3357,3369 
- Aparte ao Sen. Franco Montara. 3251 
- Aparte ao Sen. João Calmon. 3332 
- Aparte uo Sen. Leite Chaves. 3360 
- Aparte no Sen. Luiz Cavalcante. 2850 
- Aparte uo Sen. Otair Becker. 3156 
- Apartes ao Sen. Paulo Brossard. 3123,3124, 3125, 3278, 

3289,3290 
- Continuação das considerações iniciadas cm sessão 

anterior sobre os problemas que envolvem a construção da 
"Ferrovia do Aço". 2989 

- Nota do Conselho Monetário Nacional sobre a reunião 
realizada cm 23 de junho, na qual foram reavaliadas as principais 
contas do orçamento monetário, de modo a manter para o ano cm 
curso as metas básicas fixadas cm janeiro. 3067 

IX 

- Prometendo abordar, brevemente, o problema da 
"Ferrovia do Aço", tendo cm vista pronunciamentos feitos pelo 
Scn. Paulo Brossard sobre o assunto, Programa desenvolvido pela 
PETROBRÁS objctivando uma melhor definição, a curto prazo, 
'das possibilidades de exploração das reservas de hidrocarbonetos 
da plataforma continental do Pais. 2894 

- Protestando responder, oportunamente, a discurso profc· 
rido pelo Scn. Paulo Brossnrd sobre a evolução do 'istema ban· 
cário brasileiro. Esclarecimentos sobre discurso prurcrido por 
S. Ex•, cm recente sessão, sobre a reunião realizada pelo Conselho 
Monetário Nacional, na qual foram reavaliadas as principais 
contas do orçamento monetário. 3155 

- Refutando criticas feitas à polftica do Governo no campo 
sócio-cconômico·financciro pelo Movimento Democrático Brasi· 
lciro, através de seu pronunciamento à Nação feito na segunda· 
feira anterior. 3249 

- Reparos ao discurso proferido pelo Scn. Paulo Brossnrd 
cm recente sessão a respeito da construção da "Ferrovia do 
Aço". 2946 
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86• SESSÃO, EM 16 DE JUNHO DE 1977 

I. Abertura .................................. :. 
2. Mensagem do Presidente da República: 
- De.: agradecimento de comunicação relativa à es .. 

colh:.t de autoridades ....... , . , .... , ....... , . , , .. , . , .. 
J. Oficio do 1•-Secretürio da Câmara dos Deputados 

encaminhando i1 revisão do Senado autógrafos do se· 
guintc projeto: 

- Projeto de Lei da Ci1mara n046/77 ...... , ...... . 
4. Pareceres rt.!fcrcntcs lts seguintes matérias: 
-Projeto de Lei do Senado n• 134/76 ........ , . , .. 
-Projeto de Decreto Legislativo n•ll/77 .. , ...... . 
- Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câ· 

mura nYJ9 /76 ........ , .......................... , , . 
-Mensagem n• 101/77 (Projeto de Resolução 

n•23j77) ......... , .. , ............................ . 
-Mensagem n• 100/77 (Projeto de Resolução 

n•24j77) ... , ........ , ............................ . 
- Projeto de Decreto Legislativo n• 17/77 ......... . 

. - Projeto de Decreto Legislativo n• 16/77 ......... . 
- Projeto de Lei do Senado n• 61/77 .............. . 
5. Comunicação: 
- Do Sen. Agenor Maria, que se ausentarA do 

País ............................................. .. 
6. Discursos do expediente: 
- Sen. Danton Jobim ......................... .. 
- Sen. Otto Lehmann ............... , ......... , , 
- Sen. Jessí: Freire ............................. . 
7. Comunicação da liderança da ARENA: 
-De substituição de membro cm comissão mista 

do Congresso Nacional ............................. . 
H. Projeto apresentado: 
-Projeto de Lei do Senado n• 131/77, do Scn. 

Nelson Carneiro ................................... . 
9, Requerimento apresentado: 
- N• 163/77, dos Scns. Ruy Santos e Lcnoir Vur-

gus. Aprovado .... , , , , .. , .. , , .. , , .................. . 
I O. Ordem do dia: 
- Projeto de Lei du Câmara n• 45/75. Aprovado, 

nos termos do substitutivo du Comissão de Legislação 
Social, ressalvado o seu art. 3•, nos termos do Rcquc· 
rimcnto n• 164/77. Ã Comissão de Redução , , .......... . 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 4/77. Aprovado. 
À Comissão de Redução ............................ . 

-Requerimento n• 136/77. do Sen. Mauro Bencvi· 
des. Aprovado . , ... , .. , .. , , ... , . , , .... , , , .......... . 

- l'rojeto de Lei do Senudo n• 238/75, do Sen. 
Osires Teixeira. Kejoitado. Ao arquivo ..... , .......... . 

- l'rojeto de Lei do Senado n• 209/76, do Sen. 
Jurhus Pussurinho. VotuçUo udiadu, nos termos do Re-
querimento n• 165/77 ............................... . 
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-Projeto de Lei do Senado n• 12/76, do Scn. 
Franco Montoro. Votação adiada, nos termos do Reque-
rimento n'' 166/77 .................................. . 

-Projeto de Lei do Senado n• 50f77, do Sen. 
Vusc.:oncc\os Torres. Rejeitado. Ao arquivo ........ , ... , 

-Projeto do Lei do Senado n• 205/76, do Scn. 
Franco Montoro. Discussõo adiada, nos termos do Re· 
qucrimcnto n' 167 f77 ............................... . 

li. Discursos após a ordem do dia: 
- Scn. Jarbas Passarinho ....................... . 
- Scn. Paulo Brossard .......................... . 
- Scn. Jarbas Passarinho ....................... . 
12. Dcsignaçoo da ordem do dia da próxima ses· 

são. Encerramento ................................. . 

87• SESSÃO, EM 16 DE JUNHO DE 1977 
(EXTRAORDINÁRIA) 

I. Abertura 
2. Requerimentos apresentados: 
- N• 168/77, dos Sens. Luiz Cavalcante c Dirceu 

Cardoso. Aprovado ................................ . 
- N• 169/77, do Sen. Jarbas Passarinho , .......... . 
3. Ordem do dia: 
-Projeto de Resolução n• 23/77. Aprovado. À 

Comissão de Redução .............................. . 
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores so·. 

bre a Mensagem n• 81/77. Apreciado em sessão sccrc· 
ta ............................................... . 

- P.arecer du Comissão de Constituição c Justiça 
sobre a Mensagem n• 116/77. Apreciado cm sessão se· 
cn:tu ..... , ......... , , , .. , .......... , ........... , , , 

4. M atériu apreciada upós a ordem do dia: 
- Redaçõo final do Projeto de Resolução n• 23/77. 

Aprovada. À promulgação .......................... . 
5. Discursos após u ordem do dia: 
- Son. Vasconcelos Torres ...................... . 
- Scn. Nelson Carneiro ........................ . 
6. Designação da ordem do dia du próxima ses· 

sUo. Enccrramc:nto ... , , , ........................... . 
7. Discurso pronunciado em sessão anterior: 
- Sen. Evandro Carreira, nu 84• sessão, cm 14 

junho ............... , ............................ . 

88• SESSÃO, EM 17 DE JUNHO DE 1977 

I. Abcrturu ................................... . 
, McnsagcnsJ~) Presidente da Repúhlica: 
- SuhmclcrH.Iu :lll Scnmlll u escolha de nome: indi

cado paru cargn ~:ujll prnvirm:nll> depende de suu pré· 
via lHJUicscéncia , , ... , , , , , . , , , , . , . , , , ..... , , .. , , . , , . 
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- Suhm~l~nu.• it d~lib~r~çuo do S~nudo o seguinte 
projetO: 

-Projeto de L~i do s~nado n' 132/77-DF .. , ...... . 
3. Parc:ccrcs rc:fcrc:ntes üs seguintes matérias: 
- Proj~lo d~ L~i da C1ilnaru n• 25,'77 ............. . 
-Projeto de L~i da Cilmura n• li 5/74 ............ . 
4. Comuni~uçõos da Pr~sidência: 
- R~~ehimento do Oficio n• S/8/77, do Governador 

do Estado d:.: Santa Catarina ....................... · 
- Ar4uivum~n1o do Projeto de Lei du Câmara 

n• 7/76 ........................................... . 
5. Comunicaçuo: 
-Do Sen. Ouo L~hmann, que se aus•:ntará do 

P:.tis .... , . , . , ................................ , .... . 
6. Oficio da liderançJ da ARENA na Citmara dos 

Dc~ulados: 
-De substituição de membros em comissão mis· 

111 do Congresso Nacional ........................... · 
7. Comunicação da lid~rança da ARENA: 
- D~ substituição d~ m~mbro em comi!.sào mista 

do Congr~sso Nacional . .. .. .. . . . .. . . .. . . . . .. ....... 
H. Disc11rsos do ex~~di~nle: 
- s~n. Benjamim Farah ........................ . 
- Sen. Luit Cavalcante ......................... . 
9. Ordem do dia: 
- Rc4u~rimento n• 138/77. do Sen, Dinarte Mariz. 

Votação adiada por falta de quorum .......•........... 
-Projeto d~ Lei do Senado n• 215/76, do Sen. 

Evelúsio Vieira. Votação adiada por falta de quorum ..... . 
-Redução final do Projeto de L:i do Senado 

n'' IH4/76-DF (Complementar). Aprovada. A sanção ..... 
-Projeto d~ D~creto L~gislativo n• 10/77. Dis· 

cussão encerrada, t~ndo sua votação adiada por falia 
dt:tJIUJfiiUI , , , , , , , ,, , , , , , , , , , , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

-Projeto de Resolução n• 24/77. Discussiio encer· 
rada, tendo sua votação adiada por falta de quomm ...... . 

-Projeto de Lei do Senado n• 14(76, do Sen. 
Nelso·n Carneiro. Discussão encerrada, tendo sua votação 
"diad:~ por falia de quonun .......................... . 

I O. Discursos upós a ord~m do dia: 
- Sen. Marcos Freire ......................... · · 
- s~n. Eurico Rez~nd~ ... , ...................... . 
- Sen. Lúzaro Barboza , , , ...................... . 
- Sen, Ouo Lehmunn .......................... . 
- Sen. Mauro Benevides (discurso entregue à re· 

visiiü do orador) .............. · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · • 
- S~n. Franco Montoro ........................ · 
li. D~signaçào da or~em do dia da próxim11 sessão. 

Encerramento , ........... , , ....................... . 

89• SESSÃO, EM lO DE JUNHO DE 1977 

I. Aborlura .......... , ........................ . 
:!. flurcct:rl!s r~:r~:rt:ntc:s às seguintes matérias: 
-Oficio n• S/6/76 ............. · .... · · · · · · .. · · · · 
-Oficio n• S/4~/75 , . , , , , ...................... . 
-Oficion•S/47/75 ........................... . 
-Oficio n• S/·'0/75 ............................ . 
-Oficio n• Sf39f75 ......... · · · • · · · · · · · · · ·" · .. • 
-Projeto de Lei do Senado n• 201/76 ............ . 
-Projeto do Loi do Senado n• 36/76 •:·omple· 

mcntur) . , , , . , .. , , , ...... , .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
- Projeto ~e Let do Senado n• 2H7 /76 ............. . 
- Projeto ~e Lei do Senado n• 60/77 .............. . 
- :•rojehl ~.Lei do Senudo n• 142/76 ...... , ...... . 
-Projeto de Lei da Câmara n• 3/74 , , , .. , , , ...... . 
-Projeto de Lei do Senado n• 53/74 , .. , .. , , ...... . 
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3. Comunicação da Presidência: 
-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara 

n• 24/77 ............ · .... · · · · .... · · · .. · .... · · .. ·" · 
4. Requerimento apresentado: 
- N• 171(77, do Sen. Leite Chaves ............. .. 
5, Discursos do expediente: 
- Scn. Adalberto Sena .. , ...................... . 
-Scn, LuizCavalcantc .. , ...................... . 
-Scn. VirgflioTâvora ......................... . 
6. Ordem do dia: 
-Projeto de Decreto Legislativo n• 10/77. Aprova. 

do. Ã Comissão de Rcdação ......................... . 
-Projeto de Resolução n• 24(77. Aprovado. Ã 

Comissão de Redação .............................. . 
-Requerimento n• 138(77, do Sen, Dinarte Mariz. 

Aprovado ........................................ . 
-Projeto de Lei do Senado n• 14/76, do Scn. 

Nelson Carneiro. Votação adiada, nos termos do Reque· 
rimcnto n• 172(77 .................................. . 

-Projeto de Lei do Senado n• 215/76, do Sen. 
Evelâsio Vieira. Rejeitado. Ao arquivo .............•... 

7. Matérias apreciadas após a ordem do dia: 
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 10/77. Aprovada, nos termos do Requerimento 
n• 173(77.Á promulgação .......................... . 

- Redação final do Projeto de Resolução n• 24/77. 
Aprovada, nos termos do Requerimento n• 174/77. Á 
promulgação ...................................... . 

8. Discursos após a ordem do dia: 
- Scn, Marcos Freire ..... , .. , . , .. , ........ , ... . 
- Sen, Eurico Rezende ........................ .. 
- Sen, Gilvan Rocha (discurso entregue à revisão 

do orador) ..................................... . 
- Sen, Osires Teixeira .......................... . 
- Scn, Dirceu Cardoso (discurso entregue à revi· 

são do orador) .................................... · . 
- Sen, Mauro Benevides ........................ . 
9. Designação da ordem do dia da próxima sessão. 

Enccrramen to ..................................... . 
10. Discurso pronunciado cm sessão anterior: 
-Sen, Mauro Benevides, na 88• sessão, cm 17 de 

junho ............................... · · ... · · .... · · · · 

901 SESSÃO, EM 11 DE JUNHO DE 1977 

1. Abertura .................................. .. 
2. Mensagens do Presidente da República: 
-Restituindo autógrafos de projetas de lei saneio· 

nados ............................................ . 
- De agradecimento de comunicação . , .. , , • , .... . 
3. Oficio do I •·SecretArio da Câmara dos Depu· 

lados encaminhando à revisão do Senado autógrafos 
do seguinte projeto: 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 20/77 ...•. , .... 
4. Pareceres referentes à seguinte 111atéria: 
-Projeto de Decreto Legislativo n• 19(77 . , , .. , .... 
5. Projetas apresentados: 
-Projeto de Lei do Senado n• 133(77, do Sen, 

Vasconcelos Torres .... , ... , , ...... : ......... , ...... . 
-Projeto de Lei do Senado n• 134(77, do Sen, 

Nelson Carneiro ................................... . 
6. Discursos do expediente: 
- Sen. Evelâsio Vieira , , , .............. , , ....... . 
-Ser •. ü:lvali Rocha . , , ........ , .... , , , , ....... . 
7, Ordem do dia: 
- Requerimento n• 142/77, do Sen, !lama r Fran· 

co. Aprovado ..................................... . 

2892 

2892 

2892 
2893 
2894 

2900 

2900 

2900 

2902 

2903 

2904 

2904 

2905 
2910 

2914 
2914 

2914 
2914 

2915 

2916 

2930 

2831 
2931 

2931 

2933 

2934 

2934 

2935 
2938 

2941 



-Requerimento n• 159/77, do Scn. Nelson Cnrnci· 
ro. Aprovado , ........... , ... , . , ..... , ........ , , ... , 

-Requerimento n• 162/77, dos Scns. Franco Moo
toro c Otto Lchmnnn. Aprovado .... , .. , .. , .. , , .... , . 

-Projeto de Lei da Cümura n• 16/76. Rejeitado. 
Ao arquivo ..................... , , .. , , ..... , . , .... . 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 9/77. Aprova· 
do. Ã Comissão de Rcdnçilo . , ..................... , 

- Projeto de Lei do Senado n• 236/75, do Scn. 
Otnir Bcckcr. Rejeitado. Ao arquivo , , . , , , , ... , .... , , . 

- Projeto de Lei do Senado n• 165/76, do Scn, 
Vasconcelos Torres. Rejeitado. Ao arquivo , ...... , , , , . , 

- Projeto de Lei do Senado n• 62/76, do Scn: 
Franco Montara. Discussão adiada, nos termos do Rc· 
querimcnto n• 157/77 ............... , .. , ........... .. 

8. Matéria apreciada após a ordem do dia: 
- Rcdação final do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 9/77. Aprovada, nos termos do Requerimento 
n• 176!77. À promulgação ....... , .. , ........ , ....... 

9. Discursos após a ordem do dia: 
- Scn. Eurico Rczcndc ...... , ....... , ......... , . 
- Scn. Virg!lio Tâvorn ......................... . 
- Scn. Jarbas Passarinho . , ............ , ... , ... .. 

- Sen. Marcos Freire ••••••• o,, •••••••••••••••• ' 

- Scn. Itamar Franco . . ' ................ ' ...... . 
- Scn. Nelson Carneiro ........ , .... , .. , , . , ... .. 
- Scn. José Lindoso ................ , ......... .. 
- Scn. Henrique de Ln Rocquc , ........... , . , ... , 
- Sen. Jcssé Freire .......... , .. , .............. .. 
10. Designação da ordem ao dia da próxima ses· 

são. Encerramento ......................... , , ..... .. 

91• SESSÃO, EM li DE JUNHO DE 1977 
(EXTRAORDINÁRIA) 

I. Abertura ........................ , ......... .. 
2, Pareceres referentes às seguintes matérias: 
- Projeto de Lei do Senado n• 199/76 . , , , , , • , ..... , 
-Projeto de Decreto Legislativo n'4/77 , , , , , . , , .. , 
3. Mensagem do Presidente da República: 
-De retirada da Mensagem n• 135/77 ... , .. , , , , , , , 
4. Requerimentos apresentados: 
- N•177J77, do Scn. Eurico Rczcndc .... , . , , , , .. , , 
- N• 178/77, do Scn, Mauro Bcncvidcs , , , , , .. , .... 
5. Ordem do dia: 
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores so

bre a Mensagem n• 87/71. Apreciado cm sessão secreta , , , 
-Parecer da Comissão do Distrito Federal sobre 

a Mensagem n•I09/77. Apreciado cm sessão secreta .. , , , , 
6. Dcsigu~çilo da ordem do dia da próxima sessão. 

Encerramento .................................... .. 
7. Discurso pronunci•do cm sessão anterior: 
- Scn. Gilvnn Rocha, na 89• sessão, cm 20 de 

junho ......................... , .... , ..... , , , , , .. .. 

9l• SESSÃO, EM ll OE JUNHO DE 1977 
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I. Abertura ................................. , .. 2981 
2. Mensagens do Presidente da Rcptlblica: 
-Submetendo à deliberação do Senudo o Projeto 

de Lei do Senado n• 135/77-DF . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2981 
- Submetendo ao Senado a escolha de nome indi· 

cudo pura cargo cujo provimento depende de sua pré· 
via uq uicsci:ncia ....... , . , ............ , .... , . , , , , . , . 2984 

- De agradecimento de comunicações relativas à 
escolha de autoridades , .... , ......... , .. , ...... , , .. .. 

3. Pareceres referentes às seguintes matérias: 
- Projeto de Lei da Câmara n• 27/77 ........ , , .. .. 
-Projeto de Lei do Senado nl312/76 ............ , . 
-Oficio n• S/45/74 ............ , , ............. , . 
4. Comunicação da Presidência: 
-Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto 

de Lei do Senado n• 135/77·DF ...... , .......... , .... . 
S. Projeto apresentado: 
-Projeto de Lei do Senado n• 136/77, do Scn. 

Nelson Carneiro , .. , ........................ , , , , .. .. 
6. Discursos do expediente: 
- Scn. Virgllio Tâvora ..... , , .. , .. , ..... , ..... , • 
-Scn.DantonJobim .......................... . 
-Scn.LuizViana ............................. , 
- Scn. Dinartc Mariz ...... , ............ , , ..... . 
7. Comunicações da liderança da ARENA: 
--De substituição rlo membros cm comissão mista 

do Congresso Nacional ........ , , • , , • , , , , , . , ... , , , .. . 
8. Ordem do dia: 

· -Requerimento n• 151/77. do Scn. Otair Bcckcr. 
Aprovado .................... , ...... , ........ , ... . 

-Requerimento n• 160/77, do Scn. Leite Chaves. 
Aprovado ... , .................................... , 

-Projeto de Lei da Câmara n• 18/77. Rejeitado . 
Ao arquivo , .• , ...... , ....... , , , , , , , , , • , . , , , , , , , , , , 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 12/77. Aprova. 
do, Ã Comissão de Rcdaçilo ...... · .............. , .... . 

-Projeto de Lei do Senado n• IIJ/75, do Scn. 
Nclnon Carneiro. Aprovado, cm 2• turno. Ã Comissão 
dcRcdação ....................................... . 

- Projeto de Lei do Senado n• 237/75, do Scn. 
Franco Montara. Aprovado, nos termos da subcmcnda 
da Comissão de Constituição c Justiça. À Comis· 
silo de Redaçilo ................................... , , 

- Projeto de Lei do Senado n• 147/76, do Scn. 
Franco Montoro. Discussão adiada, nos termos do Rc· 
querimcnto n•t79 /11 ............................... . 

-Projeto de Lei do· Senado n• 194/76, do Scn. 
Vasconcelos Torres. Rejeitado. Ao arquivo , .• , ....• , , . , 

9. Matéria apreciada após a ordem do dia: 
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 12/77. Aprovada, nos termos do Requerimento 
n•IB0/77,,\ promulgação ................... , .. , .... , 

lO. Discursos após a ordem do dia: 
- Sen. Franco Montoro ....................... , , 
- Sen. Cuttete Pinheiro ......... , ............... . 
- Scn. Otair Bcckcr • .. .. . .. . .. ................ , 
- Scn. Evelâsio Vieira .................... , .... .. 
- Sen. Benjamim Farah .• , .... ; .... , .'. , , , , , .... , 
- Sen. Jcssé Freire ....................... , ..... , 
- Sen. Nelson Carneiro ................ , .. , .. , , , 
- Sen. Vasconcelos Torres , ....... , , , ..... ., .... 
11. Designação da ordem do dia da próxima sessão, 

Encerramento ... , ...... , ...• , ........•.• o • o • o •• , , • o 

93• SESSÃO, EM ll DE JUNHO DE 1977 
(EXTRAORDINÁRIA) 
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3013 

I. Abertura ..... , .. ,., ............. , .......... , , , 3013 
2. Pareceres referentes i\s seguintes matérias: 
- Mensugem n• 117/77 (Projeto de Resolução 

"' 30/77) .... " ..... "............................. 3014 
- l'rojcto de Lei do Senado n• 168/75 ........... , .. 3015 
-ProictodeLeidoSenadon•IB8/75 .............. 3015 



xii 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Cumaru n'45/75 . . .. .. .. . . . .. . . . . .. . .. .. . .. .. .. . . . . . 3016 

3. Re~uerimcntos apresentados: 
- N• IS 1/77. do Scn. Helvidio Nunes. Aprovado , . . . 3016 
- N• 182/77, do Sen. Helvidio Nunes. Aprovado , , . . 3017 
4. Comunicação: 
-Do Scn. Jessé Freire, que se ausentará do Pais . . . . . 3017 
5. Ordem do dia: 
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores so· 

bre a Mensagem n' 89/77. Apreciado cm sessão se· 
crcta . , . . . . . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . 3017 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores so· 
bre a Mensagem n• 95/77. Apreciado cm scssãn se· 
crcta , .... , .. , .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. .. . . . .. .. .. . .. . . 3017 

6. Designação da ordem do dia da próxima ses· 
são. Encerramento .. . . .. . . . . .. . .. .. . .. . . . .. .. . .. .. . . 3017 

94• SESSÀO, EM l3 DE JUNHO DE 1m 

I. Abertura .. .. . . .. . . . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. 3030 
2. Ollcio do !•·Secretário da Câmara dos Depu· 

tados encaminhando à revisão do Senado autógrafos 
dos seguintes projetes: 

- Projeto de Lei da Câmara n• 47/77 .. . .. .. .. . .. . . 3031 
-Projeto de Lei da Câmara n•48f77 . . • . . . . . . • . . . . 3031 
3. Pareceres referentes às seguintes matérias: 
-Projeto de Lei da Câmara n• 34/76 . . . . . . . . . . . . . . 3032 
-Projeto de Lei do Senado n• 85/77-DF (Mcnsa· 

gcm n• 147/77) .. , .. .. .. . . .. . . .. . .. . .. .. . .. .. .. • .. .. 3033 
-Projeto de Lei do Senado n• 95/77 , . . . . . . . . . . . . . . 3034 
-Projeto de Lei do Senado n• 88/77 . • . . . . . . . . • . . . . 3034 
- Projeto de Lei do Senado n• 87/77 , .. . .. .. .. . .. . . 3035 
- Projeto de Lei do Senado n• 116/77 . . . . . . . . . . . . . . 3035 
-Projeto de Lei do Senado n•I03/76 . . . . . . . . . . . . . . 3036 
-Projeto de Lei do Senado n• i03/77 . . . . . . . . . . . . . . 3036 
- Projeto de Lei do Senado n• 89/77 , , . . . . . . . . . . . . . 3036 
4. Projetes apresentados: 
-Projeto de Lei do Senado n• 137/77, do Scn. 

Otair Bcckcr .. .. . .. . .. . . .. .. . . . . .. . .. .. • .. .. .. . .. .. 3037 
-Projeto de Lei do Senado n• 138/77 (Complc· 

mentar), do Scn. Orestes Quércia . .. .. . .. .. • .. .. .. . .. . . 3038 
-Projeto de Lei do Senado n• 139{77, do Scn. 

Nelson Carneiro .. .. . . . .. . . .. . . .. .. . .. .. • .. .. .. . .. .. 3038 
6. Discursos do expediente: 
- Sen. Benjamim Farah .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . 3038 
- Sen. Dirceu Cardoso (discurso entregue à revi· 

silo do orador) . . .. . . . . .. . .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. 3039 
7, Requerimentos apresentados: 
- N•l83f77, do Scn. Eurico Rezende .. .. . .. .. . .. .. 3039 

3043 
- N•l84/77,do Sen. Eurico Rezende .. . .. .. .. . .. . . 3039 

3049 
-N•I85f77,doScn.MauroBenevides ............ 3039 
8. Ordem do dia: 
-Requerimento n• 152(77, do Scn. Otair Becker. 

Aprovado .. .. .. . .. . . .. . . . .. . . .. .. . .. .. . .. . . .. . .. . . 3040 
-Requerimento n• 171/77, do Scn. Leite Chaves. 

. Aprovado ...... , ................. , .. .. . .. .. .. . .. . . 3040 
-Projeto de Lei da Câmara n• 27 (77. Aprovado. 

Ã sanção . . . .. .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. . . 3040 
- Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Sena· 

do n• 199/76. Aprovado. Ã Comissão de Redução • . . . . . . . 3040 
-Projeto de Decreto Legislativo n• 15/77. Aprova-

do. À Comissão de Redução .... , , , , .... , . . .. .. .. . . . . . 3041 
-Projeto de Lei do Senado n• 57/72, do Scn. 

Frunco Montoro. Rejeitado. Ao arquivo , , . . . . . . . . . . . . . 3041 

-Projeto de Lei do Senado n• 26/76, do Sen. 
Orestes Quércia. Discussão adiada, nos termos do Re-
querimento n• 187/77 ............................... . 

- Projeto de Lei do Senado n• 236/76, do Sen. 
Leite Chaves. Discussão encerrada, voltando à Comis· 
são de Constituição c Justiça cm virtude de recebi· 
mente de emenda cm plenário ....................... . 

9. Matérias apreciadas após a ordem do dia: 
-Projeto de Lei do Senado n• 132/71-DF. A pro· 

vado com emenda. Ã Comissão de Redução ............ . 
- Ollcio n• S/8/77. Aprovado, nos termos do Pro· 

jcto de Resolução n• 31/77. À Comissão de Redução ..... . 
- Rcdação final do Projeto de Lei do Senado 

n• 132/71-DF. Aprovada. À sanção ................... . 
- Rcdação final do Projeto de Resolução n• 31/77. 

Aprovada. À promulgação , ......................... . 
I O. Discursos após a ordem do dia: 
- Scn. Agcnor Maria .......................... . 
- Scn. José: Sarney ............................. . 
- Scn. Nelson Carneiro ....................... . 
- Scn, Vasconcelos Torres ...................... . 
11. Designação da ordem do dia da próxima ses· 

silo. Encerramento ................................. . 

9!• SESSÀO, EM l3 DE JUNHO DE 1977 
(EXTRAORDINÁRIA) 

I. Abertura ................................... · 
2. Parecer referente à seguinte matéria: 
-Projeto de Lei da Câmara n• 44/77 ............. . 
3. Requerimento apresentado: 
- N•IB8/77, do Sen. Otto Lehmann .............. . 
4. Comunicação: 
-Do Sen. Milton Cabral, que se ausentará do 

Pais .............................................. . 
5. Discursos do expediente: 
- Scn. Virgllio Távora ......................... . 
- Scn, Dirceu Cardoso ......................... . 
6. Fala da Presidência: 
-Nilo acolhimento de questão de ordem formula-

da pelo Scn. Dirceu Cardoso ......................... . 
7. Ordem do dia: 
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores so· 

brc a Mensagem n• 120/77. Apreciado cm sessão se· 
crcta ......................... · ......... " ... ""' · 

8. Designação da ordem do dia da próxima sessão. 
Encerramento ..................................... . 

96tSESSÀO, EM 24 DEJUNHODE 1977 

I. Abertura ................................... . 
2. Ollcio do Presidente do Supremo Tribunal Fe· 

dcral ............................................. · 
3. Pareceres referentes às seguintes matérias: 
-Projeto de Lei do Senado n• 275/76 ............. . 
-Projeto de Resolução n• 105/76 ............... . 
- Projeto de Lei do Senado n• 199/76 ............. . 
4. Discursos do expediente: 
- Scn. Otair Bcckcr ............................ . 
- Sen. Dlnartc Mariz (discurso entregue à revi· 

silo do orador) ..................................... . 
- Scn. Roberto Saturnino ...................... . 
5. Requerimentos apresentados: 
- N• 189/77, do Scn. Helvidio Nunes ............. . 

- N•l90/77, do Scn. Hclvidio Nunes ............. . 
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6. Ordem do dia: 
-Requerimento n• 169/77. do Sen. Jnrbns Passa· 

rinho. Aprovado .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 3082 
-Projeto de Lei do Senudo n• 120/76, do Sen. 

Benjamim Furnh. Rejeitado. Ao arquivo . . . . . . . . . . . . . . . . 3084 
-Redução final do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 11/77. Aprovada. Ã promulgação . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3084 
-Redução final du emendu do Senado uo Proje· 

to de Lei da Câmuru n• 79/76. Aprovada. Ã Câmara 
dos Deputados . . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . . . .. .. .. . .. . 3084 

-Projeto de Resolução n• 30/77. Aprovado. Ã Co-
missão de Redução . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 3084 

-Projeto de Lei do Senudo n• 116/76, do ,Sen. 
Fausto Custeio-Branco. Aprovado, cm 2• turno. Ã Cá-
mura dos Deputados . . .. .. .. .. . .. . .. . . . .. . . .. . . . . .. . 3085 

7. Matérias apreciadas após a ordem do dia: 
-Projeto de Lei da Câmara n• 41(77. Aprovado. 

À sanção .. . . . . . . . .. . .. .. .. . .. .. . .. . . . .. . . .. . . . . . .. . 3085 
- Projeto de Lei da Cúmuru n• 46/77. Retirada a 

urgência, nos termos do Requerimento n• 191/77 . . . . . . . . 3086 
-Redução final do Projeto de Resolução n• 30/77. 

Aprovada, nos termos do Requerimento n• 192/77. Ã 
promulgação . . . . . . .. . .. . . .. . .. .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . 3087 

~. Discur.os após a ordem do diu: 
- Sen. Benedito Ferreira . . .. .. . .. . . . .. . . . . . . . . .. . 3087 
- Sen. Luiz Cavalcante .. . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . 3089 
- Sen. Paulo Brossard . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 3092 
- Sen. Mauro Benevides . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 3096 
- Sen. Osircs Teixeira . .. . .. .. . .. .. . . . . . . . . .. . . . . 3096 
- Sen. Dirceu Cardoso (discurso entregue à revi· 

suo do orador) . . . . . . . .. . .. .. . .. .. . . . .. . . . . . . . . .. . .. . 3097 
- Sen. Hclvidio Nunes .. . .. .. . . . .. . . . . . . . . .. . .. . 3097 
9. Designação da ordem do dia da próxima sessão. 

Encerramento . . . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . . . . . . . .. . .. . 3098 

97• SESSÃO, EM 27 DE JUNHO DE 1977 

I. Abertura .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3107 
2. Oficio do Presidente do Supremo Tribunal Fe· 

dcral .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 3107 
3. P~1reccrcs n:fcrcntcs i1s seguintes matérias: 
- Projeto de Lei do Senado n• 286/76 .. .. . . . . . . . . . . 3107 
-Projeto de Lei do Senado n• 218/75 . . . . . . . . . . . . . . 3107 
4. Comunicação da Presidência: 
-Arquivamento do Projeto de Lei da Ci1mura 

n•lló/74 .......................................... 3108 
5. Requerimentos upresentudos: 
- N•s 193 a 196/77, dos Sons. Lourival Baptista e 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Secão 11 • 

-------------------------------------------------------
ANO XXXII N'i 063 SEXTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 1977 BRASíLIA - DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 19, da 

Constituição, e eu, Petrónio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 55, DE 1977 

Aprova o texto do Decret()-lei n~' 1. 544,. de 15 de abril de 1977, que 
"reajusta os vencimentos e salários dos servidores civis do Distrito Federal, 
e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1. 544, de 15 de abril de 1977, 
que "reajusta os vencimentos e salários dos servidores civis do Distrito Federal, e dá outras 
providências''. 

Senado Federal, 15 de junho de 1977. - Senador Petrônio Portella, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da 
Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO Nl' 56, DE 1977 

Aprova o texto do Convênio entre a República Federativa do Brasil e a 
República do Peru sobre Transportes Fluviais. 

Art. 19 É a.provado texto do Convênio entre a República Federativa do Brasil e 
a República do Peru sobre Transportes Fluviais, firmado a bordo do navio da Armada 
Peruana, U cayali, ·fundeado no Rio Amazonas (Solimões), na linha de fronteira 
brasileiro-peruana, em 5 de novembro de 1976. 

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

Senado Federal, 15 de junho de 1977. - Senador Petrônio Portella, Presidente. 
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CONV~NIO ENTRE A REPúBLICA 'FEDERATIVA 
DO BRASIL E A REPúBLICA DO PERU 

SOBRE TRANSPORTES FLUVIAIS 

o Governo da Repúbllca Federativa do Bras!l e 

o Governo da Repúbl!ca do Peru, 

Considerando o Interesse que existe em desenvol
ver o Intercâmbio entre o Brasil e o Peru, e em obter 
11m aproveitamento mais racional da capacidade de 
navios ou embarcações de ambos paises; 

Reconhecendo a necessidade de assegurar a efi
ciência e a regularidade no transporte fluvial e de 
adota.r uma. adequada. tarifa de fretes; 

Tendo em conta que. os armadores de ban~e!ra 
brasileira e os armadores de bandeira peruana sao os 
transportadores d!retamente Interessados no inter
câmbio fluvial entre os dois países; e 

Considerando que o principio da distribuição das 
cargas de Intercâmbio em navios ou embarcações flu
viais de bandeira. brasileira ou peruana ficou estabe
lecido por ambos Governos no § 3.0 do art. IV da Ata 
Final da I Reunião da Comissão Mista Brasileiro-Pe
ruana de Cooperação Econômlca e Técnica, firmada 
na cidade de Lima em 25 de agosto de 1971, 

Convêm no seguinte: 
Artigo I 

o transporte fluvial das mercadorias que resul
tem do Intercâmbio comercial entre ambos países se
rá obrigatoriamente efetuado em navios ou embar
cações de bandeira. brasileira e peruana, incluindo as 
cargas que recebam benefício governamental em 
qualquer dos dois paises. · 

Para. efeitos do presente Convênio, as autorida
des competentes de ambas as Partes Contratantes In
dicarão nas ocasiões pertinentes a reação de seus res
pectivos portos fluviais de tráfego internacional. 

Artigo n 
Os transportes a granel de petróleo e seus de

rivados ficam excluídos do "Acordo de Tarifas e Ser
"Yiços", previsto no Artigo 12 do presente Convênio e 
serão determinados nos contratos que estabeleçam as 
empresas petroleiras das Partes contratantes, man
tendo o principio de reciprocidade e considerando os 
termos dos Artigos lli e IV deste Convênio. 

Artigo m 
As Partes Contratantes tomarão as medidas ne

cessárias para assegurar o transporte fluvial da car
ga a que se refere o Artigo I, feito em partes iguais, 
em ambos sentidos do tráfego e em navios ou embar
cações brasileiros e peruanos. A divisão de cargas se 
fará com base na quantidade de valor frete existente 
e também considerando a tonelagem ou volume, de 
maneira que exista uma justa divisão da carga trans
portada. 

Artigo IV 
Quando não exista capacidade de praça dispo

nivel as Partes Contratantes poderão autorizar, me· 
diante comunicação prévia a autorldad~s competen· 
tes da outra Parte Contratante, a cessao por arma
dores de sua bandeira de parte correspondente à quo
ta de 50%, a armadores da outra Parte, des~e q~e 
seja. concedido tratamento reciproco. Essa cessao nao 
ex:clul as responsabilidades das Partes contratantes 
pelo cumprimento de todos os termos deste Convê· 
nio, mas é Independente da divisão em partes Iguais, 
especificada no Artigo m. 

Artigo V 
Nos casos de necessidade de arrendamento de 

navios ou embarcações, os armadores de cada uma 
das Partes Contratantes deverão dar preferência. 
sempre que seja possível, em Igualdade de condl
'ções, a navios ou embarcações de sua própria ban
deira e, à falta destes, em primeiro lugar, a. navios ou 
embarcações da outra bandeira, e, em segundo lugar, 
a navios ou embarcações de terceira bandeira. Para 
esse fim, os navios ou embarcações fretados pelas 
empresas de navegação brasileiras ou peruanas, ope
rando no tráfico entre os dois países, serão conside
rados como da respectiva bandeira. nacional, sempre 
e quando tais empresas estejam registradas perante 
a autoridade competente respectiva, e em conse
qüência, autorizadas a participar no tráfego entre 
ambos países. 

Artigo VI 

As a11tor!dades competentes das Partes Contra
tantes se comunicarão reciprocamente, quando con
cederem autorização para afretamento de navios ou 
embarcações de terceira bandeira destinados ao trá
fego fluvial entre ambos paises. 

Artigo VII 

o embarque em navios ou embarcações de tercei
ra bandeira poderá ser autorizado, quando não haja 
disponibilidade de embarque em navios ou embarca
ções de bandeira brasileira ou peruana, nos_ prazos 
estabelecidos no Artigo IX. Esta autorizaçao será 
concedida pela autoridade competente do pais de 
embarque, mediante prévia solicitação do embar
cador. 

Artigo VIII 

consideram-se, respectivamente, navios ou em
barcações de bandeira brasileira ou peruana, os ma
triculados como tais, de acordo com a legislação 
vlger.te em cada uma das Partes Contratantes. 

Artigo IX 
A execução_ do presente Convênio não implicar~ 

em dlscrimlnaçao alguma na carga nem ocasionara 
esperas dos embarques superiores a quatro di!!s, para 
os produtos perecivels e de fácll deterloraçao, nem 
superiores a dezoito dias, para as demais cargas. 

Artigo X 
A preferência para o transporte estabelecida nes

te Convênio se apl!cará de maneira tal que não acar
rete o encarecimento dos fretes e não afete o Inter
câmbio entre ambos países. 

Artigo XI 
As autoridades competentes de cada uma das 

Partes Contratantes designarão os armadores auto
rizados para operar no tráfego matéria do presente 
Convênio e para executar o transporte de cargas en
'tre os dois paises. 

Artigo xn 
Os armadores designados pelas autoridades com

petentes das Partes Contratantes para participarem 
no tráfego já mencionado elaborarão um "Acordo de 
Tarifas e Serviços" com seu correspondente Regula
mento para o melhor atendimento dos Interesses de 
ambos paises, adotando as medidas mais adequadas 
e favoráveis, de acordo com as necessidades do in
tercâmbio, para a mais eficiente e econômlca presta
.ção de serviços, contemplando os diversos aspectos 
deste transporte. 

o "Acordo de Tarifas e Serviços", com o seu cor
respondente Regulamento, será submetido à conslde-

I 

!i 
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.ração das autoridades competentes das Partes Con
tratantes para a sua aprovação. 

Artigo Xlli 
No caso de que no "Acordo de Tarl!as e Serviços" 

não se chegue a um entendimento a respeito do esta
belecimento das tarifas de fretes e condições de 
transporte, caberá às autoridades competentes de 
ambas Partes Contratantes fixá-las de comum acor
do. 

Artigo XIV 
Os navios ou embarcações de bandeira brasileira 

,e peruana que transportem cargas entre ambos paí
ses gozarão, em cada um dos dois países, de um tra
,tamento Igual aos de sua bandeira nacional,, que ope
ram no mesmo tráfego fluvial, respeitando os respec
tivos regulamentos tlsca!s e de polícia naval e os di
reitos soberanos de cada país pe.ra del!mltar certas 
zonas, por razões de segurança nacional. 

Fica entendido c declarado que não sa compreen
de neste Convênio a navegação de porto a porto do 
mesmo país, ou de cabotagem, que continuará sujeita 
em cada um dos dois países às suas respectivas leis. 

Artigo XV 
Para os fins do presente Convênio, se entendem 

como autoridades competentes, na Repúbllca Federa
tiva do Brasil, a Superintendência Nacional de Mari
nha Mercante - SUNAMAM, do Ministério dos 
Transportes e, na Repúbllca do Peru, a Dlreção Geral 
de Transporte Aquático do Ministério de Transportes 
e Com unclações. 

Se, por motivo de alteração na legislação de al
guma das Partes Contratantes, forem modificadas as 
atribuições da autoridade competente, se comunicará 
a designação da nova autoridade à outra Parte Con
tratante mediante nota de Chancelaria. 

Artigo XVI 
Qualquer das Partes Contratantes poderá sol!

c!tar reuniões de consulta entre as autoridades com
petentes sobre as disposições e a apllcação do pre
sente Convênio, as quais deverão ser Iniciadas den
tro do prazo de noventa <90l dias, contados a par~lr 
da notificação do respectivo pedido e se reallzarao 
no território do país ao qual foram sollcltadas, a 
menos que se convier de outra forma. 

Artigo XVII 
Os pedidos de consulta, conforme o previsto no 

Artigo anterior, deverão ser feitos através dos ca
nais diplomáticos normais. As autoridades competen
tes .poderão também comunicar-se dlretamente entre 
si, seja por correspondência ou por Intermédio de .re
presentantes, para tratar de assuntos cuja lmportan
cla não requeira consultas formais e para avallar as 
condições e resultados da aplicação do presente Con
vênio e promover seu aperfeiçoamento. 

Artigo XVIII 
O presente Convênio entrará em !vgor a partir 

de noventa c 90 l dias após a última data de comuni
cação, por via diplomática, de sua ratificação por 
qualquer das Partes Contratantes e terá uma dura
ção de cinco c 51 anos, sendo renovado automatica
mente por Igual período, a menos que, em qualquer 
momento, uma das Partes Contratantes comunique à 
outra, com uma mínima antecedência de noventa 
1901 dias, o seu desejo de denunciá-lo. 

Artigo XIX 
Dentro de noventa c90l dias contados a partir da 

data da última comunicação e ratificação, prevista 
no Artigo XVIII, os armadores das Partes Contra
tantes, autorizados para operar no tráfego fluvial ob
jeto do presente Convênio, deverão reunir-se para 
discutir e elaborar as bases e termos do "Acordo de 
Tarifas e Serviços", assim como do seu respectivo 
Regulamento, que será submetido à consideração pa
ra sua correspondente aprovação, em conformidade 
com o Artigo XII. 

Depois da aprovação do Regulamento do "Acordo 
de Tarifas e Serviços", as autoridades competentes 
dos dois países se reunirão, se o consideram con
veniente, para tratar da pronta Implementação do 
presente Convênio. 

Feito em dois exemplares, nos Idiomas português 
e espanhol, sendo ambos Igualmente válldos e assi
nados a bordo do navio da Armada Peruana "Ucaya-
11", fundeado no Rio Amazonas cSollmõesl, na linha 
de fronteira brasileiro-peruana, aos cinco dias do 
mês de novembro de mil novecentos e setenta e seis. 

Pelo Governo da República Federatv!a do Bras!l: 
Antônio F. Azeredo da ·Silveira. 

Pelo Governo da República do Peru: Miguel Angel 
de la Flor Valle. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da 
Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal. promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 57, DE 1977 

Aprova o texto do Acordo para Utilização de Estações Costeiras e de Navios 
na Região Amazónica entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Peru. 

Art. 1 Q É aprovado texto do Acordo para Utilização de Estações Costeiras e de 
Navios na Região Amazônica, assinado entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República do Peru; a bordo do navio da Armada Peruana, Ucayali, fundeado 
no Rio Amazonas (Solimões), na linha de fronteira brasileiro-peruana, em 5 de novembro 
de 1976. 

Art. 2Q Este Decreto Legislativo ent1·a em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 15 de junho de 1977. - Senador Petrônio Portella, Presidente. 
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ACORDO PARA UTILIZAÇAO DE ESTAÇõES 
COSTEIRAS E DE NAVIOS NA REGIAO 
AMAZóNICA, ENTRE O GOVERNO DA 
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

E O GOVERNO DA REPúBLICA DO PERU 
O Governo da República Federativa do Brasil e 

o Governo da República do Peru, 
conscientes da importância da navegação fluvial 

no rio Amazonas de ambos os paises e com o pro
pósito de coordenar a utilização das estações do ser
viço móvel marítimo em águas Interiores, decidiram 
celebrar o presente Acordo com as seguintes dispo
sições: 

•ARTIGO 1 

Definições 
1. Para o presente Acordo as seguintes defini

ções foram adotadas: 
1.1- Acordo 
O presente Acordo em seu todo, inclusive seus 

anexos. 
1. 2 - Estações Costeiras 
Estações fixas abertas à correspondência públi

ca, situadas na região Amazónica e localizadas em 
território brasileiro ou peruano, que operem nas fai
xas do Serviço Móvel Marítimo. 

1. 3 - Estação de Navio 
Estação móvel do Serviço Móvel Marítimo, no rio 

Amazonas, excetuadas aquelas instaladas em navios 
mllltares e navios a serviço dos Estados. 

1. 4 - Listas de Estações 
Listas elaboradas pelas Partes Contratantes que 

contêm os dados técnicos, operacionais e adminis
trativos de todas as estações cobertas pelo acordo. 

1. 5 - Entidades Operadoras 
As Partes Contratantes nomeiam entidades ope

radoras para prestar os serviços obj e to do presente 
acordo: 

a) pelo Brasil - Empresa Brasileira de Teleco
municações S.A. - EMBRATEL; 

b) pelo Peru - Serviço de Comunicações Navais. 

ARTIGO 2 
Aplicação e Execução do Acordo 

2.1 - O acordo tem por finalldade principal 
prover o rio Amazonas dos meios de telecomunica
ções necessários à segurança e de apoio à navegação 
fluvial na região. 

2. 2 - As cláusulas do acordo aplicam-se a to
das as estações costeiras e de navios, brasileiras ou 
peruanas, conforme definidas no artigo primeiro. 

2. 3 - O acordo terá sua aplicação iniciada com 
a implantação de estações costeiras em Iquitos !Pe
ru), Benjamin constant !Brasil) e Tefé !Brasll), e 
com a utilização das estações costeiras locallzadas 
em Belém, Santarém e Manaus !Brasll). 

2. 4 - Antes de licenciar qualquer outra estação 
costeira na Região Amnzônica, as Partes Contratantes 
deverão procurar obter a coordenação necessária. 

2. 6 - As cláusulas do acordo não modificam as 
obrigações e direitos das Partes Contratantes, pre
vistos na Convenção Internacional de Telecomunica
ções e seus Regulamentos, inclusive o direito de cada 
Parte Contratante cobrir, com suas estações costei
ras, a área do seu próprio território. 

ARTIGO 3 
Especificações Técnicas 

3 .1 - Os equipamentos transmissores a serem uti
lizados nas estações costeiras e nas estações de na
vios deverão ser aqueles homologados pelas respec
tivas Partes Contratantes, com as seguintes caracte
risticas básicas: 

a.) possuir qualidades técnicas minimas, como 
especificadas nos Apêndices 3, 17-A REV, 18 e 19 do 
Regulamento de Radiocomunicações (UIT); 

b) permitir a operação em, pelo menos, 3 canais·: 
3. 2 - As faixas de freqüênclas a serem utilizadas 

serão: 
a) 2 MHz, 4 MHz e 8 MHz; 
b) 156 MHz a 174 MHz. 
3.3- Os tipos de emissão permitidos serão: ra

diotelegrafia !A-1) e radiotelefon!a !3A3A, 3A3J e 
16F3). 

3 . 4 - As estações costeiras deverão preencher 
as seguintes exigências mínimas de equipamentos: 

a) 2 transmissores, 1 KW PEP; 
b) 2 receptores; 
c) 1 transceptor de VHF, FM, de 25 W. 
3. 5 - Até que as necessidades locais o exijam, 

as Estações de Tefé e Benjamin Constant (Brasil) 
estarão dispensadas de operar nas faixas de 156 a: 
174 MHz. 

ARTIGO 4 

Especificações Operacionais 
4.1 - As estações costeiras deverão prover, pelo 

menos, os serviços de radiotelefonia pública, segu
rança e socorro. 

4.2 -As estações costeiras garantirão atendi
mentos dur? :1te pelo menos 8 (oito) horas por dia. 

4.3 - os procedimentos de comunicações (cha
mada, resposta, listas de tráfego, mensagens de so
corro etc.) serão os constantes do Regulamento de 
Radiocomunicações (U!T). 

ARTIGO 5 

Lista de Estações 

5 .1 - As Fartes Contratantes publicarão e ln
tercambiarão suas respectivas Listas de Estações. 

5. 2 - As modificações às Listas de Estações se
rão comunicadas pelas Partes Contratantes concer
nentes e publicadas quando oportuno. 

5. 3 - Cada Lista de Estação deverá conter as 
seguintes Informações: 

a) freqüência de operação; 
b) data de Inicio de operação; 
c) Indicativo de chamada; 
d) Parte contratante que autoriza o funciona-

mento da estação; 
e) entidade responsável pela estação; 
f) coordenadas geográficas (Estações Costeiras); 
g) classe da Estação e natureza do serviço; 
h) Tipo e potência de emissão !PEP); 
i) Azimute da mãxima irradiação· !Estações Cos

telras); 
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j) Horário de Serviço; e 
J) Outros. 
5.4 - Qualquer Parte Contratante que deseje: 
a) modlflcar as ciU'acteristlcas de uma estação 

que flS'Ure na Lista de Estações; 
b) pôr em serviço uma estação que não figure 

na lista de estações; <!everá notificar e, se for neces
sário, coordenar previamente com a outra Parte con
tratante. 

5.5 - Esta notificação deverá conter todas as 
caracteristicas mencionadas no !tem 5. 3. 

5.6- Somente :as estações de navios 'cuja tonela
gem bruta seja. Igual ou Inferior a 1.600 toneladas 
const~ão das Listas de Estações. 

5. 7 - As Pa.rtes Contratantes se obrigam a to
mar as providências necessárias para. que as Listas 
de Estações não sejam reproduzidas pÕl:' organismos 
nao au,torlzados. 

Artigo 6 

Procedimento em caso de Interferê~cia Prejudicial 
6.1- As Partes Contratantes devem cooperar. na 

investigação e para a eliminação de Interferência 
prejudicial a.o serviço móvel marítimo, objeto deste 
Acordo. 

6.2 - Em caso de Interferência prejudica!, as 
Partes Contratantes deverão trocar !nfo·rmações para 
determinar a fonte e a responsabilidade da interfe
rência, apresentando sugestões sobre medidas a 
serem tomaõcas para sua ellminação. 

6.3 - As Partes Contratan.tes se comprometem 
a ~erlflcar o cumprimento das disposições contidas 
lJO Regulamento de Radl~~omunlcações <UIT) sempre 

· qu·e se detectem emissões de ensaio, ajuste ou expe
riência. 

Artigo 7 

Inspeções das Estações de Navios 
7.1 - Qualquer Parte Contratante terá pleno 

direito de lnspecionar as estações de navios da outra 
Parte Contratante, quando estas estiverem em seu 
terr!tór!(}, desde que a dita estação ce navio tenha 
cometido alguma Irregularidade, mantidos os direi
tos das Partes contratantes, previstos !pelos AcordOs 
bilaterais e Regulamentos Internacionais vigentes. 

7. 2 - A Parte Contratante que efetue a lnspeção, 
comunicará à 1mtra Parte Contratante a razão moti
vadora. c1:a citada lnspeção, fornecendo os dados elu
cldacores sobre as Irregularidades encontr!lidas. 

7.3 - Nos casos previstos no Item 7.2, se as 
111regu!arldaõces nãO forem sanadas no prazo de 60 
dias, a partir da data da comunicação da Irregulari
dade, a estação 1nfratora será cancelada da LISta de 
Estações. 

Artigo 8 

Tarifação e Acerto de Contas 
8.1 - As tarifas sobre prestação de serviços se

rão estabelecidas, coordenadamente, pelas Entidades 
Operadoras e ratificadas pelas Partes Contratantes. 

8. 2 - Poderão estabelecer-se tarifas especiais 
mediante Acordo prévio entre ambas as Partes. 

8.3- Eventuais ajustes de contas entre as Entl
d•ades operadoras serão incluídos nos ajustes de con
tas existentes entre as empresas responsáveis pelos 
serviços Internacionais de telecomunicações das Par
tes Contratantes. 

Artigo 9 
Denúncia 

9.1 - Qualquer Parte Contratante poderá, a 
qualquer tempo, denunciar o Acordo, através de notl

. flcação à outra Parte Contratante. A denúncia terá 
efeito seis meses após a data de sua notificação. 

9. 2 - A denúncia do Acordo não libera as Partes 
Contratantes de quaisquer obrigações ou compromis
so assumido em acordos Internacionais vigentes e 
normas consuetudinárias. 

Artigo lO 

Revisão 
10.1 -O presente Acordo é susceptível de revi

são, por proposta de uma das Partes Contratantes. 
Artigo 11 

Entrada em Vigor 

11.1 - O presente Acordo entrará em vigor 
quando da troca ·de Notas Diplomáticas entre os r·es
pectlvos Governos, após o cumprimento das formali
dades Internas cabíveis. 

Feito em dois exemplares, nos Idiomas português 
e espanhol, sendo ambos igualmente válidos e assina
dos a b()rdo do navio da Armada Peruana "Ucayali", 
tundeado no Rio Amazonas (Solimões), na linha de 
fronteira braslleiro-perruana, aos cinco dias do mês de 
novembro de mil novecentos e setenta e seis. 

PelO Governo da República Federativa do Brasil: 
(a) Antônio F. Azeredo da. Silveira. 

Pelo Governo da República do Peru: (a) Miguel 
de la Flor Valle. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44. inciso I, da 
Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 58, DE 1977 

Aprova o texto do Protocolo de Reforma do Tratado Interamericano de 
Assistência Recíproca (TIAR). 

Art. 19 ~ aprovado texto do Protocolo de Reforma do Tratado Interamericano de 
Assistência Recíproca (TIAR), celebrado em São José da Costa Rica, a 26 de julho de 1975. 

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

Senado Federal, 15 de junho de 1977. - Senador Petrônio Portella, Presidente. 
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PROTOCOLO DE REFORMA DO TRATAllO 
INTERMIERICANO DE ASSISTI!:NCIA 

RECíPROCA (TIAR) 

Preâmbulo 

As Altas Partes Cont~atantes representadas na 
Conferência de Plenipotenciários reunida na Cidade 
de San J·osé, Costa Rica, por convocação feita no 
Quinto Período Ordinário de Sessões da Assembléia 
Geral da Organização dos Estados Americanos, com a 
llnalldade de adotar decisões sobre as emendas ao 
Tratado Interamerlcano de Assistência Reciproca, 
apresentadas pela Comissão Especial para Estudar o 
Sistema Interamericano e Propor Medidas para sua 
Reestruturação, ajustar e coordenar os textos, elabo
rar o Protocolo de Reforma e assiná-lo. 

CONSIDERANDO: 
Que as Altas Partes Contratantes estão animadas 

do desejo de consolidar e fortalecer suas relações 
amistosas, assegurar a paz entre os Estados ameri
canos e defender sua soberania, sua Integridade ter
ritorial e sua Independência politica; 

Que é Indispensável que a segurança e a paz entre 
as nações americanas sejam garantidas por um Ins
trumento acorde com a realidade histórica e os prin
cípios do Sistema Interamerlcano; 

Que as Altas Partes c-ontratantes desejam reite
rar sua vontade de permanecer unidas dentro do Sis
tema Interamerlcano, compatível com os propósitos 
e principias das Nações Unidas, bem como sua inal
terável decisão de manter a paz e a segurança regio
nais mediante a prevenção e solução de confllt·o.s e 
controvérsias que sejam suscetíveis de comprometê
las; reafirmar e fortalecer o principio da não Inter
venção e o direi to de cada Estado de escolher livre
mente sua organlzaçã·o política, económica e social; e 
reconhecer que, para a manutenção da paz e da se
gurança no Continente, deve-se garantir também a 
segurança económica coletiva para o desenvolvimen
to dos Estados americanos; e 

Que o Preâmbulo d·o Tratado In teramerlcano de 
Assistência Recíproca, assinado no Rio de Janeiro 
em 2 de setembro de 1947, tem, no que seja compa
tível com este Protocolo, um valor Intrínseco que tor
na necessária sua manutenção, motivo por que se 
transcreve o mesmo a seguir, 

"Em nome de seus P·ovos, os Governos represen
tados na Conferência Interamerlcana para a Manu
tenção da Paz e da Segurança no Continente, anima
dos pelo desejo de consolidar e fortalecer suas rela
ções de amizade e boa vizinhança e, 

CONSIDERANDO: Que a Resolução VIII da Con
ferência Interamerlcana sobre Problemas da Guerra 
e da Paz, reunida na Cidade do México, recomendou 
a celebração de um tratado destinado a prevenir e 
reprimir as ameaças e ·OS atas de agressão contra 
qualquer dos países da América; 

Que as Altas Partes Contratantes reiteram sua 
vontade de permanecer unidas dentro de um sistema 
ln teratnerlcano compatível com os propósitos e prin
cípios das Nações Unidas, e reafirmam a existência 
do acordo que celebraram sobre os assuntos relativos 
à manutençã·o da paz e da segurança Internacionais, 
que sejam suscetíveis de ação regional; 

Que as Altas Partes Contratantes renovam sua 
adesão aos princípios de solldo.rledade e cooperação 
ln tcramerlcanas e especialmente aos princípios enun
ciados nos considerandos e declarações do Ato de 
Chapultepec, todos os quais devem ser tidos por acel-

tos como normas ele suas relações mútuas e como 
base .1uridlca do Sistema Interamericano; 

Que, a fim de aperfeiçoar os processos de solu
ção pacifica de suas controvérsias, pretendem cele
brar o Tratado sobre "Sistema Interamerlcano de 
Paz", previsto nas Resoluções IX e XXXIX da Confe
rência Interamerlcana sobre Problemas da Guerra 
e da Paz; 

Que a obrigação de auxilio mútuo e de defesa 
C·Om um das Repúbllcas Americanas se acha essencial
mente llgada a seus Ideais democráticos e à sua von
tade de permanente cooperação para realizar os prin
cípios e propósitos de uma politica de paz; 

Que a com unidade regional americana sustenta 
como verdade manifesta que a organização jurídica é 
uma cond!çã·o necessária para a segurança e paz, e 
que a paz .se funda na j ustlça e na ordem moral e, 
portanto, no reconhecimento e na proteção Interna
clonais dos direitos e liberdades da pessoa humana, 
no bem-estar Indispensável dos povos e na efetlvlda
de da democracia, para a realização ln ternacl·onal da 
j ustlçll. e da segurança". 

CONVIERAM DO SEGUINTE: 
Artigo I 

Os Artigos 1.0 , 2.0 , 3,0 , 4.o, 5.0 !atual a.o), B.0 , 9.0 , 

10 !atual 5.0 >, 20 (atual 17) e 23 !atual 20) do Trata
do Interamerlcano de Assistência Reciproca passarão 
a ter a seguinte redação: 

Artigo 1.0 

As Altas Partes Contratantes condenam formal
mente a guerra e obrigam-se, suas relações inter
nacionais, a não recorrer à ameaça nem ao uso da 
força, de qualquer forma incompatível com as dis
posições das Cartas da Organização dos Estados Ame
ricanos e das Nações Unidas ou deste Tratado. 

Artigo 2.0 

Em conseqüência do princípio formulado no Ar
tigo anterior, as Altas Partes Contratantes compro
metem-se a resolver pacificamente as controvérsias 
entre si. 

As Altas Partes Contratantes farão todos os es- .:•· ;-,. .,'· ... 
forças possíveis para conseguir a solução pacifica das 
controvérsias pelos processos e mecanismos previstos 
no Sistema Interamericano, antes de submetê-las ao 
Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

Esta disposição não será Interpretada no sentido 
de prejudicar os direitos e obrigações dos Estados 
Partes de acordo com os artigos 34 e 35 da carta das 
Nações Unidas. 
Artigo 3.0 

1. As Altas Partes Contratantes concordam em 
que um ataque armado de qualquer Estado contra 
um Estado Parte será considerado como um ataque 
contra todos os Estados Partes e, em conseqüência, 
cada uma delas se compromete a ajudar a fazer 
frente ao ataque, no exercício do direito imanente 
de legitima defesa Individual ou coletlva que é reco
nhecido pelo artigo 51 da Carta das Nações Unidas. 

2, Por solicitação do Estado ou dos Estados Par
tes dlretamente atacados por outro ou outros Estados 
Americanos, e até que o órgão de Consulta previsto 
neste Tratado tome uma decisão, cada um dos Es
tados Partes podel'IÍ. determinar, segundo as circuns
tnnclas, as medidas Imediatas que adote Individual
mente, em cumprlnumto da obrigação de que trata o 
parágrafo precedeu te. 
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3. Em caso de ataque armado de origem extracon
tlnent_al contra um ou mais Estados Partes, e até que 
o órgao de Consulta tome uma decisão, cada um dos 
Estados Partes poderá determinar, segundo as clrcmú
tânclas, por sollcltação do Estado ou dos Estados 
Partes atacados, as medidas Imediatas que adote no 
exercício de seu direito de legitima defesa Individual · 
ou c:_olet!va, de acordo com o Artigo 51 da Carta das 
Naçoes Unidas e com a obrigação estabelecida no 
parágrafo 1 deste Artigo. 

4. Para fins dos parágrafos 2 e 3 deste Artigo 
o órgão de Consulta reunlr-se-á sein demora me: 
diante convocação do Presidente do Conselho' Per
manente, com o objetivo de examinar as medidas Ime
diatas que tenham sido adotadas pelos Estados Partes 
Ctlm base 110 parágrafo 1 deste Artigo, e acordar as 
medidas coletivas que sejam necessárias, inclusive a 
ação conjunta que possam empreender junto às Na
ções, a fim de que se tornem efetivas as disposições 
pertinentes da carta daquela Organização. 

5. O estipulado neste Artigo aplicar-se-à a todos 
os casos de ataque armado que se efetue contra U'm 
Estado Parte, na região descrita no Artigo 4.0 ou em 
território sob a plena soberania de um Estado Parte. 

6. Poderão ser apllcadás as medidas de legítima 
defesa de que trata este Artigo, até que o Conselho de 
Segurança das Nações Unidas tenha tomado as me
didas necessárias para manter a paz e a segurança 
internacionais. 
Artigo 4,o 

A região a que se refere este Tratado é a com
preendida dentro dos seguintes limites: 

Começando no Pólo Sul, daí diretamente para 
o norte até 7 graus de latitude sul e 90 graus de 
longitudes oeste; dai, por uma Unha loxodrômica até 
15 graus de latitude norte e 118 graus de longitude 
oeste; dai, por uma Unha loxodrômica, até 56 graus 
de latitude norte e 144 graus de longitude oeste; daí, 
por uma linha loxodrômlca, até 52 graus de latitude 
norte e 150 graus de longitude oeste; âaí, por uma 
Unha loxodrômica até 46 graus de latitude norte e 
180 graus de longitude; daí, por uma Unha loxodrõ
mica, até 50 graus e 36,4 minutos de latitude norte e 
167 graus de longitude leste, coincidindo assim com o 
Ponto Final da Linha da Convenção Estados Unldo.s 
da Ame rica - Rússia, de 1867; dai ao longo dessa 
Linha da Convenção, até o Ponto Inicial de Desvio 
a 65 graus e 30 minutos de latitude norte e 168 graus, 
58 minutos, e 22,587 segundos de longitude oeste; 
dai diretamente para o norte ao longo dessa Linha 
da Convenção até seu Ponto Inicial a 72 graus de 
latitude norte; dai por uma linha loxodrômica, até 
75 graus de latitude norte e 165 graus de longitucte 
oeste; dai, dlretamente para o leste até 75 graus de 
latitude norte e 140 graus de longitude oeste; dai, 
em círculo máximo, até um ponto a 86 graus e 30 
minutos de latitude norte e 60 graus de longitude 
oeste; dai ao longo do meridiano de 60 graus oeste, 
dlretamente para o sul até 82 graus e 13 minutos de 
latitude norte, coincidindo com o Ponto número 127 
da Linha do Acordo entre o Governo do Canadá e 
o Governo do Reino da Dinamarca, que entrou em 
VIgor em 13 de março'de 1974; dai, ao longo da Linha 
do Acordo, até o Ponto número 1 situado a 61 graus 
de latitude norte e 57 graus e 13,1 minutos de lon
gitude oeste; dai, por uma linha loxodrômlca, até 
47 graus de latitude norte e 43 graus de longitude 
oeste; dai, por uma linha loxodrômlca, até um ponto 
a 36 graus de latitude norte e 65 graus de longitude 
oeste; dai por uma Unha loxodrômica, até um ponto 
no Equador situado a 20 graus de longitude oeste; daí 
dlretamente para o sul até o Pólo Sul. 

Artigo 5.0 

. Se a inviolabilidade ou a integridade do terr\
torlo ou a soberania ou a independência política de 
q~.alqucr Estado Parte !ar afetada por um ato de agres
sao, dos determinados conforme o Artigo 9.0 deste Tra
tado, que não se enquadre no regime do Artigo 3.o, 
ou Por um conflito ou fato grave que possa pôr em 
perigo a paz da América, o órgão i:íe Consulta reu
nir-se-à imediatamente a fim de acordar as medi
das que devam ser tomadas em auxil!o do Estado 
Parte afetado, bem como as medidas e gestões que 
convenha adotar e reaUzar para a defesa comum e 
para a manutenção da paz e da segurança do Conti
nente. 

. Se a Inviolabilidade ou a integridade do terrt
torlo ou a soberania ou a independência política de 
qualquer outro Estado Americano for afetada por um 
ato de agressão, dos determinados conforme o Ar
tigo 9.0 deste Tratado, ou por um conflito ou fato 
grave que possa pôr em perigo a paz da América, o 
órgão de Consulta reunlr-se-â imediatamente a fim 
de. acordar as medidas e gestões que convenha adotar 
e realizar para a defesa comum e para a manuten
ção da paz e da segurança do Continente. 
Artigo 8,0 

Sem prejuízo das gestões de caráter conciliador 
ou pacificador que o órgão de Consulta reallze, po
derá ele, nos casos previstos nos Artigos 3.0 , 5,0 e 
7.0 , adotar uma ou mais das seguintes medidas: re
tirada dos chefes de missão, rompimento de relações 
diplomáticas, rompimento de relações consulares, en
terrupção parcial ou total das relações econõmicas ou 
das comunicações ferroviárias, marítimas, aéreas, pos
tais, telegráficas, telefónicas, rediofôn!cas, radiotele
fônicas ou radiotelegráficas ou outros melas de comu
nicação, e emprego da força armada. 

Artigo 9.o 

1 . Agressão é o uso da força armada por um 
Estado contra a. soberania, a Integridade territorial 
ou a independência política de outro Estado, ou de 
qualquer outra • forma Incompatível ··com as Cartas 
das Nações Unidas ou da Organização dos Estados 
Americanos ou com este Tratado. 

O primeiro uso da força armada por um Estado, 
em transgressão dos instrumentos antes mencionados, 
constituirá prova prima faciae de um ato de agressão, 
ainda que o órgão de Consulta possa concluir, de 
conformidade com os referidos instrumentos, que a 
determinação de que um ato de agressão foi come
tido não estaria j ustlflcada à luz de outras clrcuns
tãnclas pertinentes, Inclusive o fato de que os atas 
em apreço ou suas conseqüências não são de suficiente 
gravidade. 

Nenhuma consideração, seja de natureza políti
ca, econõmlca, mllltar ou de outro caráter, poderá 
servir de justificação para uma agressão. 

2. Segundo as disposições do parágrafo 1.0 deste 
artigo e de conformidade com elas, qualquer dos se
guintes atas, Independentemente de que haja ou não 
declaração de guerra, será cnrncterlzado como ato de 
agressão: 

a) Invasão, pelas forças armadas de um Estado, 
do território de outro Estado, mediante travessia das 
fro11teiras demarcadas de acordo com um tratado, sen
tença judicial ou laudo arbitral ou, na. falta de fron
teiras assim demarcadas, Invasão que a.fete uma re
gião que esteja sob a jurisdição efetlva de outro Es
tado, ou ataque armado por um Estado, contra o ter
ritório ou a população de outro Estado, ou toda ocupa-



2776 Sexta-feira 17 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL <Seção II) Junho de 1977 

ção militar, ainda que temporária, resultante de tal 
invasão ou ataque, ou toda anexação, mediante o 
uso da força, do território de outro Estado ou de parte 
dele; 

b) bombardeio, pelas forças armadas de um Es
tado, do território de outro Estado, ou emprego de 
quaisquer armas por um Estado contra o território 
de outro Estado; 

c) bloqueio dos portos ou das costas de um Estado 
pelas forças armadas de outro Estado; 

d) ataque, pelas forças armadas de um Estado, 
contra as forças armadas terrestres, navais ou aéreas 
de outro Estado; 

e) uso das forças armadas de um Estado, que se 
encontrem no território de outro Estado com o con
sentimento deste, em violação das condições estabe
lecidas no acordo respectivo ou todo prolongamento 
de sua presença no referido território depois de ter
minado o acordo; 

fl ação de um Estado ao permitir que seu terri
tório posto à disposição de outro Estado, seja utiliza
do por este último para perpetrar ato de agressão 
contra um terceiro Estado; 

g) envio, por um Estado ou em seu nome de ban
dos armados, grupos Irregulares ou mercenários que 
pratiquem, contra outro Estado, atas de força arma
da. de tal gravidade que sejam equivalentes nos atas 
acima referidos, ou sua participação substancial nos 
referidos a tos. 

3. O órgão de Consulta. poderá determinar quais 
os outros casos concretos submetidos à sua considera
ção que, equivalentes por sua natureza e gravidade 
aos previstos neste artigo, constituem agressão de 
acordo com as disposições dos Instrumentos anterior
mente mencionados. 
Artigo lO 

As Altas Partes Contratantes enviarão Imediata
mente ao Conselho de Segurança, de conformidade 
com os artigos 51 e 54 da. Carta das Nações Unidas, 
lnformações completas sobre as a.tlvldades desenvol
vidas ou projetadas no exercício do direito de legítima 
defesa ou com o propósito de manter a. paz e a se
gurança lnteramerlcanas. 
Artigo 20 

O órgão de Consulta, salvo o disposto no pará
grafo seguinte, adotará todas as suas decisões ou re
comendações pelo voto de dois terços dos Estados 
Partes. 

Para tornar sem efeito as medidas adotadas em 
conformidade com o artigo 8.0 , requerer-se-á o voto 
do. maioria absoluta dos referidos Estados. 

Artigo 23 

As medidas mencionadas no artigo 8.0 poderão 
ser a dotadas pelo órgão de Consulta sob a forma de: 

a) decisões de aplicação obrigatória pelos Esta
dos Partes; ou 

b) recomendações aos Estados Partes. 
Se o Orgão de Consulta adotar as medidas a que 

se refere este artigo contra um Estado, qualquer ou
tro Estado que por Parte neste Tratado e que se de
rrontar com problemas económicos especiais origina
dos pela execução das medidas em causa terá o di· 
relto de consultar o mencionado Orgão acerca da 
solução desses problemas, 

Nenhum Estado será obrigado a empregar a for
ça armada sem seu consentimento. 

Artigo II 

Ficam Incorporados ao Tratado In teramerlcano 
de Assistência Recíproca os seguln tes novos artigos, 
assim numerados: 6.0 , 11, 12 e 27. 

Artigo s.o 

Todo auxilio que o Orgão de Consulta decida 
prestar a um Estado Parte deverá contar, para sua 
execução, com o consentimento do referido Estado. 
Artigo 11 

As Altas Partes Contratantes reconhecem que, 
para a manutenção da paz e da segurança no Con
tinente, deve-se garantir também a segurança eco
nõmlca coletlva para o desenvolvimento dos Estados 
Membros da Organização dos Estados Americanos, 
mediante mecanismos adequados que serão estabele
cidos num tratado especial. 

Artigo 12 
Nada do estipulado neste Tratado será interpre

tado no sentido de limitar ou diminuir de forma al
guma o principio da não Intervenção e o direito de 
cada Estado de escolher llvremente sua organização 
política, econõmica e social. 

Artigo 27 
Este Tratado só poderá ser reformado numa con

ferencia especial convocada para tal fim pela maio
ria dos Estados Partes. As emendas entrarão em vi
gor logo que dois terços dos Estados Partes tenham 
depositado seus Instrumentos de ratificação. 

Artigo III 

Fica modificada, na seguinte forma, a numera
ção dos seguintes artigos do Tratado Interamerlcano 
de Assistência Reciproca: 

O 10 será 13; o 11 será 14; o 12 será 15; o 13 
será 16; o 14 será 17; o 15 será 18; o 16 será 19; 
o 18 será 21; o 19 será 22; o 21 será 24; o 22 será 25; 
o 23 será 26; o 24 será 28; o 25 será 29; e o 26 será 30. 

Em conseqüência, a menção que se faz, no alua! 
artigo 16 do Tratado, aos artigos 13 e 15, será subs
tituída, no artigo 19 da nova. numeração, pela refe
rência aos artigos 16 e 18. 

Artigo IV · 

O artigo 7.0 do Tratado Interamericano de Assis
tência Recíproca conserva sua redação e numeração. 

Artigo V 

As expressões "Conselho Permanente da Organi
zação dos Estados Americanos" e "Secretaria-Geral 
da Organização dos Estados Americanos" substituirão, 
respectivamente, as expressões "Conselho Dlretor da 
União Pan-Amerlcana" e "União Pan-Amerlcana", 
quando estas figurarem nos artigos do Tratado que 
não tenham sido especificamente reformados por este 
Protocolo. 

Artigo VI 

Este Protocolo fica aberta à assinatura dos Esta
dos Partes no Tratado Interamerlcano de Assistência 
Reciproca e será ratificado de acordo com as suas res
pectivas normas constitucionais. O Instrumento ori
ginal, cujos textos em espanhol, francês, Inglês e por
tuguês são igualmente autênticos, será depositado na 
Secretaria-Geral da Organização dos Estados Ame
ricanos, a qual enviará cópl.us autenticadas aos Go
vernos dos Estados signatários, para !lns de ratifica
ção. Os Instrumentos de ratificação serão deposita
dos na Secretarla-Qeral e esta notificará de cada 
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depósito os Estados Partes no Tratado Interamerica
no de Assistência Recíproca. 

Artigo VII 

O Tratado Interamerlcano de Assistência Reci
proca e este Protocolo de Reforma ficam abertos à 
assinatura dos Estados Membros da Organização dos 
Estados Americanos que não sejam Partes no Trata
do Interamericano de Assistência Recíproca e serão 
ratificados de acordo com as suas respectivas normas 
constitucionais. Os instrumentos de ratificação serão 
depositados na Secretaria-Geral e esta notificará de 
cada depósito os Estados Partes no Tratado. 

Artigo VIII 

Este Protocolo entrará em vigor, entre os Estados 
que o ratificarem, quando dois terços dos Estados sig
natários do mesmo tiverem depositado seus Instru
mentos de ratificação. Quanto aos restantes Estados, 
entrará em vigor na ordem em que depositarem os 
seus lnstrumen tos de ratificação. 

Artigo IX 

Ao entrar em vigor este Protocolo, entender-se-á 
que os Estados Membros da Organização dos Estados 
Americanos que não sejam Partes no Tratado Inte
ramerlcano de Assistência Recíproca e que assinem 
e ratifiquem este Protocolo também assinam e rati!l
cam as partes não reformadas do Tratado Interame
rlcano de Assistência Recíproca. 

Artigo X 

Este Protocolo será registrado na Secretaria das 
Nações Unidas por Intermédio da Secretaria-Geral 
da Organização dos Estados Americanos. 

Artigo XI 
Ao entrar em vigor o Protocolo de Reforma, a 

Secretaria-Geral da Organização dos Estados Ameri
canos elaborará um texto integrado do Tratado In
teramerlcano de Assistência Reciproca que compreen
derá as partes não reformadas do referido Tratado e 

. as reformas Introduzidas por este Protocolo. Esse tex
to será publicado após aprovação do Conselho Per
manente da referida Organização. 

Artigo XII 
O Tratado Interamerlcano de Assistência Recí

proca continuará vigente entre os Estados Partes no 
referido Tratado. Uma vez que entre em vigor o Pro
tocolo de Reforma, o Tratado emendado vigorará en
tre os Estados que houverem ratificado este Proto
colo. 

Artigo XIII 
Os Estados Partes no Tratado Interamerlcano de 

. Assistência. Reciproca, que não houverem ratificado 
o Protocolo de Reforma. na data em que este entrar 
em vigor, poderão solicitar a convocação do órgão 
de Consulta, bem como participar plenamente de to
das as reuniões que o referido órgão realizar, se as
sumirem, em cada caso, o compromisso formal de 
aceitar as decisões do órgão de Consulta, adotadas 
em conformidade com o Tratado Interamerlcano de 
Assistência Recíproca emendado pelo Protocolo de 
Reforma. 

EM FE DO QUE, os Plenipotenciários lnfra-assi
nados, cujos plenos poderes foram achados em boa e 
devida forma, assinam este Protocolo, que se deno
minará "Protocolo de Reforma do Tratado Interame
ricano de Assistência Recíproca (TIAR> ", em San 
José, República de Costa Rica, aos vinte e seis dias 
do mês de julho de mil novecentos e setenta e cinco. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44. inciso I, da 
Constituição, e eu, Petrónio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 59, DE 1977 

Aprova o texto do Convênio de Cooperação Cultural e Científica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Chile. 

Art. 19 É aprovado o texto do Convênio de Cooperação Cultural e Científica, 
celebrado em Brasília, a 23 de dezembro de 1976, entre o Governo da República Federativa 
do Brasil .e o Governo da República do Chile. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo ent1:a em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 15 de junho de 1977. - Senador Petrônio Portella, Presidente. 

CONV!l:NIO DE COOPERAÇAO CULTURAl., 
E CIENTíFICA ENTRE O GOVERNO DA REPúBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 
DA REPúBLICA DO CHILE 

O Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Chile, 
CONVENCIDOS de que, para o mais amplo desen-

volvimento da cultura americana e da politica lntera
merlcana, é fundamental e necessário um conheci
mento mais estreito entre os palses do Continente, 

CERTOS de que, ao contribuírem para o estabele
cimento de um sistema de troca de conhecimentos 

culturais e científicos, estão facilitando o desenvolvi
mento dos povos do Continente, 

DESEJOSOS de Incrementar o lntercãmbio cultu
ral, artístico e cientifico entre ambos os pníses, tor
nando cada vez mais dinâmica a tradicional amizade 
que une o Brasil e o Chile, e 

TENDO DECIDIDO celebrar um Convênio de Co
operação Cultural e Cientifica, acordam no seguinte: 

Artigo I 
Os Governos da República Federativa do Brasil e 

da República do Chlle, doravante chamados Partes · 
. Contratantes, se comprometem a promover o inter-
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c:â.lllb!o cultural entre brasileiros e chilenos, apoiando 
~ obxa que, em seu território, realizem as instituições 
c:o11sagradas à difusão dos valores culturais e artísti
cos da outra Parte, 

Artigo II 
Cada Parte Contratante procurará incentivar a 

criação e a manutenção, no território da outra Parte, 
ele c:entros para ensino e difusão do seu Idioma e 
C:llltura. 

2. Serão concedidas as facilidades necessãrias 
]la.ra. a entrada e permanência dos professores que 
Jec!onarem nos centros a que se refere este artigo. 

Artigo III 

Cada Parte Contratante se compromete a esti
m'lllar as relações diretas entre os seus estabeleci
men.tos de ensino superior e a promover o Intercâmbio 
de seus professores, por meio de estágios no território 
da outra Parte, a fim de ministrarem cursos ou rea
li2:arem pesquisas de suas especialidades. 

Artigo IV 
()ada Parte Contratante concederá, anualmente, 

01.1 estimularã, a concessão de bolsas de estudo a es
tl1da.ntes de pós-graduação, profissionais, cientistas ou 
artistas, enviados por um ou outro país, para aperfei
çoarem seus conhecimentos. 

2, Aos brasileiros e chilenos beneficiários dessas 
bolsas será concedida dispensa do pagamento de ta
xas de matriculas, de exames e de outras do mesmo 
gênero. 

Artigo V 

Os diplomas e os títulos para o exercício de pro
lissões liberais e técnicas, expedidos por instituições 
de ensino superior de uma das Partes Contratantes, 
terã.o plena validade no território da outra Parte, 
desde que satisfeitas as formalidades legais de cada 
Parte Contratante. 

Artigo VI 
A transferência de estudantes de uma das Partes 

para estabelecimentos educacionais da outra ficará 
condicionada à apresentação pelo interessado de cer
tLt!c:ados de aprovação de estudos realizados, devida
nente reconhecidos e legalizados pelo país de origem. 

2. A revalidação e a adaptação dos estudos se 
realizarão de acordo com as normas estabelecidas pe
la. legislação do país onde os estudos tiverem prosse
guimento. 

3. Em qualquer caso, a transferência fica subor
dinada à prévia aceitação da instituição de ensino pa
ra a qual o estudante deseja transferir-se. 

Artigo VII 

As Partes Contratantes darão a conhecer, anual
nente, por via diplomática, seu oferecimento con
cernente às áreas de estudo e ao número de estu
dantes da outra Parte que poderão ingressar, sem 
e:xa.:rne de admissão, nas suas instituições de educa
ção superior, isentos de quaisquer taxas escolares. 

2. A seleção desses estudantes se fará através 
dos organismos correspondentes e de acordo com as 
disposições legais vigentes de cada Parte. 

Artigo VIII 
Cada Parte Contratante recomendará às institui

ções oficiais e às entidades privadas, especialmente 
a.os Institutos científicos e técnicos, às sociedades de 
escritores e artistas e às cãmaro.s de livro, que rea
lizem !ntercàmbio de suas publicações. Estimulará 
também a tradução e a edição das principais obras 

literárias e científicas de autores nacionais da outra 
Parte. 

Artigo IX 

As Partes Contratantes promoverão acordos entre 
suas emissoras oficiais, com o fim de organizar a 
transmissão periódica de programas radiofónicos e de 
televisão, de carãter cultural-informativo, destinados 
a despertar e difundir, reciprocamente, seus valores 
culturais e atro.ções turisticas. 

Artigo X 

Cada Farte Contratante favorecerá a introdução 
em seu território de películas documentárias, artísti
cas e educativas da outra Parte, isenta de direitos 
aduaneiros, assim como estudarã os meios para rea
lização de filmes sob regime de cc-produção. 

Artigo XI 
Cada Parte Contratante facilitará a livre circula

ção de jornais, revistas e publlcações informativas, 
assim como a recepção de noticiários radiofónicos e 
de programas de televisão, originários da outra Parte, 
respeitada a legislação vigente de cada uma das Par
tes. 

Artigo XII 

Cada Parte Contratante concederá facilidades, em 
seu território, à realização de exposições artísticas e 
científicas, à apresentação de peças teatrais, recitais 
de música e festivais de cinema organizados pela 
outra Parte. 

Artigo XIII 

Cada Parte Contratante facilitará a admissão, em 
seu território, livre de direitos alfandegários e de 
outros, assim como a sua eventual reexportação, de 
instrumentos científicos e técnicos, material peda
gógico, obras de arte, livros e documentos, e quais
quer objetos que, procedentes da outra Parte, contri
buam para o eficaz desenvolvimento das atividades 
compreendidas no presente Convênio, ou que, desti
nando-se a exposições temporárias, devam retornar 
ao território de origem, respeitadas, em todos os ca
sos, as disposições que regem o património nacional. 

2, Para a aplicação das facilldades e llberações 
indicadas no parágrafo precedente, o Governo inte
ressado proporcionará ao outro, por via oficial, des
crição pormenorizada dos objetos ou materiais para 
os quais se pedir entrada no território nacional, as
sim como as demais circunstâncias referentes ao pe
dido de liberação. 

Artigo XIV 

Paro. velar pela aplicação do presente Convênio, 
e a fim de adotar quaisquer medidas necessárias pa
ra promover o ulterior desenvolvimento das relações 
culturais entre os dois países, será constituida uma 
Comissão Cultural Brasileiro-Chilena. 

2. A referida Comissão será integrada, na parte 
brasileira, por representantes do Ministério das Re
lações Exteriores, do Ministé'rio da Educação e Cul
tura, e por outros técnicos e assessores julgados ne
cessários. Na parte chilena, serã integrada per re
presentantes dos Ministérios correspondentes, bem 
como por técnicos e assessores Igualmente julgados 
necessários. 

3. A Comissão Culturnl terá, entre outras, as 
seguintes atribuições principais: 

al avaliar o. implementação do Convênio nos dois 
pníses; 

b) npresentar sugestões nos dois Governos com 
vistas n facilitar a execução do Con vên!o em seus 
pormenores e dúvidas de interpretação; 

I 
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c) formular programas de intercâmbio cultural, 
cientifico e educativo. · 

4. A Comissão se reunirá cada dois anos, alter
nadamente, em Brasilla e em Santia~;o do Chile. 

Artigo XV 
O presente Convênio substituirá, na data de sua 

entrada em vigor, o Convênio de Intercâmbio Cul
tural, celebrado entre a Repúbllca Federativa do Bra
~u e a República do Chile, a 18 de novembro de 1941. 

Artigo XVI 
O presente Convênio entrará em vigor trinta dias 

depois da troca dos instrumentos de ratificação, e v!-
'. 

gorará até seis meses após eventual denúncia por 
qualquer das Partes Contratantes. 

EM FS: DO QUE, foi firmado o presente Convênio, 
em dois exemplares, nas línguas portuguesa e espa
nhola, sendo ambos Igualmente válidos. 

Feito em Brasilla, aos 23 dias do mês de dezem
bro de 1976. 

Pela Repúbllca Federativa do Brasil: a) Antônio 
F. Azeredo da Silveira. 

Pela Repúb!lca do Chlle: a) Hector Bravo Muíioz. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 19, da 
Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 60, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1. 546, de 15 de abril de 1977, que reajusta 
os vencimentos e gratificações dos Membros do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal e respectivo Ministério PúbÜco. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei nQ 1.546, de 15 de abril de 1977, 
que reajusta os vencimentos e gratificações dos membros do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal e respectivo Ministério Público. 

Senado Federal, 16 de junho de 1977. - Senador Petrônio Porteila, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1 - ATA DA 86.a SESSAO, EM 16 DE JUNHO 
DE 1977 

1.1 - ABERTURA 
1. 2 - EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da 

República 
De agradecimento de comunicação relativa à 

escolha de autoridades: 

- N.0 118/77 (n.• 193/77, na origem), referente 
à escolha dos Srs. Jorge de Sá Almeida e Lopo de 
Carvalho Coelho para exercerem, respectivamente, 
a função de Embaixador do Brasll junto à Repú
blica da Indonésia e o cargo de Ministro do Tri
bunal Superior do Trabalho. 

1.2.2- Ofício do Sr. 1.0 -Secretário da Câ
mara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo 
do seguinte projeto: 

-- Projeto de Lei da Câmara n.0 46/77 (n.0 

2. 557-B/76, na Casa de origem), de iniciativa do 
Senhor Presidente da República, que extingue o 
SASSE, dispõe sobre a transferência dos eco
nomlárlos para o regime da Lei n.• 3.807, de 26 de 
agosto de 1960, e dá outras providências. 

1.2.3 -- Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 

-- Projeto de Lei do Senado n.• 134/76, que 
faculta ao empregado do sexo feminino sacar os 
depósitos de sua conta vinculada do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço, na hipótese que 
Indica. (Redação final). ' 

- Projeto de Decreto Legislativo n.• 11/77 
(n.O 90-B/77, na Câmara dos Deputados, que apro
va o texto do Acordo sobre Transporte Marítimo, 
firmado entre a Repúbllca Federativa do Brasil e 
a Repúbllca Popular da Polõnia, em Varsóvia, a 
26 de novembro de 1976. CRedação final). 

-- Emenda do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n.o 79/76 Cn.o 64-C/75, na Casa de ori
gem), que acrescenta parágrafo único ao art. 20 
do Código de Processo Penal - Decreto-lei 
n.O 3.689, de 3 de outubro de 1941. (Redação final). 

- Mensagem n.O 101/77 (n.• 174/77, na ori
gem), do Senhor Pres!dente da Repúbllca, pro
pondo ao Senado Federal que seja autorizado o 
Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em 
Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) 
o montante de sua divida consolidada. 

- Mensagem n.0 100/77 (n.• 173/77, na ori
gem), do Senhor Presidente da Repúbllca, pro· 
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pondo ao Senado Federal que seja autorizado 
o Governo do Estado de Alagoas a elevar em 
CrS 21.776.197,00 !vinte e um mllhões, setecentos 
e setenta e seis m!l, cento e noventa e sete cruzei
ros) o montante de sua dívida consolldada. 

- Projeto de D·ecreto Legislativo n.O 17/77 
!n.0 97/77, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto da Resolução A.319 !IXl, aprovada pela 
IX Assembléia da Organização Marítima Consul
tiva 1ntergovernamental !IMCO), ern 12 de no
vembro de 1975, que contém Emenda à Convenção 
Internacional de 1966 sobre Linhas de Carga. 

- Projeto de Decreto Legislativo n.0 16/77 
(n.0 101-B, na Câmara dos Deputados) que aprova 
o texto da Convenção para a Fac!l!tação do Trá
fego Marítimo Internacional, concluída em Lon
dres, a 9 de abr!l de 1965, sob os auspícios da 
Organização Marítima Consultiva Intergoverna
mental !IMCOl. 

- Projeto de Lei do Senado n.0 61/77, que 
dispõe sobre o prazo prescr!cional liberal, por falta 
suje! ta a processo disciplinar a ser aplicada por 
órgão competente. 

1.2.4 - Comunicação da Presidência 
- Convocação de sessão do Congresso Nacio

nal a realizar-se hoje, às 19 horas, com Ordem do 
Dia que designa. 

I.2.5- Comunicação 
- Do Sr. Senador Agenor Maria, que se au

sentará do País. 

1. 2. 6 - Discursos do Expediente 
SENADOR DANTON JOBIM - Considerações 

sobre o relacionamento da Igreja com a classe po
lítica, tendo em vista a aprovação, pelo Congresso 
Nacional, da Proposta de Emenda à Const! tu!ção 
r1.o 9/77, que dispõe sobre a Implantação do divór
cio no País. 

SENADOR OTTO LEHMANN - Importância 
da promoção de campanha de consc!ent!zação da 
opinião públ!ca, visando preservar os nossos bens 
culturais. 

SENADOR JESSÉ FREIRE - Apresentando· 
sugestões visando mod!!lcar a orientação do Go
verno Federal, no que diz respeito a pré-fixação 

· de taxa ae correção monetária nos empréstimos 
ollc!a!s, como medida de amparo a empresa pri
vada nacional. 

1.2.7- Comunicação da Liderança da ARENA 
- De substituição de membro em Comissão 

Mista do Congresso Nacional. 

1.2.8- Leitura de projeto 
- Projeto de Lei do Senado n.0 131/77, de au

toria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acres
centa parágrafo único ao art. 473, da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

1.2.9- Requerimento 
- N.0 163/77, de autoria dos Srs. Senadores 

Ruy santos e Lenoir Vargas, de dispensa de In
terstício e prévia distribuição de avulsos para o 
Projeto de Resolução n.0 23/77, que autoriza o Go
verno do Estado de Santa Catarina a elevar em 
Cr$ 50.000.000,00 o montante de sua divida con-

sol!dada, a fim de que figure na Ordem do Dia 
da sessão seguinte. Aprovado. 

1. 2 .10 - Comunicação da Presidência. 
- Convocação de sessão extraordinária do 

Senado Federal a real!zar-se hoje, às 18 horas e 
30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n.0 45/75 (n.o 
366-B/71, na Casa de or!geml, que altera disposi
tivos da Lei n.0 1.411, de 13 de agosto de 19fi1 
que dispõe sobre a profissão de Economista. Apro~ 
vado, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Legislação Social, ressalvado o seu art. 3.o, nos 
termos do Requerimento n.0 164/77. A Comissão de 
Redação. 

- Projeto de Decreto Legislativo n.0 4177 (n.o 
85-B/77, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Convênio Comercial, firmado entre a 
'Repúb!lca Federativa do Bras!l e a Repúb!lca do 
P·eru, a bordo do na v!o da Armada Peruana, 
"Ucayal!", fundeado no rio Amazonas !So!lmõesl, 
na !lnha de fronteira bras!lelro-peruana, em 5 de 
novembro de 1976. Aprovado. A Comissão de Re
dação. 

- Requerimento n.0 136/77, do Sr. Senador 
Mauro Benev!des, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado Fed1:lral, do editorial sob o título 
"Encontro de Investidores", pub!lcado no jornal 
O Povo, de Fortaleza, no dia 17 de maio de 1977. 
Aprovado. 

- Projeto de Lei do Senado n.0 238/75, do Sr. 
Senador Oslres Teixeira, que torna obrigatório o 
uso de equipamentos de emergência em transpor
tes colet!vos, não urbanos, sejam terrestres, ma
rítimos, fluviais ou aéreos, e dá outras providên
cias. Rejeita~o. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei do Senado n.0 209/76, do Sr. 
Senador Jarbas Passarinho, que acrescenta pa
rágrafo ao art. 9.0 da Lei n.0 5.890, de 8 de junho 
de 1973, que altera a Legislação de Previdência 
Social, e dá outras providências. Votação adiada 
para a sessão do dia 28 do corrente, nos termos 
do Requerimento n.0 165/77. · 

- Projeto de Lei do Senado n.0 12/76, do Sr. 
S·enador Franco Montoro, que eleva o valor de 
benefícios mínimos a cargo do INPS, dando nova 
redação ao § 5.o do art. 3.0 da Lei n.0 5.890, de 
8 de junho de 1973. !Apreciação prel!m!nar da 
const!tuc!onal!dade e jur!d!c!dadel. Votação adiada. 
para reexame da Comissão de Constituição e Jus
tiça, nos termos do Requerimento n.0 166/77, e 
usar da palavra no encaminhamento de sua vo
tação o Sr. Senador Franco Montoro. 

- Projeto de Lei do Senado n.0 50/77, do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre o 
cancelamento de penalidades apl!cadas a servido
res civis e o abono de faltas não j ust!f!cadas. 
(Apreciação pre!lm!nar da constitucionalidade). 

Rejeitado. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei do Senado n.0 205/76, do Sr. 
Senador Franco Montoro, que dispõe sobre o re
gime de trabalho, remuneração e demais vanta
gens dos empregados nas empresas signatárias dos 
contratos de pesquisa de petróleo com "cláusulas 
de risco". (Apreciação prel!m!nar da const!tuc!o-

I 
I 

I 
! 
I 
I 
' 

.I 
I 
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nalidade e jurldlcldadel. Discussão adiada para 
reex:nme da Comissão de Constituição e Justiça, 
nos termos do Requerimento n.o 167/77, após usa
rem da palavra os Srs. Senadores Franco Montare 
e Helvídlo Nunes. 

I. 4. - DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 
SENADOR JARBAS PASSARINHO- Palestra 

feita por S. Ex:.• por ocasião de encerramento de 
simpósio, a cargo do Dlretór!o Estadual de Estu
dantes do Rio Grande do Sul, na qual focalizou 
aspectos capitais do atual regime político brasi
leiro .. 

SENADOR PAULO BROSSARD- Referências 
feitas pelo Sr. Jarbas Passarinho a discurso pro
ferido por S. Ex.• sobre as reformas constitucionais 
balx:adas durante a decretação do recesso parla
mentar. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO, pela Lide
rança - Considerações referentes ao discurso do 
orador que o antecedeu na tribuna. 

1. 5 - DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA 
·DA. PROXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO. 
_ · 2 ...... ATA DÍ\ 87.• SESSAO, EM 16 DE JUNHO 
DE 1977 · 

2.1 - ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1 - Requerimentos 
- N.0 168/77, de autoria dos Srs. Senadores 

Lulz Cavalcante e Dirceu Cardoso, de dispensa de 
lnterstlclo e prévia distribuição de avulsos para 
o Projeto de Resolução n.o 24/77, que autoriza o 
Governo do Estado de Alagoas a elevar em 
21.776.197,00 (vinte e um milhões, setecentos e 
setenta e seis mil, cento e noventa e sete cruzei
ros}, o montante de sua divida consolidada, a 
fim de que figure na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. Aprovado. 

. - N.o 169/77, de autoria do Sr. Senador Jar
bas Passarinho, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do pronunciamento· do 
Dr. Arnaldo da Costa Prleto, Ministro de Estado 
do Trabalho, na 63.• Conferência da Organização 
Internacional do Trabalho em Genebra, suiça, em 
7 de junho de 1977. 
2.3 - ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n,o 23/77, que auto
riza o Governo do Estado de Santa Catarina a 
elevar em Cr$ 50.000.000,00 <cinqUenta milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
Interna. Aprovado. A Comissão de Redação. 

- Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n.0 81/77 (n.0 136/77, na ori
gem>, pela qual o Senhor Presidente da República 

submete ao Senado o nome do Sr. Paulo da Costa 
Franco, Ministro de Segunda Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República do Líbano. 
Apreciado em sessão secreta. 

· - Parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça sobre a Mensagem n.0 116/77 <n.0 189/77, 
na origem), pela qual o Senhor Preslden te da Re
pública submete ao Senado a escolha do Sr Pedro 
Soares Muiíoz, Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para 
exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do 
Ministro Eloy José da Rocha. Apreciado em sessão 
secreta. 

2.4:- MATlllRIA APRECIADA APOS A ORDEM 
DO DIA 

- Redação final do Projeto de Resolução 
n.0 23/77, constante do primeiro Item da Ordem 
do Dla. Aprovada, nos termos do Requerimento 
n.0 170/77. A promulgação. 

2.5- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 
SENADOR VASCONCELOS TORRES- Foca

. llzando assunto do Interesse da área sindical e do 
Estado do Rio de Janeiro. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Apelo ao 
Senhor Presidente da República, em favor dos fun
cionários atlvos e !nativos da Rede Ferroviária Fe
deral S.A. - REFASA. 

2.6- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA 
PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO. 

3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSAO 
ANTERIOR 

- Do Sr. Senador Evandro Carreira, proferi-
do na sessão de 14-6-77. 

4 - I'ORTARIAS DO SR. 1.0 -SECRETARIO 

- N.os 151 e 152, de 1977 . 

5 - I'ORTARIA DO SR. DIRETOR·GERAL 

- N.O 119, de 1977.' 
6- GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO IN

TERPARLAMENTAR 

- Ata de reunião da Comissão Diretora. 
- Edital de convocação da Comissão Dellbe-

rativa. 
7 - ATAS DE COMISSõES 

8 - MESA DIRETORA 

9 - LtDERES E VICE-LtDERES DE PAR· 
TIDOS 

10 - COMPOSIÇAO DAS COMISSõES PER· 
MANENTES 

ATA DA 86\1 SESSAO, EM 16 DE JUNHO DE 1977 
3\\ Sessão Legislativa Ordinária, da 81' Legislatura 

PRESID1l:NCIA DOS SRs. PETRóNIO POR'l'ELLA, JOSÉ LINDOSO, 
AMARAL PEIXOTO E MAURO BENEVIDES 

. 
As 14 horas e 30 minutos, acham-se presente os 

Srs. Senadores: 
Adalberto Sena - J'osé Llndoso - Cattete PI· 

nhelro - J'arbas Passarinho - Renato Franco -

Henrique de La Rocque - Helvidlo Nunes - Petrô· 
n!o Portella - Mauro Benevldes - Vlrglllo Távora 
- Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Jessé Frei
re - Marcos Freire - Lulz Cavalcante - Heitor 
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Dias - Ruy Santos - Eurico Rezende - Vasconcelos 
Torres - Danton Joblm - Nelson Carneiro - Ma
galhães Pinto - Otto Lehmann - Benedito Ferrei
ra - Lázaro Barboza - Italívlo Coelho - Accloly 
Filho - Lenoir Vargas - Daniel Krleger - Paulo 
Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella.l - A 
lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretárlo vai proceder à leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPúBLICA 

De agradecimento de comunicação relativa à es
colha de autoridades: 

N,0 118/77 (n.o 193/77, na origem), de 15 do cor
rente, referente à escolha dos Senhores Jorge de Sá 
Almeida e Lopo de Carvalho Coelho para exercerem, 
respectivamente, a função de Embaixador do Brasil 
junto à Repúbllca da Indonésia e o cargo de Ministro 
do Tribunal Superior do Trabalho. 

OFíCIO 
Do Sr. 1.0 -Secretário da. Câmara dos Deputados, 

encaminhando à revisão do Senado autógrafo do 
seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N,0 46, DE 1977 
(N.0 2.557-B/76, na Casa de origem) 

DE INICIATIVA DO SENHOR 
PRESIDENTE DA REPúBLICA 

Extingue o SASSE, dispõe sobre a transfe
rência dos economiários para o regime da Lei 
n.0 3.807, de 26 de agosto de 1960, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Fica extinto o Serviço de Assistência e 
Seguro Social dos Economiários (SASSEl, autarquia 
federal criada pela Lei n.0 3.149, de 21 de maio de 
1957, passando os servidores e diretores da caixa Eco
nômica Federal CCEFl, bem como os servidores da 
Associação dos Servidores da Caixa Econômica, à con
dição de segurados obrigatórios do regime de previ
dência social da Lei n.0 3. 807, de 26 de agosto de 
1960, e legislação posterior. 

§ 1.0 A filiação prevista neste artigo será auto
mática, cabendo ao Instituto Nacional de Previdência 
Social (INPSl, a partir da data da entrada em vigor 
desta lei, garantir a esses segurados e respectivos 
dependentes, sem solução de continuidade, o direito 
às prestações do referido regime de previdência social. 

§ 2.0 O tempo de filiação ao SASSE será compu
tado pelo INPS para todos os fins, Inclusive periodo 
de carência, 

§ 3.0 Os benefícios pecuniários em manuteção 
no SASSE passarão, a partir da entrada em vigor 
desta lei, à responsabilidade do INPS, Inclusive quanto 
ao reajustamento previsto no art. 67, §§ 1.0 e 2.0, da 
Lei n.O 3 ,807, de 26 de agosto de 1960, prestando aque
le Instituto aos segurados e dependentes com eles 
relacionados os serviços a que tenham direito, na 
forma do citado regime prevldencllirio. 

§ 4.° Ficam garantidos aos ntuais segurados do 
SASSE os beneficies não requeridos ou em fase de 

processamento, a que tenham feito jus até a data da 
extinção da autarquia, podendo esse direito ser exer
citado a qualquer tempo. 

Art. 2.0 Para atender aos encargos decorrentes 
do disposto no. art. 1.0 serão destacados do patrlmô
nio do SASSE e transferidos para o INPS bens e re
cursos de valor cbrrespondente às reservas técnicas 
dos benefícios concedidos e a conceder. 

§ 1.0 Os bens e recursos a que se refere este 
artigo serão fixados por comissão designada pelo Mi
nistério da Previdência e Assistência Social, da qual 
participarão representantes do Ministério da Previ
dência e Assistência Social, do INPS, da Caixa Eco
nômlca Federal e um do SASSE, por Indicação do MI
nistério da Fazenda, cabendo a presidência ao pri
meiro desses representantes. 

§ 2.0 O saldo patrimonial remanescente será 
transferido à Caixa Econômlca Federal para que esta 
mantenha fundação de caráter privado destinada a 
assegurar aos economiários prestações previdenclárlas 
complementares. 

§ 3.0 As ações da SASSE - Companhia Nacional 
de Seguros Gerais, pertencentes à entidade ora extin
ta, serão transferidas para a fundação a que se refere 
o parágrafo anterior. 

Art. 3.0 Os servidores das Caixas Econômicas 
Estaduais que, na data em que esta lei entrar em 
vigor, não estiverem sujeitos a regime prôprlo de pre
vidência social, passarão a filiar-se obrigatoriamente 
ao INPS. 

Art. 4.0 Os atuals servidores do SASSE que não 
pertencerem ao quadro de pessoal da CEF poderão 
ser aproveitados nesta última ou na entidade a que 
se refere o § 2.0 do art. 2.0, aplicando-se-lhes as dis
posições da Lei n.o 6 .184, de 11 de dezembro de 1974. 

Art. 5.° Fica transferida para o Fundo de Apolo 
ao Desenvolvimento Social - FAS - a parcela cor
respondente a um por cento do total arrecadado pela 
Loteria Federal, destinada ao SASSE pelos Decretos
leis n.0s 204, de 27 de fevereiro de 1967; 717, de 30 
julho de 1969, e 1.285, de 6 de setembro de 1973, a 
partir da data do Inicio da vigência desta lei. 

Art. 6.0 O Poder Executivo adotará as medidas 
necessárias à execução desta lei, . 

Art. 7.0 Esta lei entrará em vigor no primeiro 
dia do mês seguinte ao de sua publicação. 

Art. 8.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N.o 197, DE 1976 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso 
Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a 
honra de submeter à elevada dellberaçao de Vossas 
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Sr. Ministro de Estado da Previdência e Assistência 
Social, o anexo projeto de lei que "extingue o SASSE, 
dispõe sobre a transferência dos economlários para o 
regime da Lei n.O 3.807/60, e dá outras providências". 

Brasília, 22 de julho de 1976. - Ernesto Geisel. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 16, DE 29 DE ABRIL 
DE 1976, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DA PREVIDÊNCIA E ASSISTJi:NCIA SOCIAL. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
'I'enho a honra de encaminhar a Vossa Excelência 

o incluso projeto de lei dispondo sobre a extinção do 
Serviço de Assistência e Seguro . Social dos Econo-
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mlárlos - SASSE, e a transferência dos economlários 
para o regime geral de previdência social da Lei n. o 
3.807, de 26 de agosto de 1960, sem preju!zo de seus 
direitos às prestações concedidas por esse regime e 
dos beneflclos pecuniários em manutenção pela en
tidade a ser extinta. 

2. A medida ora proposta objetiva Integrar os 
servidores e os Dlretores da Caixa Económica Federal 
na Instituição de previdência social própria. de todos 
quantos trabalham sob o regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

3 ,. Atualmente os próprios servidores públicos 
regidos pela CLT filiam-se· ao INPS, só permanecendo 
fora de seu âmbito os funcionários estatutários. 

4. Com a transformação da CEF em empresa 
pública e a Instituição do regime trabalhista para 
os respectivos servidores, perdeu o SASSE sua razão 
de ser, frente aos prlnc!plos que regem a previdência 
social brasileira, Unificada pelo Decreto-lei n,o 72, 
de 21 de novembro de 1966, com a constituição do 
INPS em substituição aos antigos Institutos de Apo
sentadoria e Pensões. 

5. A existência do SASSE para uma determina
da classe de trabalhadores hoje regida pela legislação 
geral não mais se justifica, portanto, nem atende à 
politica que orienta a previdência social brasileira. 

8. Ademais, o pequeno contingente de segura
dos e dependentes que passará a ter cobertura do 
INPS receberá atendimento normal e Igual ao dos 
demais trabalhadores, sem criação de novos encargos 
administrativos, com o que se estará racionalizando o 
serviço e reduzindo substlmclalmente os custos ope
racionais. 

7. Ao determinar a extinção do SASSE procura 
o projeto discernir aquilo que se acha Incorporado 
ao seu patrlmônlo em razão de participação dlreta 
da Caixa Económica Federal no sentido de dotá-lo 
de recursos capazes de assegurar aos seus beneficiá
rios prestações de natureza social não previstas no 
regime geral de previdência social. 

8, Por Isso, prevê o projeto que do P.atrimônlo 
doSASSE serão transferidos para o INPS tao-somen
te os bens e recursos necessários à cobertura das re
servas técnicas cablveis para o custeio das presta
ções já concedidas aos seus beneficiários, e a ser 
mantidas pelo INPS, e das que vierem a decorrer do 
tempo de filiação prevldenclárla dos economlários até 
a data da extlnçao da entidade. 

9. Desde já prevê o projeto que as ações da 
SASSE - companhia Nacional de Seguros Gerais -
pertencentes àquela entidade farão parte do patrlmô
nlo a ser transferido para a CEF, a fim de que esta 
Institua e mantenha fundação destinada a assegurar 
aos economlárlos prestações prevldenclárlas comple
mentares. 

10. o levantamento do montante das re~ervas 
técnicas a serem transferidas ao INPS e a tlxaçao dos 
bens e recursos que passarão a ln tegrar o patrimô~lo 
da referida fundação serão feitos por uma comlssao 
designada por este Ministério. 

1'1. Prevê ainda o projeto, em seu art, 3.0, me
dida para regular a ·situação dos servidores das Cai
xas Económicas Estaduais que atualmente se acham 
filiados ao SASSE em razão de convênios, ratificando 
com ela regra geral consagrada na previdência social. 

12. Na conformidade do principio decorrente do 
prescrito no art. 3.• da mencionada Lei n.• 3.807/80, 
esses servidores, quando não estiverem sujeitos a re
gimes próprios de previdência, flllam-se ao INPS. 

13. As demais disposições do projeto visam a 
dar solução a situações pendentes ou decorrem da 
transferência dos aludidos servidores para o regime 
do INPS. 

Valho"me do ensejo para renovar a Vossa Exce
lência as expressões do meu mais profundo respeito, 
-L, G. do Nascimento e Silva. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.0 3.149, DE 21 DE MAIO DE 1957 
Dispõe sobre a orpnlzação do Serviço de 

Asllatêncla e Sopro Social dos Economlárlos, 
e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1.° Como órgão fiscalizado pelo Mlnlstério 

da Fazenda, o Serviço de Assistência e Seguro Social 
doS Economlários (SASSE), com personalidade jurl
dlca, autonomia admlnlstratlva e patrlmõnlo próprio, 
com: sede e foro na Capital da República, será orga
nizado em todo o Pais na forma da lei, obedecidos 
os prlnciplos da descentralização de serviços. 

Art. 2.0 São associados obrigatórios do Serviço 
de A8slstêncla e Seguro Social dos Economlárlos todos 

· os que, sob qualquer forma, exerçam atlvldade no 
Conselho Superior e nas Caixas Econõmlcas Federais, 
Independente de Idade e de lnspeção de saúde. 

Parágrafo único. Nenhum servidor, a pa.rtrr 
desta data, poderá ser admitido em caráter efetlvo 
nas Caixas Econõmlcas Federais e no Conselho Su
perior, sem que prove ter menos de 36 anos de Idade 
e haja sido julgado apto em lnspeção de saúde efe
tuada por uma junta constitulda de médicos .da lns- . 
tltulção a que vai servir. 

Art. 3.0 Poderão ser admitidos como associados 
facultativos do SASSE os dlretores do Conselho Supe
rior e das Caixas Econômlcas Federais, bem como 
funcionários das Caixas 'Econõmlcas Estaduais, In
dependentemente dos requlsltos de Idade e de lns
peçio de saúde, desde que fiquem sujeitos a um 
perlodo carência de 5 (cinco) anos, para efeitos de 
beneflclos de aposentadoria e pensão. 

Art. 4.o A receita do Serviço de Asslsténcla e Se
guro Social dos Economlárlos constitulr-se-á pelas 
contribuições e rendas seguintes: 

a) uma contribuição dos seus associados fixada 
anualmente variável de 5% (cinco por cento) a 8% 
(oito por cento) sobre os vencimentos mensais; 

b) uma contribuição dos Conselhos Superior e 
das Caixas Econõmlcas Federais, correspondente à 
percentagem de 12% (doze por cento) sobre os ven
cimentos dos seus servidores; 

c) uma contribuição referente à. atual cota de 
previdência, que recairá sobre os juros superiores a 
Cr$ 250,0U (duzentos e clnqüenta cruzeiros) pagos ou 
creditados pelas Caixas Econômlcas Federais e Es
taduais, nas contas de depósitos e recolhidas semes
tralmente ao SASSE; 

d) doações e legados feitos ao SASSE; 
e) rendas produzidas pela aplicação dos fundos 

doSASSE; 
f) rendimentos provenientes das operações de se

guros privados e gerais. 
Art. 5,0 A cota de previdência a que se refere a 

allnea o do artigo anterior será recolhida dlretamen-
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te pelas Caixas Econõmlcas Federais e Estaduais ao 
SASSE. 

Art. 6.0 Fica o SASSE autorizado a operar em 
seguros a que se refere a alinea f do art. 4.o, exclu
sivamente com servidores e mutuários das Caixas 
Econômicas Federais. 

Parágrafo único. As operações deverão obedecer 
a. plano estabelecido na regulamentação da presente 
J~i e abrangerão: 

a) seguro de renda imobl!lárla de empréstimos 
hipotecários; 

b) seguro de acidente de trabalho; 

e) seguro contra fogo; 

d) seguro sobre a vida. 

Art. 7.0 Os fundos do SASSE serão aplicados de 
acordo com as Instruções e normas do serviço a tuarlall 
do :Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 

I 1.0 Essas aplicações se processarão obrigatoria
mente sem ânus para o SASSE, por melo de serviços 
técnicos e especializados do Conselho Superior e das 
Caixas Econômicas Federais, aos quais competirão 
também, a arrecadação e escrituração da receita é 
despesa. 

f 2.0 A taxa média de juros de todos os investi
mentos não poderá ser inferior a que sirva de base à 
avaliação atuarial, acrescida de 1% (um por cento) 
ao ano. 

I 3.0 Terão preferência as aplicações em finan
ciamentos de casas de moradia, empréstimos e outras 
formas de asslsténcia econômica dos associados. 

1 4.0 Será obrigatôria a aplicação das contribui
ções do SASSE em geral, de pelo menos 50% (cin
qüenta por cento) da arrecadação, na cidade onde 
estas se originam. 

Art. 8.0 Serão concedidos aos segurados do 
SASSE beneficios obrigatôr!os e facultativos. 

1 1.0 São beneficios obrlgatôrios: 
11) aposentadoria nas mesmas bases concedidas 

aos funcionários públicos feder~is; 

b) em caso de morte, pensão minlma de 60% 
(sessenta por cento) para os beneficiários; 

e) asslsténcia médica especializada, odontológica, 
cirúrgica e hospitalar; 

d) auxilio-maternidade e creche; 
e) medicamentos concedidos com redução nos 

preços; 
f) auxilio-enfermidade, quando o Conselho Supe

rior e as Caixas Econõmtcas Federais, de conformida
de com seus respectivos regimentos Internos, deixem 
de prestar dlretamente; 

g-) em caso de cumprimento de pena, pensão para 
os beneficiários; 

hl seguro em grupo e assistência judiciária. 
§ 2.0 São beneficias facultativos os seguros des

tinados a cobrir riscos sociais ou a reforçar a con
cessão dos beneficias obrigatórios, mediante contri
buições suplementares. 

Art. 9.0 As bases dos beneficias obrigatórios com 
exceção dos previstos nas letras a e b, § 1.o do artigo 
anterior, serão estabelecidas na regulamentação des
ta lei, de acordo com as possibilidades financeiras, 
desde que observadas as seguintes normas: 
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I - beneficio único por velhice, invalidez per
manente ou temporária, com base no vencimento 
integral do segurado; 

II - pensão constltuida de uma cota fixa e outra 
variável, correspondente ao número de componentes 
da. familla do servidor, subordinada ao Umite do ven
cimento do segurado falecido, nunca, porém, inferior 
a 60% (sessenta por cento); 

III - a pensão temporária será paga desde que· 
seja comprovada a dependência. econômica para cada 
filho e enteado de qualquer condição, bem como para. 
ascendentes inválidos, no caso de ser o segurado sol
teiro ou viúva sem filhos nem enteados. 

Art. 10. No caso de não poderem o Conselho· 
Superior e as Caixas Econômicas Federais prestar di
retamente os serviços de assistência geral, estes serãe> 
obrigatoriamente contratados. 

Parágrafo único. Não poderá exceder de 10% 
(dez por cento) da receita do SASSE a despesa dlreta 
ou indireta pertinente aos serviços de assistência, 
bem como de 1% <um por cento) as despesas com 
administração. 

Art. 11. A administração do SASSE, estruturada 
na presente lei obedecerá aos seguintes pr!nciplos: 

a) um presidente de nomeação do Presidente da 
República, dentre os segurados com mais de 10 (dez) 
anos de efetlvo exercido; 

b) uma. Comissão Deliberativa constituída dos 
seguintes representantes: um do Conselho Superior, 
um dos Conselhos Administrativos das Caixas Eco
nõmicas Federais, dois eleitos pelos segurados e um 
da Associação do Pessoal da Caixa amparado pela. 
Lei n.0 1.134, de 14 de julho de 1950. 

Parágrafo único. O presidente e os membros da 
comissão dellberativa prestarão serviços gratuitos, 
ficando afastados dos seus cargos e funções nas res
pectivas instituições, com todos os direitos e van
tagens. 

Art. 12. Compete ao presidente: 
a) superintender todos os negócios e operações 

doSASSE; 
b) presidir reuniões da Comissão Dellberativa, 

com direito a voto apenas para desempate; 
c:) prestar contas da administração; 
dl representar o SASSE em suas relações com 

terceiros em juizo ou fora dele. 
Art. 13. Compete à Comissão Deliberativa: 
al resolver sobre todos os assuntos de importân-

cia vital para o SASSE; . 
b) fiscalizar a administração; 
c) aprovar os balanços anuais; 
d) votar os orçamentos do SASSE; 
e) autorizar o presidente a fazer operações de 

crédito, e allenar e adquirir bens; 
fl julgar recursos interpostos de atos do pre

sidente; 
g) resolver sobre os casos omissos. 
Art. 14. O Poder Executivo baixará regulamento 

necessário à execução da. presente lei, que entrará 
em vigor 90 (noventa) dias após a sua publicação, 
obedecidas as normas seguintes: 

I - fica o IAPB obrigado a transferir num prazo 
não excedente de 2 (dois) anos, contados o. partir 

.1 

l 
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desta data, as reservas técnicas dos segurados que Considerando a grave situação financeira que 
Integram o órgão criado por esta lei; enfrentam as Santas Casas de Misericórdia e outras 

II - na hipótese desta transferência não poder Instituições hospitalares, para-hospitalares e médico
se efetuar dentro do prazo estabelecido no Item an- cientificas; 
terlor, poderá o IAPB ceder ao SASSE, devidamente Considerando, enfim, a competência da União 
autorizado pelo Poder Executivo, parte de seu crédito para legislar sobre o assunto, decreta: 
para com a União; · Art. 1.o A exploração de loteria, como derroga-

III - será nomeada uma comissão, para efeito ção excepcional das normas do Direito Penal, constl
da transferência constante do Item I, constltuida de tu! serviço público exclusivo da União, não suscetível 
4 (quatro) atuárlos, representantes respectivamente de concessão, e só será permitida nos termos do pre
do Departamento Nacional de Previdência Social, do sente decreto-lei. 
IAPB, do órgão criado pela presente lei e das Caixas Parágrafo único. A renda liquida obtida com a 
Económicas Federais; exploração do serviço de loteria será obrigatoriamente 

· IV - não sofrerão solução de continuidade os destinada a aplicações de caráter social e de assis
benefícios provisórios ou definitivos dos funcionários têncla médica, em empreendimentos do Interesse pú-. 
e empregados do Conselho Superior e das Caixas Eco- bllco. · · 
nômicas Federais, pagos pelo IAPB, até a data da . Art. 2.o A Loteria Federal, de circulação em todo 
mganlzação e funcionamento do serviço ora criado. o território nacional, constitui um serviço' da União, 

Art. 15. Ao sassE ficam assegurados os direitos, executado pelo Conselho superior das .Caixas Econõ
regalias, Isenções e prlvllég!os de que goza a Fazenda. mlcas Federais, através da Admlnlstraçâo. do .serviço 
Nacional. de Loteria Federal, com a colaboração das Caixas Eco- ·' 

Art. 16. Dentro em 15 (quinze) dias após a pu- · nômicas Federais. • • · · 
bllcação desta: lei, o Poder Executivo nomeará uma. . Parágrafo único. · As Caixas Económicas. Fe.', 
comissão composta de um . presidente e · de quatro derais, na execução dos servlço!i, relacionados com a 
membros escolhidos dentre os ·servidores dô Conselho Loteria Federal, ebedecerão às normas e às determi-
Superlor e das Caixas Económicas Federais. n_ações emanadas daquela Administração. 

Parágrafo único. Compete ·à comissão orgánlza- Art. 3,o A Loteria Federal subordlnar-se-á às 
dera apresentar ao Poder Executivo, dentro do· prazo seguintes regras: 
de 60 (sessenta) dias, um anteprojeto de regulamen-
tação da presente lei, ouvida a comissão de atuárlos I,.:.. dlstrlbulçãci de percentagem mínima de 70% 
de que trata o art. 14, n.o m. (setenta por .cento) em prêmios, sobre o preço de pla-

Art. 17. O Conselho Superior das càixas · Eco- no de cada emissão; · 
nômlcas Federais e o IAPB prestarão à comissão ar- Ii: - 2 (duas) extrações por semana; no mlnlmo; 
ganlzadora de que trata o artigo anterior, todas as m _ emissão máxllllJI de 100.000 <cem mil) bl-
lnformações, esclarecimentos e elementos necessários lhetes, em cada série, deven'tio as mesmas obedecer 
ao cumprimento de suas obrigações e objetlvos. . ao plano aprovado e mediAnte\ um único sorteio para 

Art. 18. As lmportànclas re~erentes .à"pr~stação. · todas as séries; • • • ·•· · 
de benefício e auxílios, ressalvados os descontlos rela~ · ' • · · 
tlvos à obrigação de prestar ·allmén~'s., recbnheclda. · ', .I:v- emissão máxima d:e.6.000 (sels,mil) bllhe~ 
por via judicial, não estão sujeitaS a seqües'tros; arres:, ~es. ·por· milhão de, habitanteS' d9 térrítórlo nacional; 
tos e penhoras. · · · · · : · · v ...:... pagamento dilo bota de previdência prevista. 

Art. 19. Esta lei entrará em vigor' na data de no artigo.4.o e seu parágrafo únlc.o; : 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário:· .VI- recolhimento do Imposto de renda na. forma.· 

Rio de Janeiro, 21 de mala de 1957; 136.o da· In- estabelecida pelo art. 5.0 e seus parágrafos. · 
dependência e 69.0 da. Repúbllca. - JUSCELINO · Art. 4.o A Loteria Federal fica sujelta ao paga
KUBITSCHEK - José Maria. Alkmim - Parsifal menta de cota. de previdência de 10% sobre a. Impor
Barroso. tàncla total de cada emissão, a. qual será adicionada. 

DECRETO-LEI N,o 204, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1967 
Dispõe sobre a exploração de loterias, e dá 

outras providências. 
O Presidente da Repúbllca, usando das atribui

ções que lhe confere o § 2.o do artigo 9.0 do Ato Insti
tucional n.o 4, de 7 de dezembro de 1966, e 

ao preço de plano dos bilhetes. 
Parágrafo único. A Administração do Serviço 

de Loteria. Federal recolherá dlretamente ao Banco 
do Brasil S. A., em gulas próprias, à conta do ''Fundo 
Comum da Previdência Social", .as Importâncias cor
respondentes a 8% (alto por cento) da cota de previ
dência prevista neste artigo e 2% (dois por cento> 
em nome do Serviço de Assistência e Seguro Social 
dos Economiários CSASSE) . . . , 

.. 

Considerando que é dever do Estado, para salva
guarda da Integridade da vida social, impedir o sur
gimento e proliferação de jogos proibidos que são 
suscetíveis de atingir a segurança nacional; 

Considerando que a exploração de loteria. consti
tui uma exceção às normas de direito penal, só sendo 
admitida com o sentido de redistribuir os seus lucros 
com finalidade social em termos nacionais; 

Art. 5,0 O Imposto de renda Incidente sobre os : ' . 
prêmios lotérlcos será· recolhido mensalmente pela. · · · 
Administração do Serviço de Loteria Federal e com
preenderá o Imposto correspondente às extrações do 
mês an terlor, · ' 

Considerando o principio de que todo Individuo 
tem direito à saúde e que é dever do Estado assegurar 
esse direi to; 

Considerando que os problemas de saúde e de 
assistência médico-hospitalar constituem matéria de 
segurança nacional; 

§ 1.0 . O Imposto de renda Incidirá sobre os prê
mios atribuídos nos planos de. sorteios·; superiores ao 
valor do malar salário mlnlmo vlgen te no Pais, 

§ 2.0 Quando da aprovação dos planos de sor
t~los no Ministério da Fazenda, o Departamento do 
Imposto de Renda .deyerá pronunciar-se sobre o cál
culo desse Imposto na forma do. parágrafo á.nterlor'. ' · 
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Art. 6.0 O bilhete de loteria, ou sua fração, será 
considerado nominativo e lntransferlvel quando con
tiver o nome e endereço do possuidor. A falta desses 
elementos será tido como ao portador, para todos 
os efeitos, . · , 

Art. 7.0 Os bilhetes poderão' ser Inteiros ou di
vididos em: meios, quartos, quintos, décimos, vigési
mos ou quadragésimos. 

Parágrafo único. Em uma mesma emls~ão ou 
série, poderá haver bilhetes Inteiros e divididos, de 
acordo com os planos aprovados. 

Art. 8. ° Cada bilhete ou fração consignará no 
anverso, além de outros dizeres: 

I - a denominação "Loteria Federal do Brasil"; 
II - o número que concorrerá ao sorteio; 
III - em caracteres leglvels, o preço de plano 

do bilhete Inteiro e o de cada fração, acrescido da 
cota de previdência constante do art .. 4.0 e seu pa
rágrafo único; 

IV - a declaração de ser Inteiro, melo, quarto, dé
cimo, vigésimo ou quadragésimo e, sendo fração, o 
número de ordem desta; 

V - a Indicação da série, se for o. caso. 

Art. 9.° Cada bilhete, ou fração, consignará no 
reverso, além de outros dizeres: 

I - o plano de extração,. por illtelro ou resumido; 
'' .. ' . ' 

II - a mdicação do lugar, dia e hora do sorteio; 

m - a assinatura das autoridades responsáveis 
pela emissão; 

IV - local apropriado para receber o nome e en
dereço do possuidor que desejar o bilhete nominativo. 

Art. lO. A Loteria Federal adotará os sistemas 
de garantia que julgar mais convenientes à. .segu
rança contra adulteração ou contratação dos bilhetes. 

Art. 11. Não se admitirá a substituição de bi
lhetes postos em circulação, ainda que sob o pretexto 
de furto, roubo, destruição ou extravio. 

Art. 12. Em caso de roubo, furto ou extravio, 
aplicar-se-á ao bilhete ou fração de bilhete de lote
ria •. não nominativo, e no que couber, o disposto na 
legislação sobre ação de recuperação de titulo ao 
portador. 

§ 1.0 Os prêmios relativos a bilhetes ou frações 
nominativos somente serão pagos ao respectivo titu
lar, devidamente Identificado. 

§ 2.0 Somente mediante ordem judicial deixará 
de ser pago algum prêmio ao portador ou ao titular 
de bilhete ou fração premiados. 

Art. 13. As extrações serão realizadas em sala 
franqueada ao público, pelo sistema de urnas trans
parentes e de esferas numeradas por inteiro. 

§ 1.0 A Loteria Federal poderá, também, adotar 
outros sistemas modernos de extração, de comprova
da e!lclêncla e garantia, devidamente aprovados pelo 
Ministro da Fazenda. 

§ 2.0 As extrações serão realizadas na sede da 
Loteria Federal ou em local prévia e amplamente 
divulgado pela imprensa. 

Art. 14. Não haverá extração em feriados na
clonais e as que já. estiverem programadas serão adia
das para o primeiro dia útil subseqUente. 

Art. 15. Depois de postos os bilhetes em cir
culação, a extração só poderá ser cancelada ou adia
da por ato expresso do Dlretor Executivo da Adminis
tração do Serviço de· Loteria Federal, do qual será. 
cientificado, Imediatamente, o Ministério da Fazenda. 

Parágrafo único. No primeiro caso, serão reco
lhidos todos os bilhetes e restituidos os respectivos 
preços e, no segundo, avisar-se-á pela Imprensa o no
vo dia designado para a extração. 

Art. 16. Far-se-á o pagamento do prêmio me
diante a apresentação e resgate do respectivo bilhete 
ou fração, desde que verificada a sua autenticidade. 

§ 1.° Constiuirá motivo justificado para recusa 
de pagamento a apresentação de bilhete ou frações 
rasgados, dllacerados, cortados ou que dificultem, de 
qualquer modo, a verificação de sua autenticidade. 

§ 2.0 O pagamento do prêmio será. !mediato à. 
apresentação do bilhete na sede da Administração do 
Serviço de Loteria Federal ou dentro de 15 (quinze) 
dias, no máximo, no caso de prêmio cujos bilhetes 
estejam sujeitos à verificação de sua autenticidade, 
quando apresentados nas Agências das Caixas Eco
nômicas Federais. 

§ 3.0 Somente a verificação feita em face da ata 
.oficial de sorteio servirâ de fundamento a qualquer 
reclamação de pagamento de prêmio. 

Art. 17. · Os prêmios prescrevem em 90 (noventa) 
dias a contar da data da respectiva extração. 

Parágrafo único. Interrompem a prescrição: 
I- citação vâllda, no caso do procedimento·judl

cial em se tratando de furto, roubo ou extravio; 
n - a entrega. do bilhete para o recebimento 

de prêmio dentro do prazo de 90 (noventa) dias da 
data da extração na sede da Administração do Ser
viço de Loteria Federal ou nas Agências das Caixas 
Econômicas Federais. 

Art. 18. Os planos de extração podem prever 
a distribuição de prêmios idênticos ou diversos em 
cada uma das séries ou, ainda, prêmio maior liquido 
para o conjunto de séries, observada sempre a condi
ção estipulada no Inciso I do art. 3.0 

Art. 19 . Não serão postos em circulação bilhetes 
da Loteria Federal cujos planos e cálculos para reco
lhimento do imposto de renda não tenham sido pre
viamente aprovados pelo Diretor-Geral da Fazenda 
Nacional. · 

Parágrafo único. A solução será comunicada Im
preterivelmente à. Administração do Servlçó de Lo
teria Federal dentro de 20 (vinte) dias da data da 
apresentação dos planos. 

Art. 20. Nenhuma pessoa física ou jurídica po
derá redistribuir, vender ou expor à. venda bilhe~es 
da Loteria Federal, sem ter sido previamente creden
ciada, pelas Caixas Econômicas Federais, sob pena de 
apreensão dos bilhetes que estiverem em seu poder. 

Art. 21. As Caixas Econômlcas Federais creden
ciarão os revendedores de bilhetes, de preferência en
tre pessoas que, por serem Idosas, Inválidas ou porta
doras de defeito fisico, não tenham outras condições 
de prover sua subsistência. 

§ 1.0 Poderão ser credenciados, para revenda de 
bilhetes, pequenos comerciantes devidamente legali
zados e estabelecidos que, além de outras ativldades, 
tenham condições para fazê-lo. 

§ 2.0 Nenhuma pessoa física ou jurídica de di
reito privado poderá ser detentora de cotas ou comer
cializar bilhetes da Loteria Federal em quantidade 
superior a 2% (dois por cento) da respectiva emissão. 

\ 
I 
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§ 3.0 Ninguém será credenciado para a revenda 
de bllhetes em mais de uma unidade da Federação. 

§ 4.0 O credenclamento de revendedores estabe
lecidos dependerá de prévia comprovação da existên
cia de local apropriado e acessível ao público para a 
,exposição e. revenda de bllhetes e pagamento de 
prêmios. 

§ 5.0 A cessão ou transferência de cota de bilhe
tes de loteria entre revendedores Importará na perda 
ele credenclamento dos participantes da operação, .. 

Art. 22. Na sede da Administração do Serviço 
de Loteria Federal haverá lugar apropriado para ven
da dlreta de bllhetes ao público e pagamento de 
prêmios. 

Art. 23. A circulação dos bllhetes da Loteria Fe
deral é llvre em todo o território nacional e não po
derá ser obstada ou embaraçada por quaisquer auto
ridades estaduais ou munlc!pa!s, e nem oneradas por 
quaisquer Impostos ou taxas estaduais ou municipais. 

Art. 24. A Administração do Serviço de Loteria 
Federal, órgão vinculado ao Conselho Superior das 
Caixas Económicas Federais, terá orçamento e conta
bllldade próprios e regime administrativo especial, 
gozando, de acordo com a legislação em vigor, das 
isenções e vantagens atribuídas às Caixas Económi
cas Federais . 

Art. 25. A Administração do Serviço de Loteria 
Federal compete superintender, coordenar, fiscalizar 
e controlar, em todo território nacional, a execução do 
Serviço de Loteria Federal, na forma do presente de
creto-lei. 

Art. 26. A Administração do Serviço de Loteria 
Federal será dirigido pelo Presidente do Conselho Su
perior das Caixas Económicas Federais, na qualidade 
de seu Dlretor-Executlvo, e por um Conselho Con
sultivo. 

Parágrafo único. O Conselho Consult!•1o será 
composto pelo Presidente, pelo 1.0 -Vlce-Presidente e 
pelo 2.0 -Vice-Presldente do Conselho Superior das 
Caixas Económicas Federais. 

Art. 27. A renda líquida da Administração do 
Serviço de Loteria Federal, apurada em balanço anual, 
será levada a crédito da conta Fundo Especial da Lo
teria Federal destinado às aplicações previstas no 
artigo 28. 

Parágrafo único. Para os efeitos do dlsp.osto 
neste artigo, considera-se renda liquida a que resul
tar da renda bruta deduzidas as despesas de custeio 
e manutenção do Conselho Superior das Caixas Eco
nómicas Federais e da Administração do Serviço de 
Loteria Federal. 

Art. 28. o Fundo Especial da Loteria Federal, 
previsto no artigo anterior, terá seus recursos aplica
dos nas seguintes finalidades: 

I - 30% destinados à constituição de um "Fundo 
Especial de Financiamento da Assistência Médica" 
(FEFAM); 

n- 30% destinados à constituição de um "Fun
do;; Especial de Desenvolvimento das Operações das 
Caixas Económicas Federais" (FEDOCEF) ; 

III- 30% destinados à constituição de um "Fun
do Especial de Serviços Públicos e Investimentos Mu-
nlclpals" (FESPIM) ; . 

i.V - 10% destinados à constituição de um "Fun• 
do Especlnl de Manutenção e Investimentos" (FEMI). 

§ 1.0 Sob a supervisão e gerência do Ministério 
da Saúde e na forma do Regulamento a ser baixado 
pelo Poder Executivo, o "FEFAM" será aplicado em 
Instituições hospitalares e para-hospitalares, manti
das por pessoas jurldlcas de Direito Públlco ou Priva
do, ou em sociedades médico-científicas, e movimen
tado pelo Ministro da Saúde, que prestará contas da 
gestão financeira, relativa a cada exercício, ao Tri
bunal de Contas da União. 

§ 2.0 o "FEDOCEF" será apllcado, sob supervisão 
e gerência do Conselho Superior das Caixas Econó
micas Federais, em empréstimos concedidos, através 
da Administração do Serviço de Loteria Federal, dl
retamente às Caixas Económicas Federais, objetlvan
do o equilíbrio económico-financeiro das mesmas, no 
atendimento de suas operações ass!Stenclals. 

§ 3.0 O "FESPIM" será apllcado, sob a supervi
são do Conselho Superior das Caixas Económicas Fe
derais, em empréstimos aos Municípios destinados à 
construção ou melhoria de redes de água ou sistemas 
de esgoto, cujos projetas forem aprovados pelo Ml
nlstérlo da Saúde, e concedidos pelas Caixas Econó
micas Federais, com os recursos entregues em con
vênios com a Administração do Serviço de Loteria 
Federal. 

§ 4.0 O "FEMI" será apllcado pelo Conselho Su
perior das Caixas Económicas Federais e pela Admi
nistração do 'Serviço de Loteria Federal na expansão 
e aperfeiçoamento dos seus equipamentos e instala
ções. 

§ 5.o O Conselho Superior das Caixas Económi
cas Federais exercerá permanente flscallzação de mo
do a assegurar a exata aplicação dos recursos pre
vistos nos !tens n e III de q:ue trata este artigo, e . 
garantir a sua reversão ao Fundo Especial, dentro dos 
prazos, na forma e aos juros estipulados. 

Art. 29. Os serviços da Administração do Ser
viço de Loteria Federal serão atendidos por ecoli.o
mlárlos postos à sua disposição e por empregados 
contratados pelo regime de emprego previsto na Con
solldação das Leis do Trabalho, na forma de tabelas 
aprovadas pelo Ministro da Fazenda. 

Parágrafo único. Os servidores da Administra
ção do Serviço de Loteria Federal serão admitidos 
como associados obrigatórios do Serviço de Assistên
cia e Seguro Social dos Econom!árlos, assegurando-se 
aos atuals empregados o Ingresso automático. 

Art. 30. As despesas de custeio e manutenção do 
Conselho Superior das Caixas Económicas Federais e 
da Administração do Serviço de Loteria Federal não 
poderão ultrapassar de 5 por cento da receita bruta 
dos plrmos executados. 

Art. 31. É vedado o uso das expressões "Loteria 
Federal", "Loteria Federal do Brasll", "Loteria Na
cional", e outras assemelhadas, quer como nome pró
prio quer como nome comum, no intuito de propagan
da que não seja em benefício da Loteria Federal, fi
cando reservado o uso daquelas expressões ao Conse
lho Superior das Caixas Económicas Federais, à Admi
nistração do Serviço de Loteria Federal e às Caixas 
Económicns Federais, 

§ 1.o O emprego da expressão "Loteria Federal", 
pelas organizações autorizadas a distribuir prêmios 
de mercadorias, por sorteio, só será permitida no 
anúncio do sorteio ou na divulgação do resultado das 
extrações, 

§ 2.o Na divulgação dos resultados da "Loteria 
Federal", as organizações a que se refere o parágrafo 
anterior deverão proceder de modo a não Induzir a 
equivoco, publlcando na integra os números corres-
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pondentes aos prêmios maiores da Loteria Federal, 
sob pena de cancelamento da autorização mediante 
representação do Diretor-Executlvo da Administração 
do Serviço de Loteria Federal ao Departamento de 
Rendas Internas. 

Art. 32. Mantida a situação atual, na forma do 
disposto no presente Decreto-lei, não mais será per
mitida a criação de loterias estaduais, 

§ 1.0 As loterias estaduais atualmente existentes 
não poderão aumentar as suas emissões, ficando 11-
mitadas às quantidades de bilhetes e séries em vigor 
na data da publicação deste Decreto-lei. 

§ 2.0 A soma das despesas administrativas de 
execução de todos os serviços de cada loteria estadual 
não poderã. ultrapassar de 5% da receita bruta dos 
planos executados. 

Art. 33. No que não colidir com os termos do 
presente Decreto-lei, as loterias estaduais continua
rão regidas pelo Decreto-lei n. o 6.2S9, de 10 de feve
reiro de 1944. 

Art. 34. A Administração do Serviço de Loteria 
_ Federal poderá estabelecer convênio com a Casa da 

:Moeda para a Impressão de bilhetes. 

Art. 35. No exercício de 1967, o Conselho Supe
rior das Caixas Económicas Federais poderá autori
zar adiantamento ao "FEFAM", dentro das previsões 
mensais da renda liquida da Administração do s·erviço 
de Loteria Federal. 

Art. 36. Este Decreto-lei será regulamentado 
por decreto do Poder Executivo. 

Art. 37. Fica revogado o parágrafo único do art. 
70, da Lei n.0 4. 380, de 2.1 de agosto de 1964. 

Art. 38. Este Decreto-lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, independentemente de regu
lamentação, ficando revogadas as disposições em con
trã.rio. 

Brasilla, 27 de fevereiro de 1967; 146.0 da Inde
pendência e 79.0 da República. - H. CASTELLO 
BJ.tANCO - Octavio Bulhões - Raymundo de Britto. 

DECRETO-LEI N.0 717, DE 30 DE JULHO DE 1969 

Modifica textos legislativos que menciona, 
e dá outras providências. 

o Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe confere o § 1.0 do art. 2.0 do Ato Institucional 
n.o 5, de 13 de dezembro de 1968, decreta: 

Art. 1.0 O art. 4.0 do Decreto-lei n,0 204, de 27 
de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 4.0 A Loteria Federal fica sujeita ao pa
gamento de cota de previdência de 15% (quin
ze por cento) sobre a importância total de cada 
emissão, incluindo as emissões dos sweepstakes, 
a qual será adicionada ao preço de plano dos 
bilhetes. 

Parágrafo único. A Administração dos Servi
ços de Loteria Federal recolherá diretamente ao 
Banco do Brasl! S. A., em gulas próprias, à con
ta do "Fundo de Liquidez da Previdência So
cial", as Importâncias correspondente a 14% 
(quatorze por cento) da cota de previdência 
prevista neste artigo, e 1% (um por cento) em 
nome do Serviço de Assistência e Seguro So
cial dos Economlárlos (SASSE) ." 

Art. 2.0 O art. 74 da Lei n.0 3.807, de 26 de agos-
to de 1960, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 74. Constituirão, ainda, !ante de receita 
das Instituições da Previdência Social, observa
dos os prazos de prescrição da legislação vi
gente: 

a) 15% (quinze por cento) sobre a emissão de 
bilhetes da Loteria Federal, incluindo as emis
sões dos sweepstakes, cabendo ao Serviço de 
Assistência dos Economlários (SASSE) 6,666% 
(seis e seiscentos e sessenta e seis mllésimos por 
cento) do total arrecadado; 

bl a percentagem sobre a renda líquida aufe
rida pelas entidades turfístlcas em cada reu
nião hípica, em prados de corrida, subsedes e 
outras dependências, calculada de acordo com 
a seguinte tabela: 

Movimento Geral das Apostas Percentagem 
por Reunião Hípica sobre a Renda 

Líquida 

Até NCr$ 150.000,00 .. . . . .. .. .. . 5% 
De NCr$ '150.001,00 a ......... . 
NCr$ 250.000,00 .. .. .. . .. .. .. .. . 10% 

Acima de NCr$ 250.000,00 . . . . . . . 30% 

§ 1.0 Considera-se renda líquida auferida pela 
entidade a diferença entre a importância por 
ela retirada do movimento geral das apostas e 
o valor da contribuição da Previdência Social; 
entende-se por movimento geral das apostas a 
importância correspondente ao valor do total 
de billletes de apostas apregoado ao público 
para efeito de cálculo de rateio, acrescido das 
importâncias constantes das demais modalida
des de apostas recebidas diretamente do públl
co apostador nos prados de corrida, subsedes e 
outras dependências. 

§ 2.o o regulamento desta Lei disporá sobre a 
!!scallzação do recolhimento das receitas de que 
trata este artigo." 

Art. 3.0 A percentagem estabelecida por este De
creto-lei relativa ao pagamento, pela Loteria Fe
deral, da cota de previdência, só serã. devida a partir 
de 1.o de novembro de 1969, vigorando, até aquela 
data, as percentagens estabelecidas pelo Decreto-lei 
n.o 204, de 27 de fevereiro de 1967. 

Art. 4.° Fica elevada, a partir de 1.0 de janeiro 
de 1970, para 15% (quinze por cento) a percentagem 
a que se refere o art. 13 do Decreto-lei n,0 6.259, de 
10 de fevereiro de 1944, alterado pelo Decreto-lei n.0 

34, de 18 de novembro de 1966. 

Art. 5.0 As entidades contribuintes !lcam dispen
sadas do recolhimento das percentagens a que se re
fere o art. 2.0 do Decreto-lei n,0 645, de 23 de junho 
de 1969. 

Art. 6.o Este Decreto-lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogados os arts. 23 e 24 da 
Lei n.o 4.096, de 18 de julho de 1962, o art. 2.0 do 

. Decreto-lei n.0 645, de 23 de junho de 1969, e as de
mais disposições em contrário. 

Brasllia, 30 de julho de l969; 148.0 da Independên
cia e 81,o da República. - A. COSTA E SILVA -
Antonio Delfim Netto. 
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DECRETO-LEI N.o l. 2B5 
DE 6 DE SETEMBRO DE 1973 

Altera texto do Decreto-lei n,0 717, de 30 
julho de 1969, e dá outras providências, 

O Presidente da Repúbllca, usando das atrilJul
ções que lhe confere o art. 55, item II, da Constitui-
ção, decreta: , . 

Art. 1.0 A Taxa de Exploração de Loterias, a 
que se refere o art. 13 do Decreto-iel n.0 6.259, de 10 
de fevereiro de 1944, alterada pelo art. 14, ~ 3.0 , do 
Decreto-lei n.0 34, de 18 de novP.mbro de 1966, e art. 
4.0 du Decreto-lei n.0 717, de 30 de jtllho de 1969 passa 
a ser devida sobre o valor dus bllhetes efetlvamente 
vendidos em cada emissão. 

Parágrafo único, Nenhuma extração de loteria 
estadual será permitida sem que, até à véspera da 
data designada para o sorteio, se efetuc o pagamento 
da taxa a que se refere este artigo, correspondente 
à extração imediatamente anterior. 

Art, 2.0 A cota de previdência a que se refere o 
art. 4.0 do Decreto-lei n.0 204, de 27 de fevereiro de 
1967, alterada pelo art .. 1.0 do Decreto-lei n.0 717, de 
30 de julho de 1969, passa a ser devida sobre o valor 
dos bilhetes efetivamente vendidos, em cada emissão. 

Art. 3. Este Decreto-lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 6 de setembro de 1973; .152,0 da Indepen
dência e 85.0 da República, - EMíLIO G. MÉDICI -
José Flávio Pécora - Júlio Barata. 

LEI N.0 6.184, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1974 

Dispõe sobre a integração de funcionários 
públicos nos quadros de sociedades de economia 
mista, empresas públicas e fundações resultan
tes de transformação de órgãos da Administra
ção Federal Direta e autarquias; revoga a Lei 
n.• 5.927, de 11 de outubro de 1973, e dá outras 
providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguln te Lei: 
Art. 1.o Os funcionários públicos de órgãos da 

Administração Federal Dlreta e autarquias que se 
transformaram ou venham a se transformar em so
ciedades de economia mista, empresas públicas ou 
fundações poderão ser integrados, mediante opção, 
nos quadros de pessoal dessas entidades. 

§ 1,0 A Integração prevista neste artigo somente 
se aplica a ocupantes de cargos de provimento efetl
vo e aos agregados existentes nos quadros dos órgãos 
e autarquias à data da transformação, excluídos os 
que tenham sido redlstrlbuldos ou transferidos para 
quadros de outros órgãos da Administração. 

§ 2.o A Integra'.' 3 se efetlvará mediante con
tratação, por prazo indeterminado, no regime da Le
gislação Trabalhista, para emprego compatível com 
as atribuições do cargo ocupado pelo funcionário 
quando da opção. 

§ 3,o Efet!vada a integração na forma do pará
grafo anterior, conslderar-se-á extinto e automatica
mente suprimido o cargo que o funcionário venha 
ocupando no regime estatutário. 

Art. 2.0 Será computado, para o gozo dos direitos 
assegurados na Legislação Trabalhista e de Previdên
cia Social, inclusive para efeito de carência, o tempo 
de serviço anteriormente prestado à Administração 

Pública pelo funcionário que, por motivo de que tra
ta o Art. 1.0 , Integre ou venha a Integrar quadro de 
pessoal de sociedade de economia mista, empresa pú
blica ou fundação. 

Parágrafo único A contagem de tempo de ser
viço de que trata este artigo far-se-á segundo as nor
ma~ pertmentes ao regime estatutário, Inclusive · 
computando-se em dobro, para fins de ap.osentado
ria, os períodos de licença especial não gozada, cujo 
direito tenha sido adquirido sob o mesmo regime. 

Art. 3.0 Os funcionários que permanecerem no 
regime estatutário poderão concorrer à inclusão no 
Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei 
n.o 5,645, de 10 de dezembro de 1970, para o preenchi
:mento de claros na lotação dos Ministérios, órgãos 
ln tegran tes da Presidência da República e Autarquias 
federajs, na conformidade das normas legais e regu
lamentares pertinentes. 

Parágrafo único Os funcionários de que trata 
este artigo que não satisfizerem os requisitos da Lei 
n,0 5,645, de 10 de dezembro de 1970, passarão a Inte
grar Quadro Suplementar, na forma e para os efei
tos do disposto no parágrafo único do art. 14 da refe
rida Lei. 

Art. 4.0 A União custeará, nos casos dos funcio
nários a que se refere o art. l..0 , a parcela da aposen
tadoria correspondente ao tempo de serviço prestado 
sob o regime estatutário, mediante inclusão no orça
mento, anualmente, de dotação específica em favor 
do INPS. 

Art. 5.0 .... relação das entidades transformadas 
e o prazo para o exercício da opção a que se refere o 
art. 1.° C·onstarão de ato regulamentar a ser expedido 
pelo Poder Executivo. 

Art. 6.0 É revogada a Lei n.0 5,927, de 11 de ou
tubro de 1973, e restabelecida a anterior filiação pre
vldenciárla dos servidores regidos pela Legislação 
Trabalhista ·que prestam serviços à Administração 
Pública Federal, dlreta e indireta, bem como dos ser
vidores do Distrito Federal e dos Territórios. 

Parágrafo único O disposto neste artigo não im
plica restrição ou prejulzo de qualquer natureza para 
os servidores que eram anteriormente segurados do 
INPS, considerando-se como de filiação a este, para 
todos os efeitos, o período durante o qual estiverem 
fll!ados ao IPASE. 

Art. 7.0 As contribuições que, por força da Lei 
ora revogada, desde 1,0 de janeiro de 1974, vinham 
sendo recolhidas ao IPASE serão transferidas para o 
INPS, ao qual caberá também a cobrança das que 
tenham eventualmente deixado de ser recolhidas a 
partir daquela data. 

Art, 8.0 O Ministério da Previdência e Assistên
cia Social estabelecerá as condições de transferência 
das contribuições de que trata o artigo anterior, bem 
como o montante devido pelo INPS, a titulo de inde
nlzação das despesas com a arrecadação daquelas 
contribuições e dos gastos administrativos realizados 
para cumprimento dos encargos atrlbuidos ao IPASE 
pela Lei n,0 5.927, ora revogada. 

Art. 9.0 Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, em 11 de dezembro de 1974; 153.0 da In
dependência e 86.0 da República. - Ernesto Geiscl. 

As Comissões de Leg!slaçélo Social e de> 
Finanças. 
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PARECERES 
PARECER N.0 295, DE 1977 
Da Conrlssilo de Redaçii.o 

Redação final do Projeto de Lei do Senado 
n.0 134, de 1976. 

Relator: Senador Vlrgíllo Távora 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto 

de Lei do Senado n.0 134, de 1976, que faculta ao em
pregado do sexo feminino sacar os depósitos de sua 
conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, na hipótese que Indica. 

Sala das Comissões, em 16 de Junho de 1977. -
Adalberto Sena, Presidente - V!rpllo Távora., Rela
tor - Otto Lehmann - Danton Joblm. 

ANEXO AO PARECER N.0 295, DE 1977 
Redação final do Projeto de Lei do Senado 

n.0 134, de 1976, que faculta ao empregado do 
sexo feminino sacar os depósitos de sua conta 
vinculada do FGTS, na hipótese que Indica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 É facultado ao empregado do sexo fe

minino que se desligar, definitivamente, da empresa, 
dentro dos 18 Cdezoito) meses seguintes ao seu casa
mento, sacar os depósitos de sua conta vinculada do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

Parágrafo único - Para uso da faculdade referi
da neste artigo, deverá o empregado do sexo feminino 
fazer prova mediante apresentação da certidão de ca
samento e da Carteira Profissional, com a. anotação 
do desligamento. 

Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publlcação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER N.0 296, DE 1977 

· Da Comissão de Reda.ção 
Redação final do Projeto de Decreto Legis

lativo n.0 11, de 1977 (n.0 90-B/77, na Cãmara 
dos Deputados.) 

Relator: Senador Da.nton Joblm 
A Comissão apresenta. a reda.ção tlnal do Proj e

to de Decreto Legislativo n.0 11, de 1977 (n.0 90-B/77, 
na Câmara dos Deputados), que apro•1a o texto do 
Acordo sobre Transporte Maritimo, firmado entre a 
República Federativa do Brasil e a República Popu
lar da Polónia, em Varsóvia, a 26 de novembro de 
1976. 

Sala das Comissões, em 16 de junho de 1977. -
Adalberto Sena, Presidente - Danton Joblm, Relator 
- Otto Lehm:mn - Vil'gíllo Távora. 

ANEXO AO PARECER N.0 296, DE 1977 
Redação final di.' Projeto de Decreto Legis

lativo n.0 11, de 1977 (n.0 90-B/17, na Câmara. 
dos Deputados.) 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, Inciso I, da Constituição, e eu, 
............................. , Presidente do Senado 
Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N.0 , DE 1977 
Aprova o texto do Acordo sobre Transporte 

Marítimo entre o Governo da República. Fe
derativa do Brasil e do Governo da Repúbllca 
Popular da Polónia. 

O ()ongresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 É aprovado o texto do Acordo sobre 

Transporte Marítimo, flrmo.do entre o Gov~rno da 

República Federativa do Brasil e o Oovemo da Re
pública Popular da Polônla, em Varsóvia, a 26 de no
vembro de 1976. 

Art. 2.0 ~te Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua\publlcação. 

PARECER N.0 297, DE 1977 
Da Comissão de Redação 

Redação final da emenda do Senado ao Pro
jeto de Lei da Câmara n.0 79, de 1976 (n.0 

64-C/75, na Casa de origem). 
Relator: Senador Otto Lehmann 
A Comissão apresenta a redação final da emenda. 

do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.0 79, de 
1976 (n.0 64-C/75, na Casa de orlgeml, que acrescen
ta parágrafo único ao art. 20 do Código de Processo 
Penal- Decreto-lei n.0 3.689, de 3 de outubro de 1941. 

Sala das Comissões, em 16 de junho de 1977. -
Adalberto Sena, Presidente - Otto Lehmann, Relator 
- Danton Jobim - Virgílio Távora. 

ANEXO AO PARECER N.0 29i, DE 1977 
Redação final da emenda do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara n.0 79, de 1976 (n. 0 

64-C/75, na Casa de origem). 
EMENDA N.o l 

(Corresponde à Emenda. n.0 1-CCJ) 
No art. 1.0 do Projeto, excluam-se do parágrafo 

único proposto ao art. 20 do Código de Processo Pe· 
nal, as exp~essões: "ou de se verificar habitualmente 
presumida". 

PARECERES N.0 • 298 E 299, DE 1977 
PARECER N.0 298, DE 1977 

Da Comissão de Economia., sobre a Mensa
gem n.• 101, de 1977 (n.0 174177 na. origem), do 
Senhor Presidente da. Repúbllea., propondo ao 
Senado Federal que seja autorizado o Governo 
do Estado de .Santa. Catarina. a elevar em 
Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta mllhões de cruzei
ros l o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Amon de Mello 
o Senhor Presidente da. República. encaminha ao 

exame do Senado Federal cart. 42, Item VI, da Cons
tituição), proposta no sentido de que seja autorizado 
o Governo do Estado de Santa Catarina. a elevar em 
Cr$ 50.000.000,00 (c!nqüenta milhões de cruzeiros), o 
montante de sua divida consolidada interna, a fim 
de que possa contratar empréstimo junto ao Banco 
do Brasil S.A., por conta do Fundo de Desenvolvimen
to Urbano <FDUl, destinado ao financiamento de um 
conjunto de obras Integrantes do sistema viário de 
Florlanópolls. 

2. o empréstimo a ser contratado tem as se
guintes condições gerais: 

I- A- Valor: Cr$ 50.000.000,00; 
B -Prazos: . 

1 - de carência e ut!ll~ação: até 30 meses; 
2 - de amortização: 31 parcelas trimes

trais; 
C - Encarll'os: 
1 - juros de 10% a.a.; 
2 - correção monetária. idêntica à das 
ORTNs; 
3 - taxa de administração: 1% sobre o 
valor de cada desembolso; 

D - Garantias: Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias CICMl; 
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E -Destinação dos recursos: financiamento de 
um conjunto de obras Integrantes do sistema 
viário de Florianópolls, compreendendo a dre
nagem, ret!flcação e pavimentação de 71 ruas 
tudo orçado em Cr$ 56.209.800,00 (c!ncoenta é 
seis milhões, duzentos e nove mil e oitocentos 
cruzeiros), correspondendo o empréstimo a 
88,95% dos custos totais do empreendimento 
assim discriminados: ' 

"Preparo de terrenos ...... . 
Drenagem (gulas, caixas, tu

Cr$ mil 

5.197,0 -
% 
9 

bos etc.) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 8.013,0 - 14 
Pavimentação !lajotas, asfal-
to) . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . 43.000,0 - 77 
TOTAL .. . .. .. . . . . . . . .. . . . . . 56.2.10,0 - '100" 

3. Segundo a análise apresentada pelo Banco do 
Brasil S, A. , anexa ao processado, "a operação de 
crédito sob exame é viável técnica e financeiramente 
nao devendo os encargos decorrentes do empreendi~ 

Dívida Consolidada 
Interna 

I - Intrallmlte 

II - Extrallm!te 
a) FNDU 
b) FAS 
c) BNH 

TOTAL GERAL CI +II) 

Posição em 31-12-76 
(A) 

393.671,3 

247.149,9 
82.088,1 

115.500,0 
49. 56.1,8 

640.821,2 

7. Na forma do parágrafo único do artigo 2.0 da 
Resolução n.0 93, de 1976, o pedido de autorização 
para a operação de crédito, submetid-o pelo Senhor 
Presidente da Repúbllca à deliberação do Senado Fe
deral, está devidamente instruído com o parecer do 
Conselho Monetário Nacional, favorável ao pleito. 

8. Cumpridas as exigências estabelecidas nas 
normas vigentes e no Regimento, esta Comissão con
clui por aceitar a solicitação contida na Mensagem 
n.• 101, de 1977, do Senhor Presidente da Repúbl!ca, 
na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 23, DE 1977 
Autoriza o Governo do Estado de Santa Ca

tarina a elevar em Cr$ 50.000.000,00 (cincoenta 
milhões de cruzeiros) o montante de sua divi
da consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.o ll: o Governo do Estado de Santa Cata

rina autorizado, nos termos do art; 2.0 da Resolução 
n.0 93, de' 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, 
a elevar em Cr$ 50.000.000,00 (clncoenta milhões de 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada ln
tema, a fim de contratar empréstimo junto ao Ban
co do Brasil S.A., por conta do Fundo de Desenvol
vimento Urbano - FDU, destinado ao financiamento 
de um conjunto de obras integrantes do sistema viá-
~lo de Florianópol!s, naquele Estado. · 

Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 8 de junhc de 1977. -
Marcos Freire, Presidente - Arnon de !IIcl!o, R~Jator 
- Lulz Cavalcante - Dlnarte Mariz - José Sarncy 
Otair Becker - Domicio Gondim, com 'restrtçéles iJ. 
Correção Monetária - .TaL•bas Passarinho. 

menta acarretar maiores pressões orçamentárias ao 
Estado em questão". • 

4. A matéria é acompanhada da Exposição. de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda 
favorável ao pleito do Governo do. Estado de Sántá 
Cat~rina, tendo o Conselho Monetá'r!o Nacional, . em . 
sessao de 19 de maio de 1977, aprovado. a presente · 
operação. ' ' :.. . · .' . 

5. Trata"se de operação que, por força· das· dls- · 
posições contidas no artigo 2.0 ·'da Resolução n.o 93, 
de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os 
limites fixados no artigo 2.0 da Resolução n.• 62, de 
28-10-75, haja vista que os recursos a serem repassa
dos provêm do Fundo de Desenvolvimento Urbano -
FDU, e, portanto; considerada extrallm!te. 

6. De acordo com os registras do Departamento 
da Divida Pública do Banco Central do Brasil, a si
tuação da divida consolidada interna do Governo do 
Estado de Santa Catarina apresenta-se conforme o 
quadro a seguir: ... 

Operação em exame (•) 
(8) 

50.000,0 

•··· ·• ·50.0QQ,O. 

50.000,0 (*) 

Situação posterior à 
contratação pretendida 

(C) - A+B 

393.671,3. 

297.149,9 

. . ':· ,; __ . 
. 690:1!2!;2'"'. 

PARECER N.0 299, DE 1977 
Da Comissão de Constituição e Justiça, so

bre o Projeto de Resolução . n. 0 23, de 1977, da 
Comissão de Economia que "autoriza o Gover
no do Estado de Santa Catarina a elevar em 
Cr$ 50.000.000,00 (cincoenta milhões de cruzei
ros). o montante de sua divida consolidada". 

Rei~tor:; Senador' Len~ir V~rras·· · , . , : '· ,.. , . 
• ' ' • ' .I •. ·' 

De iniciativa da çomlss~o de Economia, o presen~ 
te projeto de resoluçao alACrlza o Governo do Estado ' 
de Santa Catarina, "nos termos dos arts. 2.0 da Reso
lução n.0 93, de .11 de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, a elevar em Cr$ 50.000.000,00 <clncoenta mi
lhões de cruzeiros) o montante de sua divida conso
l!dada Interna", a fim de contratar' empréstimo jun
to ao Banco do Brasil 3.A., POt' .cQnta.·do Fundo de 
Desenvolvlmentp- V;:bano .. 7 . -!fQU, ,deS:tlnaà:o•· ào· fi
nanciamento de' um' conjuntb de. ·obras .. lritegi'antes 
do s!stem·a viário de Florlanópolls, naquele Estado. · 

2. Com a edição da Resolução n~ 0 93, d·e 11 de 
outubro de 1976 - artigo 2.0 - que alterou a Reso
lução n.0 62, de 1975, ficaram excluidos dos limites 
estabelecidos pelo art. 2.0 da Resolução n.o 62, de 
1975, as operações de crédito contratadas pelos Esta
dos e Mtl.n!ciplos com recursos provenientes do Fundo 
Nacional do Desenvolvimento urbano - FNDU -
do Banco Nacional da Habitação - BNH - e do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS -
e, dessa forma, consideradas extrallmites. 

3. A matéria é acompanhada da Exposição de· 
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda 
CEM n.o 116/77), !a,·orável ao pleito do Governo do 
Estado de Santa Catarina; tendo o Conselho Monetá
rio Nacional, em Sessão de 19 de maio de 19'77, apro-
vado a presente operação. . 
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4. No àmb!to da competência desta Comissão, 
há a ressaltar, que o projeto obedeceu ao disposto 
no art. 42, !tem VI, da Constituição, às normas legais 
!Resoluções n.0s 62, de 1975 e 93, de 1976) e ao esta
belecido no Regimento Interno (art. 106, Item III>. 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da nor
mal tramitação da matéria, uma vez que constitucio
nal e jurídica. 

Sala das Comissões, em 15 de junho de 1077. -
Daniel Krieger, Presidente - Lenoir Vargas, Relator 
-Wilson Gonçalves - Helvídio Nunes - Italívio Coe
lho - l'aulo Brossard - Leite Chaves - Dirceu Car· 
doso. 

PARECERES N.0 • 300 E 301, DE 1977 
l'ARECER N.0 300, DE 1977 

Da Comissão de Economia, sobre a Men
sag-em n.0 100, de 1977 (n.o 173, de 1977 - na 
orig-em), do Senhor Presidente da República, 
propondo ao Senado Federal que seja autori
zado o Governo do Estado de Alagoas a elevar 
em Cr$ 21.776.197,00 (vinte e um milhões, se
tecentos e setenta e seis mil, cento e noventa 
e sete cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada. 

Relator: Senhor Luiz Cavalcante 
O Senhor Presidente da República encaminha ao 

exame do Senado Federal (art. 42, !tem VI, da Cons
tituição), proposta no sentido de que seja o Gover
no do Estado de Alagoas autorizado a elevar em 
Cr$ 21.776.197,00 (vinte e um milhões, setecentos e 
setenta e seis mil, cento e noventa e sete cruzeiros), 
o montante de sua dívida consol!dada, a flm de que 
possa contratar empréstimo junto ao Banco do Es
tado de Alagoas S/ A, este na qualldade de agente 
i!nance!ro do Banco Nacional da Habitação - BNH, 
destinado ao financiamento das obras de Implantação 
do sistema de drenagem da Lagoa Mundaú, Muni
cípio de Maceió. 

Dívida Consolidada Posição 28-2-77 
Interna (A) 

I - Intral!mite ••••••••••• o • o ••• o 226.401,5 

II - Extral!mite: .................. 

a) FNDH o •••• o ••• o. o •• o' •• 

b) FAS 0 O O O O O O O O 0 0 I O I O O 0 O O 0 

c) BNH ••••••••• o o ••••••• o • 

Total Geral .................... 226.401,5 

• 6. O Banco do Estado de Alagoas S.A. - (De-
cisão n.0 881/76), considerou a operação de crédito 
sob exame, técnica e financeiramente viável. 

7. Na forma do parágrafo único do art. 2.0 da 
Resolução n.0 93, de 1976, o pedido de autorização pa
ra a operação de crédito, submetido pelo Senhor 
Presidente da Repúbl!ca à deliberação do Senado Fe-

2. O empréstimo a ser contraído, tem as seguin
tes condições gerais: 

A -Valor: Cr$ 21.776.197,00 · 
B - Prazos: 

1 - de carência: 23 meses; 
2 - de amortização: 216 meses; 

C - Encargos: 
1- juros de 3% a.a. 
2 - correção monetária !dên tica dos ín

dices fixados para o salário mínimo 
habitacional; 

3 - taxa de administração: 1% sobre o 
valor mutuado; 

4 - taxa de serviços técnicos: 1% sobre 
o valor mutuado; 

D - Garantias: Fundo de Participação dos 
Estados (FPE); 

E - Destinação dos recursos: execução de 
obras de implantação do sistema de dre
nagem às margens da Lagoa Mundaú, no 
Município de Maceió - AL. 

3. A matéria é acompanhada da Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, 
favorável ao pleito do Governo do Estado de Alagoas 
(EM n.o 145/77). 

4. Trata-se de operação que, por força das dis
posições contidas no art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 
11-10-76, no Senado Federal, não se aplicam os limi
tes fixados no art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 28-10-75, 
haja vista que os recursos a serem repassados pro
vêm do Banco Nacional da Habitação - (BNH) e, 
portanto, considerada extral!mite. 

5. De acordo com os registras do Departamento 
da Dívida Públ!ca do Banco Central do Brasn, a si
tuação da dívida consolidada Interna do Estado apre
senta-se conforme o quadro a seguir: 

Valor Cr$ 10 mil 

Operação Situação l'osterior 
(8) à Contratação Pre-

· tendida C=A+B 

226.401,5 

21.776,2 21.776,2 

21.776,2 

21.776,2 248.177,7 

dera!, está devidamente instruido com o parecer fa
vorável do Conselho Monetário Nacional. · 

8. Cumpridas as exigências estabelecidas nas 
normas vigentes e no Regimento, esta Comissão con
clui por aceitar a sollcltação cont.Jda na Mensa.gem 
n,0 100, de 197'/, do Senhor Presidente dn República, 
na forma do seguinte: 
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PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 24, DE 1977 
Autoriza o Governo do Estado de Alagoas 

a elevar em CrS 21.776.197,00 (vinte e um mi
lhões, setecentos e setenta e seis mil, cento e 
noventa e sete cruzeiros), o montante de sua 
divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1,0 ll: o Governo do Estado de Alagoas auto

rizado, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar 
em Cr$ 21.776.197,00 (Vinte e um m!lhões, setecen
tos e setenta e seis m!l, cento e noventa e sete cru
zeiros) o montante de sua divida consolidada Interna, 
a flm de contratar empréstimo junto ao Banco do 
Estado de Alagoas S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação - tBNH>, 
de$tlnado ao financiamento de obras de Implantação 
do sistema de drenagem da Lagoa Mundaú, Municí
pio de Maceló, naquele Estado. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 8 de junho de 1977. -
Marcos Freire, Presidente - Luiz Cavalcante, Relator 
- José Sarney - Otair Becker - Domício Gondim, 
com restrições à Correção Monetária - Arnon de 
Mello - Jarbas Passarinho. 

PARECER N.0 301, DE 1977 
Da Comissão de Constituição e Justiça, so

bre o Projeto de Resolução n.0 24, de 1977, da 
Comissão de Economia, que "autoriza o Governo 
dG Estado de Alagoas a elevar em CrS ..... . 
21.776.197,00 (vinte e um milhões, setecentos 
e setenta e seis mil, cento e noventa e sete 
cruzeiros) o montante de sua divida consoli
dada". 

Relator: Senador Helvidio Nunes. 
A Comissão de Economia apresenta projeto de 

resolução pelo qual fica autorizado o Governo do 
Estado de Alagoas, "nos termos do art. 2.0 da Reso
lução n.0 93, d~ 11 de O\ltub;o de 1976, do .s

1 
ena ao. F-e

deral, a elevar ··em 'Cr$· 21.776,197,00 (V nte e um 
milhões setecentos e setenta e seis mil, cento e no
venta e 'sete cruzeiros) o montante de sua dívld~ con
fOlldada Interna, a fim de contratar emprest!mo 
junto ao Banco do Estado de A lagoas S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação - IBNHl, destinado ao financiamento de 
obras de Implantação do sistema de drenagem da 
Lagoa Mundaú, Município de Maceló, naquele Esta
do". 

2. Trata-se de operação a que, por força das 
c~Jsposlções contidas no art. 2.0 da Resolução n.0 93, 
de 11·10-76, não se aplicam os !Imites fixados no art. 
2.o da Resolução n.o 62, de 28-10-75, ambas do Senado 
Federal, haja vista que os recursos a sere.!" repassados 
provêm do Banco Nacional da Habltaçao. 

3. Na forma do parágrafo único do art. 2.0 da 
Resolução n.o 93, de 1976, a matéria foi submetida ao 
rxame do Conselho Monetário Nacional que, em Ses
são de 19-5-77, manifestou-se pelo atendimento do 
]Jlelto. 

4. Há a re.ssnltar que o projeto obedeceu ao dis
posto no art. 42, ltflm VI do. Constituição,_ às no;mas 
vigentes que regulo.m a mo.térla (Resoluçoes n. • 62, 
de 1975 e 93, de 1976) e ao estabelecido no Regimento 
Interno (art. 106, Item III>. 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido du nor
mal tramitação da m11tér!a, uma vez que constltu
clonnl e jurídica, 

Sala das Comissões, em 15 de junho de 1977. -
Daniel Kricger, Presidente - Helvídio Nunes, Rela
tor - Leite Chaves - Wilson Gonçalves - Lenolr 
Vargas - Italívio Coelho - Paulo Brossard - Dirceu 
Cardoso, 

PARECERES N.0 • 302 E 303, DE 197'7 
Sobr~ o Projeto de Decreto Legislativo n.0 

17, de 197'7 (n,0 97, de 19'77, na Câmara d_!lS 
Deputados), que "aprova o texto da Resoluçao 
A. 319 (!X), aprovada pela IX Assembléia. da 
Organização Marítima Consultiva Intergover
namental (IMCO), em 12 de novembro de 1975, 
que contém Emenda à Convenção Internacio
nal de 1966 sobre Linhas de Carga". 

PARECER N.0 302, DE 1977 
· Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Domício Gondim 
Esta Comissão é chamada a opinar sobre o Pro

jeto de Decreto Legislativo n.0 17, de 1977, oriundo da 
Câmara dos Deputados, que aprova o texto da .Reso
lução A. 319 (IX), aprovada pela IX Assembleia. da 
Organização Marítima Consultiva Intergovernamental 
tiMCO>,· em 12 de novembro de 1975, que contém 

Emenda à Convenção Internacional de 1966 sobre 
Linhas de Carga. 

A Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, anexo à matéria, e,:;
clarece que o presente ajuste visa a dar nova redaçao 
ao artigo 29 da Convenção Internacional sobre LI
nhas de Carga, adequando-o à "tendência atua1 para 
a aceleração dos procedimentos necessários à adoção 
de emendas de natureza eminentemente técnicas, nas 
convenções Internacionais da IMCO". 

Informa ainda o Chanceler brasileiro, "Consul
tados sobre a oportunidade de vir o Brasil a adotar a 
emenda em questão, Sua Excelência o Senhor Minis
tro de Estado dos Transportes e Sua Excelência o 
Senhor Ministro de Estado da Marinha informaram 
nada terem a opor à medida em apreço". 

A Organização Consultiva Marítima Intergover
namental, organismo sob cujo auspício foi adotada 
a Convenção Internacional sobre Linhas de Carga 
!1966) bem como a presente Emenda, é entidade es
pecializada das Nações Unidas, consoante delibera
ção da Assembléia Geral, de 18 de novembro de 1958. 

Um dos objct!vos do organismo é proporcionar um 
mecanismo adequado de cooperaçãç entre os governo~ 
na regulamentação de assuntos tecn!cos relativos a 
segurança nos mares. 

No âmbito do transporte Internacional de cargas, 
os países sentiram a necessidade de estabelecer re
gras e prlncipios uniformes no que tange à salva
guarda da vida humana, à proteção da propriedade 
marítima e à quantidade de carga transportada. Foi 
movido por este espírito que se firmou a 5 de abril de 
1966, o acordo Internacional que ora é objeto de 
emenda. 

o objetlvo do ato Internacional sob exame é to!
nar,mais fâcll e rápido o procedimento de aprovaçao 
e entrada em vigor das emendas que futuramente 
venham a ser propostas. 

o artigo 29 da Convenção Internacional sobre 
Linhas de carga (aprovada pelo Decreto-lei n.0 650, 
de 25-7·69 e promulgada pelo Decreto n.0 66.103, de 
22-1-70) prevê, na sua redação original, três proce
dimentos para emendar o texto: 

a) Emenda por aceitação unânime: 
Nesta hipótese, faculta-se a qualquer governo 

Contratante propor o. adoção de determinada emenda. 
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Esta será comunicada aos demais governos que de
verão pronunciar-se a respeito. Segundo a letra b, do 
Item 2, do artigo 29: 

"Qualquer de tais emendas entrará em vigor 
doze meses após a data de sua aceitação por 
todos os Governos contratantes, a menos que 
uma data mais cedo seja devidamente aceita." 

b) Emenda após del!beração na Organização: 

Nesse procedimento o governo interessado sol!cita 
que a sua proposta de emenda seja apreciada pela 
Organização. Se a solicitação obtiver apoio de 2/3 
dos membros presentes e votantes na Comissão de 
Segurança Marítima da OMCI, será a proposta 
enviada, para exame, a todos os Estados membros e 
Governos Contratantes. Decorrido um período de 6 
meses, será a matéria submetida à deliberação da 
Assembléia da OMCI, considerando-se aprovada se 

· · obtiver 2/3 dos votos dos membros presentes e vo
tantes. Consoante o disposto na letra c, do item 3, do 
artigo 29: ·, ' 

"Tal emenda entrará em ;vigor após a data em 
que tenha sido aceita por dois terços dos Go
vernos contratantes. A emenda terá valor para 
todos os Governos Contratantes, exceto para 
aqueles que, antes de sua entrada em vigor, 
tenham declarado expressamente que não acei
taram a emenda." 

c) Emenda por uma conferência: 

Qualquer Governo, desde que. tenha o apoio de 
1/3 dos Países Contratantes, }lode solicitar que seja 
convocada uma conferência para apreciar emenda à 
Convenção. Caso obtenha 2/3 de votos favoráveis no 
plenário da Conferência será a decisão comunicada 
aos Governos Contratantes para dizerem se a acei
tam ou não. No que tange à entrada em vigor do texto, 
dispõe a letra e, do !tem 4, do artigo 29: 

"Tal emenda entrará em vigor doze meses após 
a data em· que tenha sido aceita por dois ter
ços dos Governos contratantes. A emenda terá 
valor para todos os Governos Contratantes, ex
ceto aqueles que, antes de sua entrada em vigor 
tenham declarado expressamente que não o 
aceitam." 

Pela nova redação que o presente ato internacio
nal pretende dar ao artigo 29 da Convenção Interna
clonai sobre Linhas de Carga, ficam reduzidos a dois 
os procedimentos de emenda ao texto da Convenção. 
A emenda por aceitação unânime é abolida. Passemos 
agora a analisar as duas novas fórmulas adotadas 
para emendar o texto: 

a) Emendas subseqüentes a consideração pela 
Organização: 

O texto de projeto de emenda pode ser proposto 
por qualquer Governo Contratante. Deverá encami
nhá-lo ao secretário-Geral da IMCO que o subme
terá ao Comitê de Segurança. Marltima para estudo e 
votação. Neste órgão, será aprovado se obtiver 2/3 
de votos favoráveis dos Governos Contratantes pre
sentes e votantes, exigindo-se um quorum mlnimo de 
1/3 dos Governos Contratantes. A seguir, será a 
emenda encaminhada a todos os Governos Contra
tantes para que manifestem a. sua. aquiescência. Em 
se tratando de emenda ao texto da Convenção, "será 
considerada como tendo sido aceita na data em que 
!oi aceita por dois terços dos Governos contratantes". 
Se a emenda. for atlnente a um dos Anexos que acom-

panha a Convenção "será considerada como tendo 
sido aceita": 

- ao fim de dois anos a partir da da ta em que 
for comunicada aos Governos Contratantes para acei
tação ou 

- ao fim de um período qualquer, Que não deve 
ser menor do que um ano, se assim for determinado 
ao tempo de sua adoção pela maioria de dois terços 
dos Governos Contratantes presentes e votantes no 
Comitê de Segurança Marítima aumentado. 

Do exPosto, verifica-se que uma emenda pode ser 
tida por aceita sem que haja a expressa manifestação 
de vontade de todos os países. Talvez por reconhecer 
na medida uma posição draconiana, a parte final do 
texto reza: 

"Entretanto, se ao cabo do perlodo especificado 
mais de um terço dos Governos Contratantes, 
ou um número de Governos Contratantes cujas 
frotas mercantes conjugadas não constttulam 
menos de 50% do total da frota mercante de 
todos os Governos Contratantes, notificar ao 
Secretário-Geral da Organização sua objeção à 
emenda, ela será considerada como não tendo 
sido aceita." 

Exige-se pois, para derrubar uma emenda apro
vada pelo Comitê de Segurança e devidamente comu
nicada aos países membros, a rejeição por parte de 
1/~ dos Governos Contratantes ou de um grupo de 
pa1ses que represente 50% do total da frota mercante 
dos Países Contratantes. 

b) Emendas por Conferência: 
Qualquer Governo, desde que apoiado por 1/3 dos 

membros, pode solicitar a Instalação de uma confe
rência para apreciação de emenda por ele proposta. 
No plenário exige-se, para aprovação, uma maioria de 
2/3 dos presentes e votantes. Segue-se a comunicação. 
a todos os Estados para que se manifestem a respeito. 
Para determinar se o texto foi ou não aceito adota-se 
o mesmo procedimento previsto (e já mencionado) 
para as emendas oriundas de deliberação do Orga-
nismo. . . . 

No âmbito regimental desta Comissão, cumpre 
salientar que o texto em apreço fol redigido em con
sonância com as regras de direito internacional, ra
zão pela qual somos pela aprovação da matéria na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo oriundo da 
Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 7 de junho de 1977. -
Saldanha Derzi, Vlce-Presldente no exercício da Pre
sidência - Domício Gondim, Relator - Otto Leh
mann - Nelson Carneiro - Arnon de Mello - Gil
van Rocha - Itamar Franco - Danton Jobim, 

PARECER N.0 303, DE 1977 

Da Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas 

Relator: Senador Lourival Baptista 

Originária do Poder Executivo e consoante o pre
ceito estabelecido no item I do art. 44 da Constitui
ção Federal, a Mensagem n.0 51, de 1977, submete à 
consideração do Congresso Nacional o texto da Re
solução A. 319 (IX>, aprovada pela IX Assembléia 
da Organização Marítima Consultiva Intergoverna
mental <IMCO>, em 12 de novembro de 1975, que 
contém Emenda à convençã.o Internacional de 1966 
sobre Linhas de Carga. 

2. Na Exposição de Motivos, o Ministro das 
Relações Exterlol'es esclarece que a Resolução em 
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apreço modifica a redação do art. 29 da referida 
Convenção, a qual é semelhante à do artigo corres
pondente da "Convenção de 1974 para Salvaguarda 
da Vida Humana no Mar", refletindo a tendência 
para aceleração de procedimentos necessários à ado
ção de emendas de natureza técnica, nas. convenções 
internacionais da lMCO. 

3. A Câmara dos Deputados, examinando a 
matéria resolveu apresentar o presente projeto que 
!o! aprovado sem restrições. ' 

4. Do ponto de vista da politica nacional de 
transportes, cumpre ressaltar que o presente instru
mento está em consonância com as d!retr!zes de 
contornar óbices opostos à marinha mercante bra
slle!ra, por conferências de companhias Internacio
nais, estas que sempre tentam confundir llberdade 
de navegação com liberdade de angariar cargas. 
Dessarte, o apoio braslle!ro às resoluções da IMCO 
reflete não apenas os aspectos operacionais e técni
cos das llnhas de carga, mas também vi.sa a esti
mular nossa indústria de construção naval, ou seja, 
à manutenção do nível de emprego nesse setor de 
ativ!dade. 

Ante as CIIIISiderações expendidas, opinamos pela 
aprovação do presente projeto. 

Sala das Comissões, 14 de junho de 1977. -· 
Alexandre Costa, Presidente, em exercício - Lourí· 
vai Baptista, Relator - Mattos Leão - Evelásio Vi·· 
eira. 

PARECERES N.0s 304 e 305, DE 1977 
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo 

n.• 16, de 1977 (n,0 101-B, na Câmara dos 
Deputados l que "aprova o texto da Convenção 
para a Facilitação do Tráfego Marítimo In
ternacional, concluída em Londres, a 9 de abril 
de 1965, sob os auspícios da Organização Marí
tima Consultiva Intergovernamental UMCO)". 

PARECER N.• 304, DE 1977 
Da Comissão de Relações 

Relator: Senador Arnon de Mello 
Com a Mensagem n.• 109. de 20 de abril de 1977, 

o Senhor Presidente da Repúbllca submete à apre
ciação do Congresso Nacional, acompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, o texto da Convenção para a 
Fac111tação do Tráfego Marítimo Internacional, con
cluída em Londres, a 9 de abril de 1965, sob os aus
pícios da Organização Marítima Consultiva Inter
govemamental <IMCOl. 

A Exposição do chanceler braslleiro esclarece: 
"A referida Convenção rol elaborada com o 
objetlvo de fac1lltar o trárego marítimo medi· 
ante a s!mpllflcação e a redução, ao mínimo 
possível, das rormalldades, exigências documen
tais e trâmites na chegada. estadia e saída de 
navios em operação no tráfego Internacional." 

O referido documento flnallza Informando: 
"0 Ministério dos Transportes considera de 
grande conveniência a participação do Brasll 
na referida convenção, tendo em vista o for
talecimento das medidas de raclonallzação e 
modernização dos transportes no pais, em es
pecial nos setores do trafego marítimo e das 
atlvldades portuárias. 
Do mesmo modo, os Ministérios da Saúde, da 
Agricultura e da Justiça, Interessados em dl· 
versas das disposições da Convenção de Facl-

lltação, manifestaram-se favoráveis à sua rati
ficação." 

Os países signatários do texto se comprometem 
a adotar todas as providências cabíveis no sentido 
de fac111tar e acelerar o tráfego marítimo Interna
clonai. 

Dentre as medidas destinadas a Implementar os 
objetlvos do presente ato Internacional são previstos: 

- procedimentos slmpllflcados no que tange a 
entrada, permanência e salda de navios dos portos: e 

- uniformização das , normas no que tange os 
documentos exigidos das embarcações marítimas. 

No Anexo que acompanha o presente ato Inter
nacional temos a especificação das normas a serem 
observadas pelos paises signatários referentes a: 

entrada, permanência no porto e salda dos 
navios I capitulo segundo>; 

chegada e salda das pessoas I capítulo ter
ceiro>; 

..,.. higiene, serviços médicos e quarentenas, ser
viços sanitários e fltossan!tários r capitulo quarto>; 

- garantias e outras formas de seguros, serviços 
nos portos, carga não desembarcada no porto de des

. tino previsto, e llmltação de responsabllldade do ar
mador <capitulo qu!ntol. 

As supra-referidas .normas deverão ser examina
das pela douta Comissão de Transportes desta Casa 
por se tratar de matéria técnica de sua competência. 

No que cabe a esta Comissão examinar, nada há 
que possa ser oposto ao texto em exame, razão pela 
qual somos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 7 de junho de 1977. - Sal
danha Derzi, Vlce-Presldente, no exercício da Presi
dência - Arnon de Mello, Relator - Otto Lehmann 
- Nelson Carneiro - Gilvan Rocha - Itamar Fran
co - Danton Jobim - Domiclo Gondlm. 

PARECER N.• 305, DE 1977 
Da Comissão de Transportes, Comunicações e 

Obras Públicas 
Relator: Senador Lourival Baptista 
Em conformidade com o disposto no Artigo 44, 

Inciso I, da Constituição Federal, o Senhor Presiden
te da Repúbllca submete a conslderaç'ão do Congres
so Nacional o texto da Convenção para a Fac111tação 
do Tráfego Marítimo In ternaclonal, cone! uida em 
Londres, a 9 de abrll de 1965, sob os auspícios da 
IMCO - Organização Marítima. consultiva Intergo
vernamental !hoje Internacional!, 

2. O objetivo principal desta Convenção !ol a 
slmpllflcação das formalidades, exigências documen
tais e trãmltes na chegada, estadia e saída de navios 
em operação no tráfego Internacional. Nesse sentido, 
foram aprovadas normas gerais de responsabllldade 
e de regularidade, que o Ministério dos Transportes 
considera conveniente a participação do Brasll, em 
especial nas atlvldades portuárias, consoante a Ex
posição de Motivos lfl. 61. 

3. A Câmara. dos Deputados, examinando a ma. 
tér!a, resolveu apresentar o presente projeto, que rol 
aprovado sem restrições. 

4, Do ponto de vista da politica nacional do 
transporte, cumpre apenas lembrar que as providên
cias previstas no texto em exame vão ao encontro 
da tendência do transporte Internacional de cargas 
por melo de contenedores ou cofres de cargas 1 con-
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taLilersl, Já dlsclpl!nado em nossa legislação (Lei 
n." 6. 288, de 1975, em anexo>. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do pre
sente projeto. 

Sala das Comissões, 14 de junho de 1977. - Ale
:undre Costa., Presidente, em exercício - Lourival 
:Baptista, R.elator - Mattos Leão - Evelásio Vieira. 

PARECER N.0 306, DE 1977 
Da Comissão de Constituição e Justiça, so

bre o Projeto de Lei do Senado n,0 61, de 1977, 
que "dispõe sobre o pra:to prescriclonal liberal, 
por falta. sujeita. a processo disciplinar a ser 
aplicada por órgão competente." 

'Relator: Senador Otto Lehmann. 
Apresentado pelo Ilustre Senador Nelson carnei

ro, o Projeto de que ora tratamos "dispõe sobre o pra-
20 prescrlcional para a punlbil1dade de profissional 
liberal por falta sujeita a processo disciplinar a ser 
aplicada por órgão competente." 

2. Na justificação, após várias considerações de 
<~rdem doutrinária sobre o sentido e os objetlvos do 
instituto de prescrição, conclui o Autor: " ... por se 
tratar de uma garantia baseada na Inércia do titular 
do direito é que os profissionais merecem um trata
mento mais justo e mais humano, que, a nosso ver, 
a proposição sob exame bem traduz e, portanto, deve 
ser aprovada em benefício de uma ordem jurídica e 
administra tlva mais coerente com os anseios de li· 
berdade de Iniciativa e de exercício nas diversas atl
vldades liberais." 

3. O art. 1.0 estabelece a prescrição em 3 (três) · 
anos contados da verificação do fato respectivo, da 
punibilidade por falta de profissional l!beral sujeita 
a processo disciplinar. 

o art. 2.0 trata da interpretação do prazo pres
crlcional. 

O art. 3.0 prevê o enquadramento, ex officio, ou a 
requerimento da parte Interessada, de processo dis
ciplinar paralisado há mais de 3 Ctrêsl anos. 

Constitucional e jurídica a proposição é, também, 
oportuna. 

De fato, a fixação de prazo prescriclonal para a 
punibilidade de faltas disciplinares de profissionais 
liberais é uma necessidade reclamada pela exigência 
de segurança das relações j uridlcas. 

Por outro lado, o arquivamento dos processos dis
ciplinares paralisados há mais de 3 (três) anos por 
falta de despacho ou julgamento, "ex officlo" ou a 
requerimento da parte Interessada, justifica-se, Igual
mente, pela necessidade de certeza e segurança que 
um susperue demasiadamente prolongado fatalmente 
frustra. 

5, Em conseqüência dos debates travados no selo 
da Comissão e das sugestões dos Senadores Accloly 
F'llho e Nelson Carneiro, meu voto é pela aprovação 
do Projeto, que é constitucional e jurídico, com as 
seguintes emendas: 

EMENDA N.0 1·CCJ 
Ao art. 1,0 - Onde se diz: ". . . em 3 (três) 

a.nos ... ", diga-se: " ... em 5 (cinco) anos ... " 
EMENDA N,o 2-CCJ 

Redijam-se assim os arts. '4,0 , 5,0 e 6.0 : 

"Art. 4." Os prazos prescrlclonals, ora fixados, 
começam a correr para as faltas já cometidas 
e os processos Iniciados, a partir da vigência 
da presente lei. 

Art. 5.0 A presente lei entrará em vigor 45 
quarenta e cinco) dias da data de sua publi
cação. 
Art. 6.0 Revogam-se as disposições em con
trário." 

Sala das Comissões, em 24 de maio de 1977. -
Daniel Krieger, Presidente - Otto Lehmam1, Relator 
- Nelson Carneiro - Wilson Gonçalves - Helvídlo 
Nunes - Italívio Coelho - Osires Teixeira. - Acclo
ly Filho. 

O SR. PRESIDENTE CPetrônlo Portella) - O Ex
pediente lido vai à publicação. (Pausa.) 

Para a apreciação do Projeto de Decreto Legisla· 
tlvo n.0 51, de 1977-CN, referente ao Decreto-lei 
n.0 1.547, de 1977, a Presidência convoca sessão con
junta a realizar-se hoje, às 19 horas, no Plenário da 
Câmara dos Deputados. 

O SR. PR.ESIDENTE CPetrônlo Portella) - So
bre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1.0-

Secretário. 
E lida a seguinte 

Em 16 de junho de 1977. 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, 

de acordo com o disposto no art. 43, alínea "a", do 
Regimento Interno, que me ausentarei dos trabalhos 
da Casa a partir do dia 2 de julho de 1977, para bre
ve viagem ao estrangeiro, em caráter particular. 

Atenciosas saudações, Agenor Maria. 
O SR. PRESIDENTE (Petrônlo Portella) - A Pre

sidência fica ciente. 
Há oradores Inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro 

Carreira. 
S. Ex.• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Danton Jo

blm. 
O SR. DANTON JOBIM fMDB....:. RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Encerrou-se ontem a primeira fase da votação 

do projeto do divórcio, da autoria desse velho luta
dor pela dissolubilidade do matrlmônlo, que é o no
bre Senador Nelson Carneiro. Não creio que a vota
ção em segundo turno, na próxima semana, venha 
trazer alguma surpresa para nós. As posições estão 
tomadas. O Congresso Nacional cumpriu seu dever, 
tomando uma deliberação de alta Importância his
tórica. A vontade da maioria do Congresso já se ma
nifestou, e de maneira Inequívoca. E foi uma delibe
ração que contou com a firme oposição, podemos di
zer, unânime e definida da Igreja. 

E é Isso justamente o que me preocupa - por 
que não confessá-lo, nesta hora? - pois o Catolicis
mo, como força social e politica, ainda se acha pre
sente, vivo e atuante em nossa vida Institucional. Em
prego essa expressão no mais alto sentido, conside
rando a religião um dos elementos básicos da nossa 
unidade, no mesmo contexto em que se enquadram 
nossas Forças Armadas. 

Nossos votos devem ser para que a hierarquia ca
tólica, sem abandonar, evidentemente, os princípios 
da Igreja, abra os olhos para a complexa realidade 
nacional, buscando entender as razões que ditaram o 
voto de ontem do Congresso e, mesmo que as não 
possa endossar ou encampar, tente uma reconcilia
ção com a representação politica do Pais, a qual, es-
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tou mais do que seguro, deve estar ansiosa para que 
Isso aconteça. 

O desquite, por exemplo, jamais pôde ser reco
nhecido pela Igreja, que o condenou sempre, mas 
com ele soube conviver, depois que este se implan
tou em nosso Direito Clv!l. concordatas têm sido flr· 
madas pela Igreja, no terreno pragmático, é verdade, 
fazendo concessões a peculiaridades do direito de di· 
versos países católicos, ressalvada, naturalmente, a 
posição doutrinária da Igreja, que não pode renegar· 
se a si mesma, às suas origens e às suas tradições. 

. Roma, definiu admiravelmente Pio XII, tem o 
matr!mônlo não apenas como questão de ordem na
tural, mas como um grande sacramento, um grande 
sinal de graça e de coisa sagrada, qual o esponsalí· 
elo de Cristo com a sua Igreja ... 

"0 sigilo e a luz do sacramento, que por assim 
dizer mudam o papel da própria natureza, .con
ferem ao matrlmônlo uma nobreza de sublime 
honestidade, que compreende e reúne em sl 
não somente a lndlssolub!lldade, mas também 
tudo que diz respeito ao sentido do sacramento." 

Aí está na sua pureza e na s!mpllcldade dessas 
expressões, a doutrina católica, Invariável através dos · 
séculos, a respeito do matrlmônlo. 

O Sr. Lázaro BarbOza (MDB - GO) - Permite 
V. Ex.• um aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Com 
prazer. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB-GO) -Nobre Se· 
nadar, apenas para um ligeiro reparo, numa coloca
ção feita por V. Ex.•, quanto ao desquite. Na real!· 
dade, o desquite é um instrumento surgido no Direito 
Canônlco, e de lá transplantado para a legislação ci
vil de vários países. o Direi to Canônlco, ao criar o 
desquite, naturalmente o fez com outra inspiração: 
a separação de corpos por determinado tempo, para 
uma possível reconclllação posterior. O pároco, depois 
de tentar mediar o casal desavindo, e não havendo re
conclllação, condições para uma vida normal, recor
ria ao bispo, e o bispo decretava o desquite, a separa
ção de corpos, com o objetlvo de, com o tempo, fazer 
com que o casal desavindo e separado refletisse, ver
dadeiramente, sobre o estado da sua separação. O 
·instituto do desquite foi, assim, transplantado para o 
Direito de Famílla, para a legislação civil, nos vindo 
exatamente do Direito Canôn!co. 

O SR. DANTON JOBIM CMDB- RJ) - Agradeço 
o aparte de V. Ex.•, mas não podemos negar que a 
Igreja se opôs vigorosamente à Introdução do desquite 
no Direito Civil brasileiro. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Exata
mente. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ) - Não estou 
evidentemente fantasiando. Agora, por quê? Porque 
não .era exatamente a separação de corpos prevista 
no Direito Canônlco. Mas a verdade é que, apesar de 
ter-se oposto de maneira vigorosa à Introdução desse 
instituto no Direito Clv!l, porque achava que teria 
conseqüências multo mais profundas do que a simples 
separação de corpos, a Igreja acabou convtvendo com 
ele. Evidentemente, não reconhece no Direito Civil n 
legitimidade do desquite, do ponto de vista canônlco. 
Mas ela tolera, ela convive com o desquite e não con· 
sidera isso absolutamente como uma falha, um peca· 
do tão grande como o divórcio, Instituto, este sim, 
que no seu conceito, agrava multo, considerando-o 
como algo realmente Inaceitável. 

Multas católlcos, porém, na votação de ontem, vo
taram a favor do divórcio, lnclusl ve V. Ex.•, se não 
me falha a memória. 

O Sr, Lázaro Barboza (MDB-GO) - Exato. 
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ) -Mas, quan

tos cristãos, Sr. Presidente, não se afastam, com fre
qüêncla, da conduta que lhes é ensinada pela !grej a? 

Infelizmente, nós não somos perfeitos, não há ho· 
mens perfeitos. É difícil a figura tio católico prati
cante cem por cento. E mais difícil ainda aquele que 
aceita viver como o Cristianismo desejaria que vlvês· 
sem os, Isto é, vivendo em . Cristo. 

Para os cristãos, justamente, é multo difícil fugir 
a essas Imperfeições, porque deles se exige multo. 
Não digo que não haja cristãos que não obedecem, 
de uma maneira cabal, aos ditames da Igreja, mas a 
grande maioria deles revela uma conduta imperfeita, 
o. que é humano, porque somos humanos. 

A Igreja tem enfrentado, Srs. Senadores, ínume· 
rá veis problemas, em que as Instituições dos homens 
se afastam das linhas mestras de seus ensinamentos. 
E Isso não diz respeito somente ao mundo moderno, 
mas isso se perde na noite das tempos, desde que a 
Igreja existe, que ela foi fundada, há dois mll anos. 

Na sociedade de hoje, há instituições que se im
plantam por força da própria mecânica do desenvol
vimento político, social e jurídico, as quais se cho· 
cam às vezes com a doutrina da Igreja, conseqüência 
fatal da laicização, ou seja, da separação da Igreja 
do Estado. 

As limitações de ordem dogmática não impedem, 
no entanto, a convivência, não estou dizendo coni
vência, da Igreja com tais situações peculiares, pois é 
evidente que uma conduta diferente levaria ao isola
mento, tornando impossível o cumprimento das mis
sões evangélica e pastoral. 

Conflitos entre os poderes temporal e espiritual 
são lnevitá veis. Seria difícil às vezes traçar a exata 
fronteira entre as jurisdições de ambos. 

Mas nós, homens públicos, não podemos desco
nhecer ou repudiar a ação da Igreja quando ela se 
bate, não raro heroicamente, pelo cumprimento es
crupuloso de seus deveres pastorais e pela sua obsti
nação em desempenhar a sua tarefa de evangellza
ção. 

Hoje, mais que nunca, ela procura o seu caminho 
entre o povo de Deus, enfatizando suas obrigações 
para com os pequeninos, os pobres, os desamparados, 
constituindo-se num poder moral que lembra cons
tantemente aos poderosos seus deveres e aos fracos, 
seus direitos. Esse ministério, atlvamente exercido nas 
linhas do Evangelho, desagrada, sem dúvida, aos que 
prefeririam uma Igreja neutra em face da prepotên
cia dos fortes geradora de Injustiças ou inlqüidades 
de toda sorte, que violam os mais elementares direitos 
humanos. 

O papel dinâmico da Igreja no campo da politi
ca e do respeito aos direitos da pessoa humana não 
nasceu com o Concíllo Vaticano II, mas nele renas
ceu, numa revolução cujo alcance muitos ainda não 
compreenderam. 

Episódio como esse de ontem no Congresso não 
revelam, Sr. Presidente, a fraqueza da Igreja. Golpes 
duros, durisslmos, têm-se desferido contra ela nos 
países comunistas, por exemplo, onde permanece, res
pira e atua a chamada Igreja do Silêncio. Ela se re
tempera a cada golpe. As perseguições, quando vêm, 
não paralisam, antes a revitalizam, pois é de sua es-
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sêncla o sofrimento e até o martirlo, martírio que a 
exalta e revigora, no pensar dos Santos Padres e dos 
Doutores da Igreja. 

A Igreja de hoje não pode cumprir o supremo 
dever da caridade em termos do principio do século 
ou do século passado. Por quê? Porque a realidade 
económica, social e politica se agravou tanto e criou 
tantos problemas novos que é preciso conceber o dever 
da caridade, o mandamentum novum de Cristo, tam
bém em termos de melhoramentos materiais ·pará os 
pobres. Por Isso João XXIII, na Pacem in Terris, de 
1963, reclama o direito a um digno padrão de vida, a 
partir do direito ao trabalho e do direito de Iniciativa 
no setor económico; o direito de livre reunião e asso
ciação ao lado do direito à pesquisa. da verdade, da. 
manifestação e difusão do pensamento, da liberdade 
de Informação verídica sobre os acontecimentos polí
ticos. A tudo Isso acrescentando o direito à participa
ção atlva de todos na vida pública.. 

E recorda-se a palavra de Pio XII, quando rei
vindica para todo homem "direito Inalienável à se
gurança jurídica. e a uma esfera. jurisdicional bem 
definida, ao abrigo de qualquer Impugnação arbltrá
rla11. 

Basta esse anunciado da moderna doutrina da. 
Igreja para verificar-se que ela se ajusta ao Estado 
moderno, enquanto Estado de direito e Estado demo
crático. 

Haverá excesso de zelo ou desvios a lamentar, 
multas vezes, na observância dessa doutrina, quando 
levada à prática? E por que não? Mas Isso se corri
giria com um melhor diálogo, sempre em nível alto, 
do Governo com a hierarquia da Igreja, desde que 
aquele não parta da falsa concepção do papel do sa
cerdote no mundo de hoje, segundo o qual "lugar de 
padre é na Igreja". 

O Presidente Ernesto Gelsel é - como todos sa
bem - evangélico, não católico. Estamos certos, po
rém, de que ele não deseja uma nova questão reli
glosa. Não é de sua formação nem de seu Interesse 
criar atritos nesse terreno. Conheço vários arcebispos 
e bispos que são seus amigos pessoais e até admira
dores. Não foi preciso renovar a onda de ecumenismo 
para que se repudiasse o preconceito religioso no Bra
sil. O brasileiro é cordial, compreensiva e ecumênlca 
por natureza. 

Os homens públicos brasileiros em geral, políti
cos e homens de Governo, de todos os credos, d'evem 
procurar a aproximação da Igreja, para compre~.•
dê-la e aproveitar o seu Inesgotável potencial de bva 
vontade bem como suai Imensa sabedoria. 

C{Jncluo, pois, com as palavras que João XXIII 
dirigiu aos brasileiros na noite em que se a'cenderam 
as luzes de Brasilia: 

"Pedimos a Deus que . . . faça do Brasil uma 
nação cada vez mais forte, grande ~ livre, à 
luz do Evangelho e dos ensinamentos da Igre
ja, contra tudo aquilo que possa lhe minar ~ 
força, comprometer-lhe a grandeza e diminuir
lhe a liberdade." 

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

O SR. PRESIDENTE (.José Lindoso) - Concedo 
a palavrn ao nobre Senador Otto Lehmann. 

O SR. OTTO LE'HMANN !ARENA- SP. Pronun
cia o seguinte c!lscnrso.) - Sr. Presidente e Srs. Se
nadores: 

Abordando hoje mais um tópico ligado à. temáti
ca da preservação dos bens culturnls, temática !na-

diável na sua urgência, temática que a 'esta tribuna 
já nos trouxe duas vezes, desejamos relembrar o fato 
de que se torna impresdndivel promover maclç:t. 
campanha c!e consclentlzação da opinião pública, sem 
a qual, Insistimos, tudo aquilo que for empreendido· 
pelos órgãos responsáveis, por assim dizer, cairá no 
vazio. 

A opinião pública deve sentir-se :primeiro Inte
ressada, depois orgulhosa e, por fim, responsável pela 
obra comum ·.de salvaguarda dos monumentos, da 
paisagem, c!as obras dos artistas, dos testemunhos 
anõnimos de todo um povo, representando, como re
presentam, a germinação, o crescimento 'e a contí
nua floração do esforço comum brasileiro à proc~.:.ra 
da · própl"la Jdentl,dáôe. Um Itinerário que teve Início 
"quando o BraSil amanhecia" lpara. citar o titulo 
da obra do Historiador Alberto Rangel) e continua 
a se consolidar na afirmação generosa e coerente 
do dia de hoje. Interessanc!o naturalmente à atual 
administração, que trata de fazer presente em todos 
os campos a sua ação regeneradora, semelhante cam
panha tem de ser preparada com critério e se diri
gir à razão e à Inteligência. Só deste modo fará sen
tir a todos, na sua terrível pungêncla, o alcance real 
de um episódio que relembrávamos ainda semanas 
atrás: a di!aplc!ação de Importante parcela do arqui
vo do Ministério da Fazenda, em !969, "vendido às 
toneladas como papel velho e imprestável, ao Abrigo 
Cristo Redentor, no Rio. De uma única vez desapa
reciam nada menos que a correspondência das Pre
sidências das Províncias e das demais Pastas com o 
Ministério da Fazenda, relatórios das coletorias, do
cumentos consulares, documentos financeiros do Erá
rio Régio, papéis da Imprensa Régia e Nacional, r~
glstros de empresas, enfim, todo uma documentaçao 
Insubstituível para o levantamento da História Eco
nómica do País de fins do século XVIII aos Inícios do 
atual debaixo 'do olhar incrédulo e do gesto Impor
tante' dos especialistas, de mãos e pés atados". 

E exatamente sobre a situação calamitosa, deve
ras grave, dos arquivos do País - dos arquivos do 
papel aos arquivos do filme - que desejamos tra
tar hoje, especificamente nesta trlbu,na. 

Trata-se de legitima tentativa no sentido de cha
mar a atencão dos nobres Senadores para um tema 
cuja relevância tem sido freqüentemente conslõera
c!a secundária em nossa Pátria, "o porão da atlvidade 
estatM", no epigrama agudo de um professor univer
sitário mloneiro. Faço minhas, portanto, as palavras 
do Acadêmico Francisco de Assis Barbosa (que até 
pouco se encontrava à frente do Arquivo Público do 
Estado de São Paulo, tentando ,empreender a racio
nalização do mesmo conforme as mais exigentes téc
nicas do ramo), quando, em recente conferência, de
dicada, exatamente, ao tema "O abandono dos Arqui
vos: um Problema Nacional", lembrava ser esta "uma 
C}uestão freqüentemente distorcida, onde a comp~
nente do saudosismo preval·ece em detrimento das 
atribuições legais, que devem ser deferidas aos arqui
vos não como depósito de papel velho, e sim como 
elx~ de um me·cnnlsmo !nctlspensável pa.ra o bon1 
andamento das negócios publlcos". E, lucidamente, 
desenvolvendo a suo. argumentação, prosseguia: 

"A verdade é que, sem os papéis em ordem ne
nhuma administração pode traçar com eflcá
'Cla o seu programa de ação. O homem de gover
no - do Poder Executivo, do Poder Legislativo 
do. Poder Judiciário - precisa ter à müo o 
papel de que nCilesslta, sem d,emora, e Isso só é 
possível através de uma organização arqulvls
tlca que lhe proporciona a pesquisa rápldn, a 
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consulta pronta, a tempo e hora, de relatórios, 
projetas, pareceres, sentenças, planos e do
cumentos, que constituem, em última análise, 
o instrumento de trabalho único e lnsubstlt.ui
vel para a execução de qualquer medlc!a de in
teresse públleo. Em muitos paises, a dlreção 
dos arquivos está. subordinada dlretamente ao 
Governo, tendência dominante pela própria 
formação dos arquivos admlnlstratlvos, que 
constituem um sistema globallzante e não seto
ria.l, como um todo dentro c!o governo, e não 
como uma parte dele. Em suma, wn mecanismo 
!Illtersetorlal, considerado em sentido retros
pectivo (histórico l, em termos de, .atualldade 
< admlnlstra.tlvo l, ou, se quiserem, na Informa
ção do futuro (Informático). Os arquivos têm 
que se modelllll' para ·as tarefas de assessora
menta dlreto aos governos, além da fillru;ão · 
precipua e Indeclinável de centro de pesquisas 
não aiPenas para a área da História.. como 
pllll'a a da Economia, a da Soclologla, etc." 

O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC.) - V, Ex.• 
me concede um aparte? 

O SR. OTTO LEHMANN CARENA - SP.) - Com 
muita honra. 

O Sr. Adalberto Sena CMDB - AC.) - Quero .tra
zer nossos parabéns a V. Ex.• pela persistência com 
que, patriotiCamente, vem enfocando o problema ob
jeto de seu discurso. Encaro essa sua campanha de 
conscient!zação do povo brasUelro dentro de um con
texto maior, o da preservação do que de'Ve ser IIIIU!to 
caro a todos nós brasllelros1 Há dois ·anos, tive oca
sião de levantar dentro do Senado uma bandeira 
·que, c!epols felizmente para nós, foi retomada m.uito 
m.ais brilhantemente por outros colegas desta Casa: 
a da p~eservação da nossa floresta e da nossa flora. 
E é dentro desse contexto que coloco também. a cam
panha de v. Ex. •, que começou por procurar cons
cJ.entl,zar a Nação para a necessidade da preservação 
de obras de arte e hlstórl.cas, e levou aind11; como 
está levando neste mom.en.to, à preocupação sobre a 
questão da preservação dos arquivos. Essa preserva
ção dos arquivos parece-me estar lmaJOrtantemente 
ligada. à !Pl'óprla conservação histórica do nosso Pais. 
E la:m.entá.vel ve:ctficar-se o que V. Ex.• a.caba. de citar 
aqui: que os arquivos do Ministério da Fazenda, im.
po~tantisslmos, •e que poderiam trazer tantas con
tribuições para nossa crõnlca histórica, estão sendo 
vendlc!os, doa.dos aos quilos, às toneladas, a uma Ins
tituição que, por mais respeltã.vei que seja, não se 
dedica. à tareia da preservação. Portanto, acho que 
v. Ex.• - não sei se este é o seu segundo ou terceiro 
discurso sobre o assunto - ... 

O SR. OTTO LEHWNN CARENA - SP.) l1: o 
terceiro. 

O Sr. Adalberto Sena CMDB - AC.) - Se for 
p~eciso prosseguir, que prossiga, porque a. coisa é as
sim: temos que baJter nessa tecla, sobretudo quando 
se tra.ta de assunto sobre o qual há uma Indiferença 
geral em nosso Pais. Obrlga.do a. V. Ex." 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA - SP.) - No
bre Senador Adalberto Sena, o seu amável aparte 
enriquece o meu pronunciamento ainda mais que 
V. Ex.• fala, com a lndlscutivel responsabilidade de 
um dos mais conceituados educadores deste Pais e 
estudioso dos nossos problemas históricos e culturais. 

Sou multo grato a V. Ex.• 
continuo, sr. Presidente, para lembrar que atra

vés da Incisiva exposição acima transcrita, da qual 
acabo de fechar as aspas, veritlcamos a transcen-

dêncla do problema, que não pode, contudo, ser en
carado apenas segundo uma perspectiva Imediatista.. 
Multo foi feito, e com o mais esclarecido espírito, 
desde o critico Impulso reformulador Imprimido pelo 
historiador José Honório Rodrigues em 1959, quando 
se encontrava à frente do Arquivo Nacional, até à 
idéia atualmente discutida, a que o Presidente Gelsel 
não esqueceu de referir na Mensagem de 1975: a ins
talação de um Sistema Nacional de Arquivo Inte
grado, atuante, que coordenaria todos os sistemas re
gionais do continente Brasil numa série de vasos co
municantes, que permitiria afinal, seguir o itinerário 
do documento desde a sua origem até a sua. destruição, 
ou preservação. Entretanto, conforme nos diz ainda 
Assis Barbosa, multo nos falta para atingirmos a con
cretização de um Paço da Memória, centro desse sis
tema sonhado pelos especialistas, e que centrado em 
Brasilla, quem sabe no mesmo eixo mcnumental da. 
cidade, se subdividiria em sucursais regionais. Argu
menta ele, o saber feito de experiência: "!!: claro que 
a lnstltuclonallzação do sistema não será fácil Teria 
pl'imelro que vencer as reslstén~las da burocracia, 
nem sempre propensa a quebrar a rotina e experi
mentar novos métodos de trabalho. Em segundo lugar, 

. avulta o problema da. preparação de pessoal técnico 
quallflcado, especlallsta, muitos dos quais não figuram 
na nomenclatura corrente dos servidores do Estado. 
Finalmente, e acima. de tudo, a apllcação de reciU'IOS> 
financeiros, de vez que nada poderá ser feito sem di
nheiro, e, no caso especifico, os empreendimentos são 
vultosos. Pois um sistema de arquivos exige: (a) Ins
talações próprias e adequadas; (b) equipamento, 
máquinas - nem todas fabricadas no Brasil; <c> 
pessoal de nível· universitário, arquivistas, no verda
deiro sentido da palavra. Em face do alto custo .e 
manutenção desses equipamentos, e considerando ao 
mesmo tempo, a capacidade ociosa que oferecem, 
esses serviços devem servir a todas as secretarias 
de estado, como medida de economia em primeiro 
lugar, e principalmente para evitar a dispersão dos 
esforços". 

Destarte, Sr. Presidente, a lnstltuclona.llzação do 
Sistema. Nacional de Arquivos é meta cultural e prio
ritária numa politica nacional de salvação dos bens 
culturais do Pais. O estado lastimoso em que se en
contra a parte mais venerável dos nossos acervos do
cumentais - quando consegue subsistir - encontra
se representado de modo exemplar pelas fotografias 
publicadas na. revista "Problemas Brasileiros" de fe
vereiro último: a acomodação confusa e tumultuada, 
para não dizer caótica, de livros e mais publicações 
em estantes entupidas de material, por esse motivo 
mesmo tornado Inacessível, e a Imagem chocante de 
documentos dos Séculos XVII e XVIII devorados pelas 
traças, transformados em pacotes de uma renda en
rljeclda pelo tempo, pela incúria, pela falta de inte
resse e de verbas - enfim, de condições económicas 
m.inlmas que ensejem a sua proteção. 

O Sr. Helvídlo Nunes (ARENA - PI) - Permite 
v. Ex.• um aparte? 

O SR. OTTO LEHMANN CARENA - SP) - Com 
multa. honra, eminente Senador. 

O Sr. Helvídlo Nunes (ARENA - PI) - Eminente 
Senador Otto Lehmann, a exemplo do eminente Se
nador Adalberto Sena também desejo manifestar ca
lorosos aplausos a V. Ex.• pela patriótica. campanha 
que vem desenvolvendo no Senado Federal em. favor 
da preservação do nosso patrlmônlo histórico. Os meus 
aplausos, e acredito, os aplausos de todo o povo bra
sileiro a V. Ex."' 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA-SP) -Nobre 
Senador Helvldlo Nunes, tenho sido honrado com a 
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~lmpatla de V, Ex.• para os assuntos que tenho abor
dado, nesta tribuna.. Hoje, mais uma vez V. Ex.• me 
sensibiliza com o seu apoio. Recebo o seu aparte com 
muito agrado, sobretudo pelo destaque que dá ao dls
c:tuso que estou pronunciando. 

De modo algum Sr. Presidente, esses exemplos 
gritantes constituem novidade para os freqüenta
dores dos centros de documentação de todo o pais; 
Cjuando sabemos que o mesmo Arquivo Nacional não 
dispõe de condições para que o clima permanente dos 

.:seus depósitos seja mantido em 200 C, e a umidade 
relativa do ar permaneça em 50%, tais fatos serão 
antes a regra do que a exceção. Largados a si mes
mos pela Incompreensão e desinformação Inclusive -
e não é caso raro - dos próprios superiores a que se 
encontram subordinados, os arquivos públicos v&.o 
morrendo de morte lenta. Com eles esmaece também 
multo da memória nacional. Qual o motivo disso? O 
fato de não se ter definido, em nível de uma política 
geral, de politica geral de salvamento, o caráter ln
separável e correlato dos três princípios Umitrofes da 
arqulvistlca - conservação - utilização - restau
ração. São a conservação, a utilização e a restauração 
os estágios <nem sempre alternativos) medulares de 
um arquivo equipado para enfrentar o desafio do 
tempo, custodie ele coleções de papéis, fllmes, ou 
outro qualquer material que se pretenda preservar. 

A base universal do sistema de salvaguarda de 
material é a sua conservação constante e continuada, 
segundo as condições consideradas Ideais em cada 
caso específico, Entre nós, contudo, a política de pre
servação é ainda relegada a uma penúria constante 
de verbas e serviços, e se torna praticamente oca
sional. A ausência completa ou a lnsuflclêncla para
lisante da política de conservação, aliada à Inevitável 
utilização do acervo já ameaçado, resulta na lnevi
tãvel e sempre Iminente restauração do mesmo. Acon
tece porém que a restauração é processo que exige 
mão-de-obra especializada e altos custos; via de regra 
deve funcionar em regime de exceção, e como um 
processo utlllzado em casos extremos. Oneroso como 
é, de modo algum pode ser adotado como a política 
llabitual. A politica do arquivo - de qualquer arquivo 
- tem de se basear, destarte, na conservação. Mesmo 
exigindo, num primeiro Instante, altos Investimentos, 
ela compensa largamente as despesas, evitando ln li
llline os problemas da deterioração do material. De
terioração que pode ter lugar seja por efeito do 
exaustivo utlllzar-se da coleção preservada - do
cumentos, fllmes, etc. - seja pela falta de condições 
apropriadas em que foram mantidos os espécimes 
coleclonados através do tempo. 

Repetimos portanto que, a Instalação do Sistema 
Nacional de Arquivos é meta prioritária na salvação 
efetlva do património comum; a ela temos de nos di
rigir, governo e especialistas, unidos no mesmo es
forço. As conseqüências do fato de não fecharmos esse 
ciclo é fatal para a História do Pais. Conforme o afir
mava, com revolta mais do que justificada, o Professor 
J'osé Pedro Espose!, presidente da Associação Brasi
leira de Arquivistas e membro do comitê executivo do 
Conselho Internacional dos Arquivos, tais conseqüên
cias se traduzem ao nlvel mesmo da prática. Decla
rava ele recentemente: 

"Com a falta de uma slster.~atlzação de arquivos, 
o Brasil se vê. todo enleado em práticas desne
cessárias para resolver os problemas mais sim
ples e corriqueiros. As filas Inevitáveis em frente 
aos DETRANs e Félix Pachecos só servem para 
Irritar a população, que se vê obrigada, por 
qualquer motivo, a recorrer aos órgãos públicos, 
o que se dá com freqüêncla. E as. filas· são o·-

.;V"' 

testemunho permanente da desorganização dos 
arquivos públicos." 

Para acrescentar em seguida: 
"Mas a contlnuaçüo disto está garantida pela 
mentalidade reinante de que arquivo não passa 
de depósito de papel velho. Por esses motivos a 
História do Brasil sofreu perdas de monta: sé
ries completas de documentos estatísticos da 
Alfândega foram considerados documentos ro
tineiros e sem expressão; d~cument'ls são des
truidos em cidades históricas sem qualquer se
leção ou critério. E nas reuniões da Associação 
Nacional dos Professores de História, quando se 
fez o levantamento de fontes primárias de pes
quisa, religiosamente se atesta o descalabro dos 
arquivos do País." 

Será necessário ainda acrescentar mais alguma 
pincelada a esse quadro sombrio. Ponhamos antes 
mãos à obra, oferecendo todo o apoio da Câmara Alta. 
a essa causa admirável, que diz respeito à nossa coe
rência mais profunda de brasileiros. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jessé Freire. 

O SR. JESSÉ FREIRE (ARENA - RN. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Em diversas oportunidades, temos desta tribuna 
fatigado a atenção de V. Ex.• e dos nobres colegas 
com o exame de aspectos da economia nacional sob 
a ética de quem alia ao monos da vida pública á vi
vencia da atlvldade empresarial. 

A benévola acolhida com que o Senado tem hon
rado nossas modestas contribuições anima-nos a, 
ainda uma ·vez, voltar à mesma seara, abordando 
um capítulo da realidade económica brasileira, a 
nosso ver de relevante lmportãncla. 

Trata-se da presença renitente da Inflação, que 
ai ainda está, resistindo às providências adotadas 
pelo Governo para debelá-la. 

Cabe-nos reafirmar nossa convicção de que a~ 
autoridades, ao dar alta prioridade ao combate à 
Inflação, demonstram firme propósito de evitar agra
vamento dos conhecidos e marcantes desequilíbrios c 
injustiças sócio-econõmlcos que a acompanham e, 
fatalmente, conduzem à Impossibilidade de funcio
namento correto de um sistema de economia de mer
cado. 

Dentro deste quadro, deve merecer atenção es
pecial a problemática da correção monetária, cuja 
aplicação, em extensas áreas, constitui experiência 
estimulante e, por Isso mesmo, objeto de debates 
teóricos e sugestões práticas nos meios económicos e 
acadêmicos Internacionais. 

A maioria dos países não a aceitam, e fundamen
tllm sua atitude em argumentos derivados do com
portamento específico de suas economias, ou de na
tureza teórica. Registramos experiências parciais na 
Fin!ãndla, Israel, Colômbia, e sua adoção esporádica 
por outros países como no caso dos títulos emitidos 
na França de 1952 a 1958, cujos valores flutuavam 
com o preço dos Napoleões. No mercado Internacional 
de capitais, outras obrigações têm slüo emitidas cm 
unidades de conta artificiais. O relctclonamento das 
tctxas de juros dos tltulos a longo prazo, com as ta
xas de Juros a curto prazo, pra tlcadas nos mercados 
financeiros, foi utilizado nos Estados Unidos, Reln<l 
Unido e Itália. .... •.·~ 
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Estes são exemplos colhidos em trabalho apre
s~ntado na Conferência Internacional sobre a Infla
çno, realtzada em VIena, em novembro de 1974, no 
qual uil! dos temas tol exatamente o problema da 
lndexaçao, Isto é, da correção monetária. 

Em nosso Pais, recentemente, o economista Car
los Geraldo Langonl opinou que nas atuals dlscussõe.' 
sobre o comportamento da economia brasileira em 
certo sentido, a correção monetária passou de herói 
do modelo brasileiro para vilão da história. 

Podemos recordar, entretanto, não ser de hoje 
, ~ue _se recon)'l~ce e se frisa os eleitos da chamada 
1lusao monetar•a e dos meles de evitá-la: · 

É fato _conhecido que os lndlvlduos, no Inicio de 
uma lnflaçao, convictos de que a moeda é padrão lnal
te.rável de valor, não percebem nem sentem de modo· 
mtldp as conseqüências da elevação do nível dos 
preços sobre os valores monetários de suas rendas 
ou de suas relações de débito e crédito. Somente 
quando o processo Inflacionário se exacerba, passam 
a imaginar e adotar procedimentos para manter o 
poder de compra de suas reservas monetárias ou exi
gibilidades, sempre que para Isso detenham suficiente 
poder de negociação, 

A principiO, essa atitude costuma encontrar opo
sição dos próprios Governos, que proíbem sob severas 
penas, por exemplo, o uso de moeda estrangeira para 
aferição de. valores contratuais. Mas, aos poucos, a 
reaUdade econômlca se Impõe de modo Inexorável, 
à medida em Que se acelera a Inflação. As autori
dades passam a não só permitir aos particulares o 
uso de certos padrões de referência para contornar 
a desvalorização monetária, como, repetidas vezes, os 
acolhem para uso próprio e os torham obrigatórios. 

Exemplos clássicos dessa evolução do comporta
mento governamental encontramos em abundáncin 
nos países da Europa Central, na década dos anos· 
vinte, quando a Inflação galopava livre em veloci
dade que ainda hoje parece Inacreditável. Era o caos 
que se produzia, levando até ao colapso total os sis
temas monetários nacionais e, multas vezes, a próprln 
ordem social. Sirva-nos de Ilustração a Lei de 23 de 
junho de 1923, promulgada na Alemanha, autorizando 
a inscrição de hipotecas com valores fixados em cen
teio, trigo, carvão, moeda estrangeira, potassa, açú
car, madeira e outros bens que as autoridades per
mitissem. 

Não apenas as empresas se valeram da faculdade 
outorgada. Governos estaduais e municipais também 
lançaram empréstimos desse tipo; o do Estado do 
Saxe, no valor de 250.000 quintais de centeio e outro 
de 250.000 toneladas de Unhlta. A cidade de Neisse, 
obteve financiamento no montante de 20.000 tone
ladas de carvão, com juros de 27,5 quilos de carvão 
de semestre, avaliados, capital e rendimentos, segundo 
as cotações oficiais do dia. 

Esses artifícios - alguns na realidade curiosos -
Implantaram-se para contrabalançar os efeitos per
versos mais evidentes da Inflação. Mas nem todos 
deles se podem valer, por não possuírem Idêntico po
der de negociação. Os portadores de poupança, con
forme !ot dlto na referida Conferência de VIena, In
tegram o grupo menos organizado na economia, e sem 
copartíclpes de mercado - as Instituições !lnancel
l'as - ao contrário, formam em regra o grupo me· 
lllor estruturado. Aqueles "'ão teriam, pois, condições 
d~ obter garantias adeqt"ldas pnra ctefender os va· 
leres reais de suas economias. 

Segundo as lições da experiência historlcn, o pro
blema de preservar em te1·mos reais as expressõt'S 
monetárias, no curso de umn lnflução mnls ou menns 

acelerada, emerge Inevitavelmente, posto que a de
fesa concebida pelos agentes econõmlcos assuma di
ferentes formas. 

Na verdade, tudo Indica que a repetição de con
junturas similares em mui tas épocas e países, esta 
conduzindo a uma situação em. que as pessoas, já 
melhor conhecedoras dos fenomenos económicos, 
procuram cada vez mais pensar em termos reais di· 
lulndo os efeitos da Ilusão monetária, tão bem situada 
no U vro clássico de Irving Flsher. 

Na economia brasllelra, a partir do momento em 
que a inflação se agravou pelos Idos de !950 e Inicio 
da década seguinte, vimos surgir diferentes proce
dimentos. Estre eles, o deságio das letras de cã.mblo 
e os comuns reajustamentos nas construções de Imo
veis, visando a romper a barreira do tabelamento 
legal das taxas de Juros e conciliar certos contratos 
com a evidência empírica da depreciação monetária. 
Essas adaptações não abrangeram, contudo, uma sé
rie de valores monetários, dos quais dependia o pró
prio controle da Inflação, como os de natureza fiscal, 
e a manutenção do desenvolvimento económico, no 

· Que diz respeito à. poupança, ao investimento e à ex
pansão das exportações. 

Julgamos, per Isso, Senhor Presidente, que a Ins
tituição da correção monetária constitui marco de
cisivo em nossa história económica. 

Com efeito, as altas taxas de Inflação a que nos 
referimos, e que assolavam o Pais no Inicio da dé
cada de 60, provocavam sérias distorções no emprego 
de recursos financeiros e reais. pols os critérios de 
rentabilldade privada, naquelas clrcunstánctas, leva
vam os agentes econômlcos a tomada de decisões, 
que em muito se afastavam dos objettvos social
mente desejáveis. 

Assim, as poupanças privadas dificilmente eram 
canalizadas para os setores prioritários. dada a total 
desconfiança dos Investidores nos a ti vos financeiros 
e em aplicações de longo prazo. Os próprios títulos 
públicos Unham perdido a credlb!lldade, não po
dendo, portanto, ser utilizados como veiculo não-ln· 
flaclonárlo de financiamento dos gastos governamen
tais. 

A Inflação, ao reduzir o valor real das dividas. 
estimulava o não pagamento em dia dos Impostos. 
acarretando transtornos na execução orçamentária c 
tomando extremamente difícil o controle do deficit 
governamental, que se constituiu em fonte perma
nente de pressões Inflacionárias. Em resumo. todas 
as distorções presentes nos processos crónicos de alta 
dos preços se faziam sentir em nossa economia, ~ 
podemos dizer, sem exagero, que a correção monetá
ria foi um dos principais Instrumentos Institucionais 
no sentido de permitir por mais de uma década o 
convívio pacifico com o processo lnflaclonárlo. 

"A experiência do Brasil - disse recentemente 
um economista do Fundo Monetário Internacional 
- justifica solidamente a opinião de que é essencial 
eliminar as distorções causadas pela Inflação quando 
se pretende alcançar alta taxa de crescimento econó
mico. Em particular, onde o desenvolvimento econõml
~o. tenha elevada prioridade, não se pode permitir qur 
a~ variáveis econômlcns, Importantes para estimulai' 
a poupança, o Investimento e as exportações. se atra
zem com respeito aos aumentos gerais de preços". 

Após sua Instituição, no Brasil observou-se, d!' 
fnto, crescimento surpreendente da poupança finan
ceira, e surgiu, pela primeira vez, um me1·cado de t.i· 
tulos BOv_ernamenta.ls que facilitou o controle dns 
repercussoes expnnslonlstas sobr~ os meios cte pa· 
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gamento do deficit público. Além disso, a Introdução 
da correção monetária tornou bem mais justo e equi
tativo o sistema fiscal na medida em que eliminou, 
ou pelo menos atenuou, a tributação sobre os ganhos 
Ilusórios das empresas e neutralizou o absurdo esti
mulo à impontualldade nos pagamentos de Impostos. 

Paralelamente a esses efeitos, a correção causou 
Impacto extremamente positivo sobre o mercado imo
bll!árlo, não apenas na ár~a do Sistema Nacional de 
Habitação mas, também, em decorrência dos rejustes 
das hipotecas e dos aluguéis. Enfim, as elevadas taxas 
de crescimento económico que caracterizam a fase an·· 
terlor à deflagração da crise do petróleo deveram, 
em grande parte, sua existência à correção. No início 
da década de 70, porém, apesar do bom desempenho 
de nossa economia, seus primeiros efeitos negativos 
se fizeram sentir. 

Por fim, a utll1zação da correção da taxa de cãm
blo, mediante as mlnldesvalorlzações, tornou-se peça 
Importante para promover as exportações· brasileiras, 
e a maior Integração do País à economia internacio-
nal. · ·· 

Após sucessivas reduções nas taxas de inflação, 
seguindo-se estratégia gradualista, chegou-se a um 
patamar inferior cuja resistência, em grande parte, 
era fruto dos efeitos real!mentadores gerados pela 
própria correção monetária. · 

A partir de 1974, porém, passamos a viver nova 
época. De fato, a !nst!tuc!onal!zação da correção mo
netária e seus efeitos vinham sendo avaliados numa 
conjuntura de taxas de inflação decl!nantes, a que 
a crise do petróleo pôs fim. Somente nos últimos 
três anos pudemos tentar o sistema de correção mo
netária em ambiente de inflação variável e cres
cente. Nas circunstâncias ora vigentes, seus efeitos 
precisam ser novamente estudados, pois multas ,das 
antigas virtudes se transformaram em fontes, em
bora !nvolutár!as, de novas distorções. 

Em l!nhas gerais, a análise mais profunda do 
período recente permite-nos destacar dois pontos 
essenciais: 

11 a correção monetária não consegue eliminar 
em algumas áreas o aumento no grau de incerteza 
associado à aceleração da Inflação; 

21 seus efeitos de realimentação Inflacionária 
tornam-se mais fortes justamente nas fases de ace
leração nas taxas de crescimento dos preços. 

Devemos reconhecer, contudo, que o Governo 
vem adotando uma série de medidas para reduzir o 
Impacto realimentador da correção monetária, que 
acaba por se constituir, inclusive, em fonte de rigidez 
das expectativas Inflacionárias. li: justamente o com
pol·tamento desfavorável das expectativas que amplia 
a defasagem entre a aplicação dos instrumentos clás
sicos de controle monetário e fiscal e seus efeitos con
cretos em termos de desaceleração de alta de preços. 

A pr1metra alteração consistiu no expurgo do 
Impacto de acontecimentos fortuitos, como geadas, 
enchentes ou secas, sobre o índice de preços por 
atacado. impedindo que altas transitórias lnflulssem 
nos indlceR de correçõ.o monetária e se Irradiassem 
sob a forma de pressões real!mentadoras da Inflação. 

A modificação da fórmula de correção monetá
ria. por seu turno, e como segunda medida, fez com 
que esta subestimasse explicitamente a lnllação efe .. 
ttva. enquanto a alta dos preços estiver acima dos 
15':.; anuais, reduzindo ao mesmo tempo a possibili
dade de se projetarem, para o futuro, as eventuais 
altas pnssn~eiras dos índices de preços. Este último 

fator é de extrema Importância na fase de reversão 
do processo Inflacionário, pois Impede que se tenha 
durante algum tempo a Inflação estimulada artifi
cialmente por taxas passadas, relativamente altas. 

Finalmente, a alteração no tipo de índice de custo 
de vida, objetlvou aperfeiçoar o cômputo da inflação. 
O que se pretendeu foi incorporar no cálculo um pro
cedimento por todos conhecido: os consumidores re
duzem as compras dos produtos que ficam mais caros, 
adquirindo mercadorias mais baratas, alterando em 
favor destas últimas o peso relativo de cada qual 
no orçamento familiar, fato que nem sempre os an
tigos índices captavam. 

Como resultado desse conjunto de medidas, a 
distãnc!a entre a correção e a inflação já era da 
ordem de 10 pontos de percentagem em abril pró-· 
ximo passado. É evidente que se trata de tarefa 
delicada ao extremo encontrar o ponto de equilíbrio, 
para evitar que o grau de subestimação dos índices 
- que ajuda a reduzir os efeitos de realimentação 
inflacionária - prej udlque a atuação do próprio lns·· 
trumento de correção, ao provocar, como no passado, 
o afastamento das poupanças voluntárias de formas 
socialmente mais Interessantes de aplicação, afetan
do, com Isso, o próprio desenvolvimento nacional. 
Acreditamos que com o conjunto de medidas ante
riores, o Governo já introduziu adequadas modifica
ções no sistema de corrcção monetária, no sentido 
de m!n!m!zar os focos de realimentação a ela asso
ciados, sem criar sérias distorções na captação e 
emprego das poupanças voluntâ.r!as. 

O economista Jack D. Guenther, do FMI, ao qual 
já aludimos, reconhece que a "pronta atuação discre
clonal das autoridades foi o principal elemento do 
êxito do Brasil; e a correção monetária foi altamente 
selet!va, flexível e subordinada a considerações de 
política geral". 

Restaria o problema da elevação das margens 
de Incerteza e suas repercussões no que diz respeito 
ao nível de Investimentos por parte das empresas. A 
verdade é que até março de 1964, a expansão das 
empresas .privadas no Brasil vinha se processando 
através dos estímulos associados ao crédito abundan
te e taxas de juros controladas. A manutenção dessa 
estratégia mostrou-se incompatível com o objet!vo 
maior de manter a Inflação dentro de limites razoá-· 
veis. Passou-se para nova conjuntura, onde predo
minam taxas de juros elevadas e crédito restrito. 

O Sr. Domício Gondim I ARENA- PBl - Permi
te V. Ex.• um aparte? 

O SR. JESSÉ FREIRE IARENA - RNl - Ouço 
o aparte do nobre Senador Domíclo Gondim. 

O Sr. Domício Gondim !ARENA- PBl -Nobre 
Senador, vimos, pela br!lhante exposição feita por 
V. Ex.• que, Indiscutivelmente, o problema da corre
ção monetária é fonte aceleradora da inflação. Mas 
o que hã., Senador Jessé Freire, é que além de todos 
os argumentos ja brilhantemente expostos por V. Ex.•, 
hli um outro, o de que o próprio Governo não admite 
a correção monetária. Por exemplo, na formação de 
preços ou no cálculo de uma rentabilidade feita pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento Económico, não 
é levada em conta a correção monetária e, como re .. 
sultado, isto traz uma distorção, isto passa a ser 
absorvido. No entanto, existe realmente esse aumento 
enorme de custos. Por exemplo, multas juros do BNDE 
são em tomo de 7o/e; mas a correção monetária sen
do, por exemplo, de 35'7r; é 5 vezes maior 11 correção 
monetarln do que o juro. Ao ser feito um cálculo 
de rentabilidade em relação somente ao juro, há umn 
distorção enorme. Por outro Indo. também, o próprio 
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CIP não admite a correção monetária na entrada ele 
custos elas mercadorias que ele contt·ola. É uma ver
dadeira incoerência: há uma cobrança da correção 
monetária: há um custo: mas não há condição para 
que seja t·epassado e, como conseqüência final, há 
uma maior descapitalização das empresas e, princi
palmente, das empresas que necessitam de capital, 
que são uma grande maioria, hoje, no Brasil, e que 
têm os preços controlados pelo CIP. Corno conse
qüência, é mais um fator negativo contra as empre
sas e negativo contra a economia. Creio que deveria. 
mos, realmente, tomu uma atitude elrastica com refe
rencia à correção monetarla cm todos os níveis da 
economia nacional. A dlrnlnulção dos lüros em rela
ção à correção monetária é até negligente, porque se 
o Juro é diminuído de 1%, de 2'/. mesmo, no ano. 
quando a correção monetaria é em torno de 35, evi
dentemente, que não tem nenhuma influência. Quero 
dizer, nobt·e Senadot· Jessé Freire, que faço, com a 
permissão de V. Ex.n, minhas as suas palavras, em 
relação a este momentoso assunto. E sobretudo por
que, se nós não ti vermos a energia para reconhecet· 
um erro que ja vem sendo cometido há muito~ anos, 
insistiremos em manter pelo meno~ a taxa de infla, 
ção que não convém ao Pais, ao passo. que multas 
outros países, principalmente nos países adiantados, 
estudaram profundamente a correção monetária no 
Brasil, mas nenhum dos países, da Europa sobretudo. 
nem os Estados Unidos. adotaram o sistema da cor
recão monetária. E os poucos que adotaram fizeram
no' em locais específicos, em outras palavras, em fai
xas de crédito especifico. O Brasil, não: está com a 
correção monetária em toda a sua vida económica. 
praticamente. Muito obrigado. 

O SR. JESSE FREIRE !ARENA - RNl - Multo 
obrigado a V. Ex.• nobre Senador Domiclo Gondlm. 
A sua colocação é inteiramente objetiva e muito ln~ 
tellgente. Três coisas prejudicam, hoje, a empresa 
privada nacional: os juros liberados: o tabelamento 
pelo CIP e, depois, a correção monetária, Nenhuma 
empresa deste Pais se salvará com a correção mane· 
tárla de 46'7. a so•;, a.a .. e com juros também na 
mesma faixa: resta dizer, num total de Bo/. até lOo/r 
ao mês ou .seja, 120'7< a.a .. ou lOO'if a.a. Não vai 
nisto critica alguma aos banqueiros. porque eles estão 
vivendo dentro do mesmo sistema que nós. A merca
doria do banquei!'O é o dinhel~o qu~. recebe, ~agando 
correção monetaria: logo, tera que empresta-lo re
cebendo também, coneção monetária, do seu toma
dot·. Então, nós estamos diante de um circulo vicioso 
O que precisamos é que as autoridades monetárias 
tenham a necessária clarividência para que persiga
mos um método, uma ação, a fim de que se vã di
minuindo o índice de correção monetária, sob pena 
de passo.1·mos. dentro de poucos meses - já nã~ digo 
dentro de poucos anos - por uma crise economica 
das mais graves em nosso Pais. 

Face ao nível pré-existente de endividamento das 
empresas privadas nacionais, os. custos financeiros 
não pudemm se ajustar de forma imediata, flcandc 
cada vez mais claro para alguns setores a impossi
bilidade de convivência entre taxas de juros liberadas 
e preços controlados. 

E!da vista que de 1974 para 1975 - este é um 
dado multo interessante, é oficial e atuall~ado - en
quanto o resultado operacional de 5.006 sociedades 
anôtlimas não financeiras aumentava em 44.sr;;, as 
despesas financeiras, nas quais estão incluídos os J u
t•os e as coneções monetál·ins, elevavam-se em 58.8'i;. 
Em 1970, estas despesas representavam 22'7. do lucro 
liquido antes elo imposto de t·enda. ao passo que em 
1974, a pet·centugcm subiu para 36%. Hoje, eu não 
tenho ctúvid<l em nflmllll' que ~st.t\ beirando n casa 
elos ao··: 

Isto, apesar da orientação do Governo de dar 
maior liberdade aos pt·eços dos setores privados mais 
atingido~ pela alteração ela conjuntura brasileira. 

.Tulgamos, porém, que apesar de todas as medi
das tornadas pelo Governo, o instituto da correção 
monetária precisa continuar. sob atenta observação 
das autoridades, para manter aquele critério de scle
·ttvldade e flexibllldade, que sempre a caracterizou. 

Nossa vivência como empresário permite-nos Isto 
recomenclat·. 

Nas economia~ baseadas na livre iniciativa. o 
papel do empresarlo, assumindo os riscos dos empre
endlrnen tos é essencial. Sem ele não se pode, sequer. 
concebet· o pleno funclonamen to de um sistema de 
economia de mercado, cumprindo as funções de pro
motor do desenvolvimento económico e social. Por 
isso tomamos a liberdade de aduzir um exemplo -
que também é o exemplo de hoje. 

Adml ta-se. ad ar~umentaqd1.1m, uma empre~a ele 
porte' médio, coni o capital de dez milhões de crúzel
ros. Se o lucro, antes do Irnposto ele Renda, situar-se 
Jo'reêlor de 30~>; ou seja, três milhões de cruzeiros. 
ficará reduzido de imediato pat·a 2,1 milhões, após o 
pagamento desse imposto. Creditado o rendimento 
aos sócios. sobre ele incidirá novamente o Imposto 
de Renda da pessoa física, através da tabela progres
>iva que atinge até a aliquota de 50'/,, Esta hlpótes(; 
de lucrativldade na base de 30<;;, do capital investiria 
é altament~ otimista, pois a tanto não chegou o per
centual apresentado pelas 5.006 sociedades anónima> 
a que nos refet·imos, em 1974 e 1975. Sobre o patrimó
nio liquido aplicado, isto é, capital mais t•eservas. as 
percentagens do lucro naquele período foram de 19.3 
P. 18,7t:;~' 

Isto significa. Srs. Senadores, que se esse hipo
tético empresario em lugar de assumir riscos, apli
casse o capital em títulos de renda fixa ou caderne
tas de poupança, obteria, sem trabalho. perigos nem 
5obt·essaltos, rendimentos superiores aos dn aplicação 
na empresa. 

Sabemos que a orientação do Governo tem sido a 
de prefixar para uma série de empréstimos oficiais 
a coneção monetária de 20 c;,. 

Esta última medida traz o inconveniente de criar 
estimulas para os que têm acesso a esses recursos 
no sentido de apostarem na inflação mais alta. pois 
quanto maior a taxa de crescimento dos preços, maior 
a m~t·gem efetlva de subsidio. 

O mecanismo a nosso ver mais adequado. pot· 
não desvincular totalmente n correção monetitl'ia das 
vadações dos índices de preço, é o da prefixação do 
difer-encial entre a correção a ser paga e a lntlllção. 
Desta forma estaremos reduzindo o grau de incerteza 
que dificulta a tomada de decisões por parte das em
presas. sem efeitos lndlretos negativos sobre as ex
pectativas. 

Esta, a sugestão que como homem habituado ao 
elia-a-dia empresarial, proporíamos à consideração 
dos especialistas governamentais. 

Todas essas modHlcações na cot-reção monetária 
poderão :tjudar a empresa pt·ivada nacional a sobre
viver na difícil conjuntura atual. e para a qunl, di
ga-se de passagem, não concorreu. O instrumento 
eleve ser conservado, pois contribui parn evltat· os 
plenos ef~ltos perversos dn inflo.ção sobre o cte~envol
vimen to nacional. 

Nüo devemos esquecer, porém, e isto gostariumtJs 
de enfntlznr. que n correçüo é. em última lnslilncia. 
t•et'lexo dn lnl!ação. 

'. 
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o~ problemas mais graves. com que nos del'rnn
tM1CS, só poderão ser· superados com o suce.~so final 
nu batalha contra a pr·óprla lnflo.ção, coisa cm que 
esta empenhado o Governo, com o apoio e o aplauso 
de todos os bmsllelros conscientes. 'Multo b~m! 
Palmas. I 

O SR. PRESIDENTE I Mauro Benevldcs I - Sol)!'~ 
a n1r.sn. comunicação que será !Ida pelo Sr. 1.0-Secre
tário. 

ll licta a seguinte 

Do Lide r da Maio ri a 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Pett·ónio Porte!lu 
DD. P1·esidcnte do Senado Federal. 

Em 16 de junho de 1977. 

Senhor Pr·e~ldente: 

N'os termos elo 1 1." do al't. 10 do Regimento 
Comum elo Congresso No.clonal. tenho a 11oma de 
co111unlcar a Vossa Excelência, pa!'a os devl~os fins. 
que esta Liderança deliberou propor a substituição 
do nobre Senhor Senador Lourival Baptista. pelo no
bre Senhor Senador Ruy San tos na Comissão Mista 
do Cong1·esso Nacional que dará parecer sobre o Pro
i e to de Lei n.0 9, de 1977 1 CN 1. que "dispõe sobre as 
entidades ele previdência privada. e dá outras provi
dências". 

Aprovei to a oportunidade para renovar os pro
testos da mais alta estima e distinta consideracão. 
.- Senador Euri~o Rezende, Líder. 

O SR. PRESIDENTE I Mauro Benevldes I - Seril 
feita a substituição solicitada. 

Sobre a mesa. p1·ojeto que será lido pelo Sr. 
Lo-secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N." 131, DE 1977 

Acrescenta parágrafo único ao art, 473, da 
, Consolidação das Leis do Trabalho .. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Acrescente-se ao at·t. 473. da Consolida
ção das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto-lei 
n.0 5.452, de 1.0 ele maio de 1943. o seguinte pat·ágra
fo único: 

"Ar!. 473. 

Pa:aj.(rafo único. O empregado estudante 
também poderá deixar de comparecer a-o servi
ço. sem prejuízo do salário, nos dias em que 
comprovadamente se submeter a prova esco
lar obrigatória, desde que avise o empregador 
com antecedéncln mínima de 48 horas." 

Art. 2,0 Esta lei entra em vigor na da ta de sua 
publicação. 

Art. 3." Rev-ogam-se a~ cllsposlçõcs cm contrario. 

Justificação 

Os trabalhadores estudantes enfrentam serias ct:
f!Ctlldades nos dias em que têm de se submeter a pro
vus escalare~ obr!gatórlal. eis que. se faltarem ao ser
viço, não terão a au1cncia abonada. 

Por out1·o lado, comparecendo ao o·abalho, serão 
flrejud!cados nn vida c~colar, sujeitando-se, Inclusive, 
a reprovação. 

Ficam c.-;ses empre(!;ados. por conseguinte, 0m sé
rio dilema, que prejudica seu rendimento no traba
lho e, slmultanc::unent.c. seu aprovcltnmcnto escolar. 

Por C<la rnzão, temos para nós ser plenamente 
justo que os trabalhadores, nos dias em que compro· 
vadamente tenham de se subm~ter a provas escola
res obrigatórias, possam ausentar-se do trabalho slnn 
pr·cjnízo do ~alár!o. desde que avisem o empregador 
dentro do prazo minlmo de quarenta e alto hora~. 

A medida conl!surará c.1tímulo aos trabalhadores 
estudantes, qtre reverterá. inclusive, em beneficio de 
seu desempenho no emprego, estando, ainda. em sln
\.onla com reiteradas decisões da Justiça do Trabalho. 

Assinale-se, por dcrradelt·o, que a providência foi 
sugerida na VII Convenção Nacional dos Bancário' e 
Sccur!tárlo~. realizada no Rio de Janeiro, em julho 
de 1976. 

Sala das Sc~sões. 16 de junho de 1977. - Nt!lson 
Carneiro. · 

LEG/SLAÇAO CITADA 

DECRETO-LEI N.0 5 .452, DE 1.0 DE MAIO DE 1943 

t\Jirova a Consolidação das Leis do Tra.ba-
lh~ . . . 

Art. 473. O empregado poderá deixar de compa
recer ao serviço sem pre,iuizo do salário: 

I - atê 2 r dois 1 dias consecutivos, em caso de 
falecimento do cônjuge. ascendente, descendente. Ir
mão ou pes~oa que, declarada em sua carteira pro
fissional, viva sob sua dependência econõmica; 

II - até 3 1 três i dias consecutivos. em virtud~ 
de casamento; 

III - por um dia. em caso de nascimento de filho. 
no decorrer da primeira semana; 

IV- por um dia. cm cada 12 1doze1 meses de tra
balho. em caso de doação voluntária de sangue devi
damente comprovada; 

V- até 2 ldolsl dia~ consecutivos, ou não, para 
o fim de se alistar eleitor. nos termos da lei respecti
va; 

VI - no período de tempo em que tiver de cum· 
prlr as exigências do Serviço Militar referidas na le
tra "c" do art. 65 da Lei n,o 4. 375, de 17 de agosto 
de 1964 !Lei do Serviço MUltar). 

••••• ' ••• '' •••• 'o'.' •• ' •• ' •••• ' •• ' •••••••••• ' •••• 

1 As Comissões ;te Constituição e Justiça e 
de Legtsl.açrio Social,; 

O SR. PRESIDENTE r Mauro Benev!desl -O pro
i e to lido será publicado e em seguida remetido às 
comissões competentes. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo 
Sr. 1.0-Secrctário. 

E Ilda e aprovado o ~egulnte 

REQUERIMENTO N." 163, DE 1977 

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno. re
queiro dispensa de lntcrsticto e prévia distribuição 
de avulsos para o Projeto de Resolução 11.0 23, de 1977. 
que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarlnu 
a elevar em CrS 50.000.000,00 1 clnqüen ta milhões de 
cruzeiros' o montante de sua dívida consolidada. a 
fim de que fl~ure na Ordem do Dia da sessão seguln· 
te. 

Sala das Sc1sõcs. 16 de junho de 1977 . ..:. Ru)' 
Santos - Lenoh· Vn1·gas. 

O SR. PRESIDENTE !Mauro Benevldcsl -- Apro
vado o requerimento. o p1·ojeto a que se relere f!gu· 
mró na Ol'dr.m' do Dln cln próxima sessão. 
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O SR. PRESIDENT·E C Mauro Benevldcsl -APre
sidência convoca sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação 
das seguintes matérias: 

Projeto de Resolução n.0 23, de 1977; e Parece
'rcs das Comissões de Relações Exteriores e de 
Constituição e Justiça referentes às Mensagens 
Presidenciais n.o• 81 e 116, de 1977, que subme
tem à deliberação do Senado os nomes dos Srs. 
Paulo da Costa Franco e Pedro Soares Munõz 
para exercerem, respectivamente, a função de 
E!pbalxador do Brasil junto à República do Li
bano e o cargo de Ministro do Supremo Tribu
nal Federal. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
José Guiomard - Evandro Carreira - Alexan

dre Costa - José Sarney - Dinarte Mariz - Domicio 
Gondlm - Milton Cabral - Arnon de Mello - Teotô· 
nio Vilela - Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lulz 
Viana - Dirceu Cardoso - João Calmon - Amaral 
Peixoto- Roberto Saturnino- Benjamim Farah -
Gustavo Capanema - Itamar Franco - Franco Mon
tara - Orestes Quércla - Oslres Teixeira - Mendes 
Canale - Saldanha Derzl - Leite Chaves - Mattos 
Leão - Eveláslo VIeira - Otalr Becker - Tarso 
Dutra. 

O SR. PRESIDENTE CMauro Benevldesl - Pas-
sa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n.o 45, de 1975 Cn.o 366-B/71, na 
Casa de origem!, que altera dispositivos da Lei 
n.o 1. 411, de 13 de agosto de 1951, que dispõe 
sobre a profissão de Economista, tendo 

PARECERES sob n.0• 524 a 527, de 1976, e 
164 a 167, de 1977, das Comissões: 

- de Legislação Social - 1." pronuncia
mento: favorável, nos termos do Substitutivo 
que apresenta; 2.0 pronunciamento: contrát:,io 
ao Substitutivo de Plenário e pela manutençao 
do Substitutivo anteriormente oferecido, com 
as subemendas que àpresenta; 

- de Constituição e Justiça - 1.0 pronun
ciamento: pela constitucionalidade e Juridicl
dade do Substitutivo da Comissão de Legislação 
so'cial, com· as subemendas que apresenta; 
2.0 pronunciamento: pela constltucionalldade e 
juridlcidade do Substitutivo de Plenário, com 
voto vencido do Senhor Senador Italivio Coe
lho e voto vencido, em separado, do Senhor Se
nador Leite Chaves. 

-·de Economia - 1,0 pronunciamento: fa
vorável ao Substitutivo da Comissão de Legis· 
lação Social e às subemendas da Comissão de 
Constituição e Justiça; 2.0 pronunciamento: 
contrário ao Substitutivo de Plenário, e ratlfi· 
cando seu parecer anterior, com voto vencido 
em separado do Senhor Senador Arnon dr 
Mello; 

-de Finanças- 1.0 pronunciamento: favo
rável ao Substitutivo da Comissão de Legisla
ção Social e às subemendas da Comissão de 
Constituição e Justiça; 2.0 pronunciamento: 
fllvorável ao Substitutivo de Plenário. 

A matéria teve sua votação adiada, a requeri· 
mento do Senhor Senador Eelvidio Nunes, para. n 
data de 15 de Junho. Em face, entretanto, da não 
reullznçõ.o ontem de sessão do Senado Federal, a 

Presidência determinou a sua Inclusão n11 presente 
Ordem do Dia. 

Antes de submetê-la à votação, cumpre a Presi· 
dêncla prestar, como Já o fez, aliás, no dia 31 de 
maio último, alguns esclarecimentos ao Plenário: 

Por ocasião da discussão do presente Projeto o 
·nobre Senhor Senador Ruy Santos apresentou emenda 
substltutlva ao seu texto, voltando, em conseqüência. 
a matéria as Comissões competentes. 

As Comissões de Legislacão Social, de Constitui
ção e Justiça e de Economia opinaram contrariamente 
a aprovação da emenda, tendo, entretanto, a Comis
são de Legislação Social oferecido subemendas ao 
Substitutivo que apresentara anteriormente. De acor
do com o disposto no art. 145, do Regimento Interno, 
não poderia o órgão técnico, nessa oportunidade, ofe· 
recer tais subemendas, uma vez que só lhe é licito 
subemendar as emendas oferecidas à sua apreciação. 
Por essa razão, a Presidência considera como Ine
xistentes as subemendns da Comissão de Legislaçâc 
Social, oferecidas ao seu próprio substitutivo, deixan
do, assim, de submetê-las ao Plenário. 

Prestados os esclarecimentos, passa-se a votação 
da matéria. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo 
Sr. 1,o.secretárlo. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 164, DE 1977 

Nos terHlOS do art. 347, alínea c, do Regimento 
Interno, requeiro destaque para rejeição do art. 3.0 

do Substitutivo apresentado pela Comissão de Le
gislação Social ao Projeto de Lei da Câmara n.0 45, 
de 1975. 

Sala das Sessões, em 16 de junho de 1977. -
Helvidio Nunes. 

O SR. PRESIDENTE !Mauro Benevidesl - O re
qu~rimento lido será votado oportunamente. 1 Pausa,! 

Passa-se à votação do substitutivo oferecido pela 
Comissão de Legislação Social como conclusão de seu 
Parecer n.0 524, de 1976, que tem preferência regi
mental, ressalvados o destaque e as subemendas da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Em votação o substitutivo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

r.ecer sentados. CPausa.l Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, ficam prej udlcados o 

projeto e a emenda de plenário. 

É o seguinte o substitutivo aprovado 

EMENDA N.0 I - CLS 
1 Substltutiva 1 

Ao Projeto de Lei da Câmara n.• 45, de 1975 
(n.0 366-8, de 1971, na origem I, que "altera dis
positivos da Lei n. 0 1. 411, de 13 de agosto de 
1951, que dispõe sobre a profissão de Econo
mista" 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O Conselho Federal de Economia - Co. 

F. Econ. - e os Conselhos Regionais de Economia -
Co. R. Econ. - de que trt~ta o artigo 6.0 da Lei n.O 
1.411, de 13 de agosto de 1951, com a nova redação 
dada pelo artigo 1.0 da Lei n.o 6. 021, de 3 de janeiro 
de 1974, são autarquias dotndas de personalidade ju
rídica de dlrP.ito público. 
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~ 1.0 Os Conselhos, referidos no caput deste ar

tigo, te1·ão autonomia administrativa e financeira e 
constit\lem serviço público federal, gozando os seus 
bens, rendas e serviços de imunidade tributária total. 

~ 2.0 Só poderão integrar, como membros efeti
vos ou suplentes, qualquer dos Conselhos de que trata 
esta lei, os Economistas devidamente registrados e 
quites com as suas anuidades. 

~ 3.0 O mandato dos Conselheiros efetlvos e su
plentes será de três anos, renovando-se anualmente 
um terço de sua composição. 

Art. 2.0 A alínea h do artigo 7.0 da Lei n.0 1.411, 
de 13 de agosto de 1951, passa a vigorar com a seguin
te redação: 

"h) fixar a jurisdição e o número de mem
bros de cada Conselho Regional, considerando 
os respectivos recursos e a expressão numérica 
dos Economistas legalmente registrados em ca
da Região." 

Art. 3.0 E cometida expressamente ao Conselho 
Federal de Economia a competência para estabelecer 
através de Resoluções o elenco de atribuições do Eco
nomista e especificar as pessoas jurídicas sujeitas a 
registro nos Conselhos Reg1onais. 

Parágrafo único. As pessoas jurídicas sujeitas a 
registro no~ Conselhos Regionais de Economia deverão 
manter obrigatoriamente um Economista responsável. 

Art. 4.0 O artigo 8.0 c seus parágrafos da Lei n.0 

1.411, de 13 de agosto de 1951, passam a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 8.0 O Conselho Federal de Economia 
será constituído de no mínimo nove 19l mem
bros efetivos e igual número de suplentes. 

* 1,0 O Presidente e o Vice-Presidente do 
órgão serão escolhidos pelo Plenário, entre os 
membros efetlvos eleitos. 

~ 2.0 O Presidente e o Vlce-Presidente. 
eleitos na primeira quinzena de dezembro, terão 
mandato de um ano, permitida a reeleição por 
mais dois períodos consecutivos, condicionada 
sempre à duração do respectivo mandato como 
Conselheiros. 

~ 3.o Para substituição de qualquer dos 
membros efetivos, será escolhido pelo Plenário 
do Conselho um dos suplentes. 

~ 4.0 Ao Presidente competirá a adminis
tração e representação legal do órgão." 

Art, 5.o Os membros efetlvos e suplentes do 
Conselho Federal de Economia serão eleitos por As
semblêia de. Delegados-Eleitores, realizada com an
tecedência mínima de trinta 130) dias da data em 
que expirarem os mandatos a serem renovados, que 
será constituída de um representante de cada um 
dos Conselhos Regionais de Economia. 

* 1.0 Para cada Delegado-Eleitor, haverá um 
suplente. 

* 2.0 Os Delegados-Eleitores serão escolhidos pe
la forma estabelecida no artigo 7,0 

~ 3.° Cada Delegado-Eleitor terá um número de 
votos estabelecido conforme os seguintes critérios: 

al até o limite de 2.000 ldols mllJ associados no 
pleno gozo de seus direitos estatutários, pertencente 
ao quadro do respectivo Conselho Regional,- I I um 1 
voto para cada grupo de 100 I cem) associados, despre
zadas ns rrnções menores de 50 1 cinqüent.a l; 

b) de 2.001 ldols mil e umJ associados em dian
te. mais I rum! voto para cada g1·upo de 200 <duzen
tos) associados, nas mesmas condições da allnea an
terior. desprezadas as !rações menores de 100 lceml. 

Art. 6.0 Os Conselhos Regionais de Economia se
rão constituídos de no mínimo nove 191 membros 
efetlvos e igual número de suplentes. 

Art. 7.0 Os membros dos Conselhos Regionais de 
Economia e os seus respectivos suplentes, bem como 
os Delegados-Eleitores e respectivos suplentes, serão 
eleitos pelo sistema de eleição direta, através de voto 
pessoal e secreto, pelos Economistas registrados nos 
órgãos regionais competentes e quites com as suas 
anuidades. 

* 1.o As eleições a que se refere este artigo serão 
feitas através de chapas registradas nos Conselhos 
Regionais, devidamente assinadas por todos os seus 
componentes e para cujo registro será aberto prazo 
de no mínimo trinta 130) dias. 

~ 2.o Cada Conselho Regional de Economia fixa
ra os prazos eleitorais, divulgando-os em editais pela 
imprensa, devendo as eleições se realizarem sessenta 
160l dias antes da data em que se expirarem os man
datos a serem renovados. 

~ 3.0 Os Sindicatos e as Associações Profissionais 
de Economistas; na sua área de jurisdição, poderão 
solicitar registro de chapas, mediante requerimento 
assinado pelo seu respectivo Presidente. 

~ 4.0 O Conselho Federal de Economia baixará 
resolução contendo Instruções relativas às eleições, 

Art. 8.0 O término do mandato dos Conselheiros, 
bem como o do Presidente e do Vlce-Presidente, coin
cidirá sempre com o do ano civil. 

Art. 9.0 Esta Lei entrará em vigor noventa 1901 
dias após sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE IMauro Benevidesl - Em 
votação o requerimento de destaque para rejeição do 
art. 3.o do substitutivo aprovado. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. IPausa.J Aprovado. 

Aprovado o requerimento, fica rejeitado o art. 3.0 

do substitutivo. 
O SR. PRESIDENTE <Mauro Benevldesl - Pas

sa-se, agora, a votação, em globo, das subemendas 
da Comissão de Constituição e Justiça, 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram per

manecer como se acham. IPausa.) 
Rej e! tadas. 
A matéria vai à Comissão de Redação, a fim de 

ser redigido o vencido para o turno suplementar. 
São as seguintes as subemendas rejeitadas. 

SUBEMENDA N.0 1-CCJ 
No art. 5.0 , 1 3.o, alíneas a e h do Substitutivo, 

altere-se n expressão "associados" por "registrados", 

SUBEMENDA N.0 2 - CCJ 
Dê-se a seg\tinte redação ao § 1.0 do art. 7.0 elo 

Substitutivo: 
"~ 1,0 As eleições a que se refere este artigo 
serão feitas através de chapas registradas nos 
conselhos. Regionais, devidamente assinados 
por todos os sr.us componentes e com apoia-
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-----·-··-------------------------------
menta de subscritores cm número mínimo a ser 
fixado em resolução do Conselho Nacional. Para 
o registro das chapas, será aberto prazo não 
Inferior a 30 !trinta) dlt~s." 

O SR. PRESIDENTE !Mauro Benevldes) -

Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n. 0 4, de 1977 ln.0 85-B/77, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Convênio Comercial, firmado entre a Re
pública Federativa do Brasil e a República do 
Peru, a bordo do navio da Armada Peruana, 
"Ucnyall", fundeado no rio Amazonas !Soli
mões), na linha de fronteira brasileiro-perua
na, cm li de novembro de 1976, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 203 e 
204, de 1977, das Comissões: 

- de Relações Exteriores; e 
- de Economia. 

A discussão ela matéria foi encerrada na sessão 
anterior, tendo a votação adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. ! Pausa.) Aprovado. 

A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N.0 4, DE 1977 

(N,o 85-B/77, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Convênio Comercial, fir
mado entre a República Federativa do Brasil e 
a República do Peru, a herdo do navio da 
Armada Peruana, "Ueayali", fundeado no rio 
Ama1onas <Solimões), na linha de fronteira 
brasileiro-peruana, cm 5 de novembro de 1976. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.o Fica aprovado o texto do Convênio Co· 
merc!al, firmado entre a República Federativa do 
arasll e a República do Peru, a bordo do navio da 
Armada Peruana, "Ucayali", fundeado no rio Amazo
nas (Solimões>, na linha de fronteira brasileiro-pe
ruana, em 5 de novembro de 1976. 

Art. 2.0 Este decreto legislativo entrará em vigor 
na· data da sua publicação. 

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevldes) -

Item 3: 
Votação, em turno único, do Requerimento 

n.o 136, de 1977, do Senhor Senador Mauro Be
nevldes, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do editorial sob o titulo "En
contro de Investidores", publicado no jornal 
O Povo, de Fortaleza, no dia 17 de maio de 1977. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados, (Pausa.) Aprovado, 
Será feita a transcrição solicitada. 

t O SEGUINTE O EDITORIAL CUJA 
TRANSCRIÇAO t SOLICITADA: 

"ENCONTRO DE INVESTIDORES 
O III Encontro. de Investidores do Nordeste, 
que se Instala amnnhã em Fortaleza, é mnls 

uma oportunidade para que se debatam em 
profundidade os problemas do desenvolvimento 
regional. Em profundidade e também com sin
ceridade e realismo. 

Duzentos investidores do Sul estarão presentes, 
assim como dois Ministros de Estado, compon
do uma audiência de grande importância tanto 
para ~s no,.!:Js técnlco,s quant~ pJra cs n:Jssos 
admlnlstrndores. E certo que o Encontro ser
virá para vender uma Imagem favorável do 
Nordeste, uma imagem de viabilidade. Tudo o 
que se fizer neste sentido será de bom efeito, e 
será honesto porque o Nordeste possui real
mente condições para receber e reproduzir os 
capitais que os Investidores ele outras regiões 
desejarem aqui aplicar. As potencialidades são 
Indiscutíveis no que dizem a um considerável 
elenco de matérias-primas e no que tange a 
mercado. Não pode ocorrer, portanto, a hipó
tese ele estarmos a tenta r vender gato por lebre. 
Mas em toda situação existem elementos crí
ticos que devem ser examinados. que devem 
ser expostos com o ânimo de alcançar as cor
reções necessárias. A pior imagem que podere
mos oferecer é a de um Nordeste !ngênuo e 
não capacitado a lutar pelos benefícios a que 
tem direito, sobretudo pela fortlficacão de seus 
instrumentos de promoção desenvo!'v!mentista. 
Qualquer prova de tibieza regional será danosa 
no diálogo com os investidores. Estes sabem que 
o programa nordestino é um pacto entre o Po
der Público e a iniciativa particular. O enfra
quecimento dos instrumentos de execução de 
tal pacto, entre eles a SUDENE, não pode ln· 
teressar aos investidores, peis isto significará 
eliminação de uma das .condições básicas para 
viabilidade do programa regional. 
E imprescindível que se faça do III Encontro 
de Investidores um foro esclarecido c corajoso 
de exame dos problemas que afetam a politica 
de expansão e que podem reduzir sua credibt
lldade. Assim ele cumprlr:i realmente suas fi
nalidades, assim se darà aos Investidores a 
idéia de que· continuamos a lutar, de que faze
mos da insatisfação uma arma para conquis
tar as condições realmente favoráveis ao pleno 
florescimento da indústria, da agricultura, do 
comércio. 
Desde agora, entretanto, é possível perceber que 
se procurará fornecer através do Encontro al
ternativas para o desenvolvimento. Não risca
mos as perspectivas favoráveis da agrolndús
trla, especialmente no que respeita ao açúcar e 
ao álcool, ou da indústria têxtil e de confecções. 
São selares em que há multo o que dizer e o 
que fazer. Mas o plenário nos Indica que esta
mos pensando na química e na petroquímica, 
nas Indústrias mecãnlca e metalúrgicn, na si
derurgia. E uma demonstração de que nos dis
pomos a abrir o leque de opões, mas é Impres
cindível que saibamos também combater as 
bases da politica de desenvolvimento, não per
mitindo que seus pressupostos se esvaziem." 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
Item 4: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de 
Lei do Senado n.0 238, de 1975, do Senhor Se
nador Oslres Teixeira, que torna obrigatório o 
uso de equipamentos de emergência em trans
portes coletivos, não-urbanos, sejum terrestres, 
marítimos, fluviais ou uéreos, e dti outras 
providências, tendo 
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PARECERES, sob n.os 215 a 218, de 1977, 
das Comissões: 

- de Constituição c Justiça, pela constl
tuclonalldade e j urldicldade, com "11 "'Efnertda 
que apresenta de n.0 1-CCJ; 

- de Saúde raudlêncla solicitada pela Co
missão de Transportes, Comunicações e Obras 
Públlcasl, contrário; 

- de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas, contrário; c 

- de Economia, favorável ao Projeto e 
contrário à emenda da Comissão de Constitui
ção e Justiça. 

A discussão da matéria fel encerrada na sessão 
anterior, tendo a votação adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. !Pausa.) Rejeitado. 

Rejeitado o projeto, fica prejudicada a emenda a 
ele oferecida. 

A matéria vai ao Arquivo. 

É o seguinte o projeto rejeitado. 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N." 238, DE 1975 
Torna obrigatório o uso de equipamentos 

de emergência cm transportes colctivos, não
urbanos, sejam terrestres, marítimos, fluviais 
ou aéreos, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 As empresas de transportes de passagei

ros, rodoviários. ferroviários, fluviais, marítimos ou 
aéreos, que façam transporte ln terurbano, Interesta
dual e Internacional, ficam pela presente lei obriga
das a manterem nos respectivos meios de transpor
tes, completo equipamento médico de emergência. 

Art. 2.0 As entidades concedentes do Poder Pú
blico, farão constar, necessariamente, dos contratos 
respectivos, essa obrigatoriedade e as penalldades a 
que estarão sujeitos os infratores. 

Art. 3.0 Os atuais concessionários de transpor
tes coletivos, enquadrados nos dispositivos da pre
sente lei, terão o prazo fixado na regulamenta~ão res
pectiva, para o cumprlmen to de sua exigência. 

Art. 4.0 O Poder Executivo baixará, dentro de 
120 dias, decreto regulamentando a presente lei. 

Art. 5.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE CMauro Benev!desl -
Item 5: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de 
Lei do Senado n.0 209, de 1976, do Senhor Se
nador Jarbas Passarinho, que acrescenta pa
rágrafo ao art. 9.o da Lei n.0 5. 890, de 8 de 
junho de 1973, que altera a Legislação de Pre
vidência Social, c dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n,os 172 a 174, de 1977, 
das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela consti
tucionalidade e juridlc!dade e, no mérito, favo
rável; 

- de Legislllção Social, favorável; c 
- de Finanças, favorável. 

Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo 
Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte... . . . .... · :.·.·. c .> 
. ·.· . ·~:= .. :·:c· f"':":~;~·: .. ·. -,.- .. ·.~ ... :~: . .,:;:::.·· :;~· . .'"··.:: :-::- .. ::< 

.: .:REQtJEltXM!:N'l'ó' N;o'.'l6s;:•Dil:·"l97,' ··.·.·.> · . _ ....... ~~. ... .. ' 

Nos termos do art. 350 combinado com a alínea c 
do art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento 
da votação do Projeto de Lei do Senado n.o 209, de 
1976, a fim de ser fel ta na sessão de 28 de junho de 
1977. 

Sala das Sessões. em 16 de junho de 1977.- Hel
vidio Nunes. 

O SR. PRESIDENTE !Mauro Benevldesl - De 
acordo com a dellbera~ão do Plenário, a matéria fi
gurará na Ordem do Dia da sessão de 28 de junho. 

O SR. PRESIDENTE C Mauro Benevldesl -Item 6: 
Votaçã·o. em primeiro turno Capreclação 

preliminar da constltucionalldade e jurld!clda
cte, nos termos do art. 296 do Regimento Inter
nal, do Projeto de Lel do Senado n.0 12, de 1976, 
do Senhor Senador Franco Montara, que eleva 
o valor de beneficias mínimos n cargo do INPS, 
dando nova redação ao ~ 5.0 do art. 3.0 da Lel 
n.u 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECER, sob n.0 351, de 1976, da Comis
são: 

- de Constitui~ão c Justi~a. pela inconstl
tucionalldade e in.nu·idicldactc. com vo\3 venci
do dos Se11l1ores ~r·n::td::,~·es Leat• Ciu~.ve.s e ~el
son Carneil·o. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser !..ldo pelo 
Sr. 1.0 -Secretário. 

E Ilda o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 166, DE 1977 

Nos termos do art. 350 combinado com a alínea b 
do art. 310 do Regimento Interno. requeiro adiamen
to da votação do Projeto de Lei do Senado n.0 12. de 
1976, a fim de que seja encaminhada ao reexame da 
Comissão de Constituição e Justi~a. 

Sala das Sessões, em 16 de junho de 1977. -
Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE r Mauro Benevldesl -Em vo
tação o requerimento. 

O Sr. Franco Montoro CMDB - SPI - Peço a pa
lavra, Sr. Presidente, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE !Mauro Benevldesl -- Con
cedo a palavra ao nobre Líder Franco Montare, para 
encaminhar a votação. 

O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SP. Para 
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

O presente pro,leto propõe a fixação, como l!m!
te mínimo da aposentadoria e auxilio-doença, de lm
portãncla igual a 100% do salário mínimo. 

A razão de ser da proposição é de evidente jus
tiça. O salário mínimo, por definição, é aquela remu
neração mínima para que o empregado possa se man
ter. Não se compreende que, ao se aposentar por 
doença ou por invalldez, ele passe a receber multo 
menos do que aquele mínimo que a própria lei define 
por e~~a forma. 

Quanto ao mérito, não há dúvida na aceitação 
da matéria. Não houve nenhuma impugnação. A dú
vida da Comissão de Constituição c Justiça se refe
riu ao custeio desse beneficio. 
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Na justificação do projeto havíamos demonstra
do a exl~t~ncia , de, -.e cursos para esse fim. A Comls
~~~r~~ C~~1i:t~\Çã?) .Justiça opinou em sentido con-

,' '. 
Solicitamos em plenário, através de um requerl

m'ento de informações, esclarecimentos do Ministério 
da Previdência e Assistência Social. As informações 
vieram. Nós as consideramos insuficientes e pedimos 
um novo esclareclmen to. 

Com o novo esclarecimento, Sr. Presidente, 
Interpretado por técnicos em Previdência Social, verifi
ca-se que o recurso existe e, agora, com a compro
vação do próprio Ministério. Tenho em mãos o pare
cer, elab·orado pelo Instituto de Pesquisas, e Estudos 
de Assessoria do Congresso, que, após examinar as 
respostas documentadas do próprio Ministério da Pre
vidência, conclui: 

"É evidente, portanto, que a despesa em causa, 
necessária ao atendimento do beneficio, para ser 
claramente atendida e do aumento de contri
buição estão suficientemente comprovadas com 
as atuais receitas do INPS." 

Nestas condições, nós encaminharemos à Mesa 
este parecer, com o requerimento que acaba de ser 
!!do, para que a Comissão de Constituição e Justiça 
e a Comissão de Legislação Social, tendo em mãos o 
estuda elaborado pelo órgão técnico da Casa, possam 
reexaminar a matéria e apresentar um novo parecer 
sobre o assunto, 

Este o sentido do requerimento enviado à Mesa 
e cuj.o encaminhamento faço neste momento. 

Peço, também, que a Mesa determine a inclusão 
no processo do parecer que encaminho neste Instan
te. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em 
votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma
necer sentados. <Pausa.) Aprovado. 

Aprovad·o o requerimento, a matéria sai da Or
dem do Dia para o reexame sollcltado. 

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevldesl -Item 7 

Votação, em primeiro turno <apreciação 
preliminar da constitucionalidade, nos termos 
do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto 
de Lei do Senado n.O 50, de 1977, do Senhor 
Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre 
o cancelamento de penalldades apllcadas a ser
vidores civis e o abono de faltas não justifica
das, tendo 

PARECER, sob n.o 162, de 1977, da Comis
são: 

- de Constituição e Justiça, pela Inconsti
tucionalidade. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
anterior, tendo a votação adiada por falta de "quo
rum". 

Em votação o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma
necer sentados. <Pausa.) Rejeitado. 

A matéria vai ao Arquivo. 

É o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 5D, DE 1977 

Dispõe sobre o cancelamento de penalidades 
aplicadas a servidores civis e o abono de faltas 
não justificadas, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Os órgãos de pessoal do Serviço Público 

Federal' e das entidades autárquicas ou paraestatais 
da União cancelarão, ex officio, as penalidades de 
advertência, repreensão ou suspensão, desde que não 
excedentes de 30 (trinta) dias, apl!cadas aos servido
res, abonando-lhes, também, as faltas não justifica
das, limitadas ao mesmo prazo de 30 <trinta) dias. 

Paragrafo único. O cancelamento das penallda
des e o abono das faltas de que trata este artigo não 
darão direito a ressarcimento de vantagens pecuniá
rias ou vencimento, nem a revisão de qualquer ato 

·decorrente da penalidade ou da falta. 
Art. 2.0 O Poder Executivo, dentro de 90 (no

venta 1 dias, contados da publicação desta lei, baixa
ra os utos necessários à sua regulamentação. 

Art. 3.0 Esta lef entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) -Item 8: 

Discussão, em primeiro turno r apreciação 
preliminar da constltuci·onalidade e jurldlclda
de, nos termos do art. 296, do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei do Senado n.0 205, de 
1976, do Senhor Senador Franco Montara, que 
dispõe sobre o regime de trabalho, remunera
ção e demais vantagens dos empregados nas 
empresas signatárias dos Contratos de Pesquisa 
de Petróleo com "Cláusula de Risco", tendo 

PARECER, sob n.0 953, de 1976, da Comis
são: 

- de Constituição e Justiça, pela inconsti
tucionalidade e injurldicidade, com voto ven
cido do Senhor Senador N el.son Carneiro. 

A matéria constou da Ordem do Dia de 18 de maio 
último, tendo a discussão adiada, a requerimento do 
Sr. Senador Franco Montara, para a presente sessão. 

Em discussão o projeto. 

O SR. FRANCO MONTORO IMDB - SP. Para 
discutir o projeto. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

A Comissão de Constituição e Justiça, por maio
ria de seus Membros, com voto vencido do Senador 
Nelson Carneiro, conclui pela lnconstitucionalldade e 
lnj uridlcldade do presente projeto. 

Esta conclusão nos parece Inaceitável. Não se 
apontou nenhum artigo da Constituição que possa ser 
apresentado como contrariado pelo presente projeto. 

que: 
O projeto, Sr. Presidente, pretende simplesmente 

Art. 1.0 O regime de trabalho dos empregados 
das empresas signatárias dos contratos de pes
quisa de petróleo com "cláusula de risco" será o 
previsto na Lei n.o 5.811, de 11 de outubro 
de 1972. 

E acrescenta que: 
Parágrafo único. Os empregados de que trata. 
o presente artigo farão jus nos salários e de
mais vantagens, pagos pela PETROERAS a seus 
servidores de igual categoria. 

A matéria é de rigorosa justiça e de rigorosa ju
rld!cldade. Poder-se-ln dizer, até mesmo, que a lei é 
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desnecessária, porque já existe a lei fixando esse 
regime de trabalho para os empregados em geral. 

Acontece, entretanto, que há um fato novo: a 
existência dos contratos de risco. Em virtude dessa 
nova situação empresas virão para exercer essa atlvl
dade e o sindicato dos empregados da categoria le
vanta dúvida: as empresas conslderar-se-ão também 
jungldas a esse dispositivo ou entenderão que ele se 
apllca apenas à PETROBRAS? 

O objet!vo do projeto é, portanto, mais de carãter 
interpretativo: é dar a interpretação autêntica e di
zer, em relação aos empregados das empresas que 
contratarem, agora, a exploração do petroleo com a 
cláusula de risco, que a sua situação jurídica será 
igual à dos empregados da PETROBRAS. 

Onde a injur!d!cidade, Sr. Presidente? O parecer 
da. Comissão de Constituição e Justiça vem mostrar 
que aquilo que temíamos, isto é, uma interpretação 
contrária aos trabalhadores, é antecipada pela Co
missão. 

A Comissão de Constituição e Justiça diz que o 
projeto é inj uridico por quê? Porque a nossa Legisla
ção Maior estabelece o principio da economia de mer
cado e não Intervenção do Estado na economia, a não 
ser em casos excepcionais, dando a entender que este 
projeto atenta contra as normas constitucionais e 
que, portanto, aos empregados dessas empresas não 
se poderá apl!car o regime previsto no projeto. 

Há uma contradição no parecer porque, de um 
lado, afirma que a norma proposta é lnconst!tuc!onal 
e, de outro. declara que essa norma já consta da 
legislação vigente. O projeto está dentro dos l!m!tes 
fixados na constituição. 

Em outra passagem, reforçando sua argumenta
ção, o parecer diz que o Art. 165 da Constituição já 
assegura ao trabalhador os direi to.s essenciais. 

Ora, Sr. Presidente, a essa Interpretação nós opo
mos o próprio texto da Constituição. Duas disposições. 

A primeira: 
"Art. 160. A ordem económica e social tem por 
fim realizar o desenvolvimento nacional e a 
justiça social, com base nos seguintes prin
cípios: 
I- liberdade de ln!clatlva; 
II - valorização do trabalho como condição da 
dignidade humana. 

" •••••• ,, ••••••••••• '.' ••••••• o •• o •• '. o o ••••• o o 

Ora, precisamente o que o projeto pretende é va
lorizar o trabalho, é estabelecer um principio de 
j ustlça so~ial. 

:Mas, vamos ao particular. O Art. 165, a que se 
refere o parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça; diz o parecer: "0 artigo já estabelece os direi
tos." Mas, cm que termos? Permito-me fazer a leitura 
do artigo e da simples lei tu r a decorrerá a improce
dência total da argumentação da Comissão de Cons
tituição e Justiça. 

Eis o texto: 
"Art. 165. A Constituição assegura aos traba
lhadores os seguintes direitos, além de outros 
que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua 
condição social. 

" •••• o o o o •••• 00 O o'' ••• '' 00 o o.' •• ' o o o'. o' •••• o .. 

Portanto, o artigo invocado como contrariado é 
exatamente aquele que abre o caminho para essas 
medidas. 

O Art. !65 não estabelece uma lista taxativa e 
limitativa de direitos, pelo contrário, diz expressa
mente: 

" ... assegura esses direitos, além de outros que, 
nos termos da lei, visem à melhoria da condição 
social do trabalhador." 

Ora, precisamente o que estamos fazendo é apre
sentar, num caso concreto, um direito complementar 
visando ao bem estar dos trabalhadores, norma que 
já existe para os trabalhadores do petróleo em geral, 
mas que talvez seja posto em dúvida para aqueles 
que vierem a trabalhar nas novas empresas. 

E a reivindicação da própria associação dos em
pregados, re!nvldicação que acaba de ser reforçada 
pelo parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

A dúvida da Comissão de Constituição e Justiça 
poderá ser utllizada pelas empresas estrangeiras ou 
nacionais para negar aos seus empregados a apllca
ção desses dispositivos. 

Nessas condições, Sr. Presidente, a Bancada do 
MDB reafirma a sua disposição de aprovar o projeto 
e aílrmar sua con.st!tucionalidade e rigorosa jurldl
cldade. dentro dos termos em que a Constituição e a 
nossa legislação colocam a proteção ao trabalhador 
brasileiro. 

O Slt. PRESIDENTE <Mauro Benevldes) - Con
tinua em discussão o projeto. 

O Sr. Helvídio Nunes (ARENA - PI) - Peço a. 
palavra, Sr. Presidente. 

O Slt. PRESIDENTE <Mauro Benevldes) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Helvídlo Nunes, 
para discutir o projeto. 

O Slt. HELVíDIO NUNES <ARENA - PI. Para 
discutir o projeto. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Não tenho em mãos a totalidade da matéria que 
seria indispensável para uma afirmação concreta. E 
que antecedeu à proposição do nobre e eminente Líder 
Franco Montara um projeto, daí a minha dúvida, se 
semelhante ou igual. oferecido a esta Casa pelo nobre 
Senador Orestes Quércla. 

o projeto do Senador. Orestes Quércla recebeu 
Parecer n.0 520, que foi aprovado na reunião , da 
Comissão de Conlltitu!ção e Justiça do dia 4 de agosto 
de 1976, e é da lavra do nobre Senador José Sárney. 

Ao ser apreciada, na sessão de 24 de novembro 
do ano passado, a proposição do Senador Franco 
Montor·o, exatamente por ser idêntica ou semelhante 
à do Senador Orestes Quércia, o parecer do Relator 
foi sucinto, mas remeteu ao exame, mais detalhado da 
matéria, para o parecer antes oferecido ao projeto do 
Senador Orestes Quércla. 

Do primitivo parecer em matéria igual ou se
melhante, extraio alguns tópicos que são altamente 
elucidativos: 

. "Legislando-se em tais condições, isto é, pre
tendendo, para os trabalhadores das empresas 
que pesquisarão petróleo sob as normas da cha
mada cláusula de risco, a equiparação com sa
lários e vantagens aos servidores que, na. 
PETROBRAS, exercem funções equivalentes, 
não se sabe se as empresas, eventualmente ven
cedoras dos editais de concorrência públlca 
Internacional para a exploração petrolífera, sob 
a cláusula de risco, irão operar com a sua 
estrutura jurídica original ou se, ao contrário, 
formarão empresas subsld!ó.rlas para as novas 
tarefas. Na primeira hipótese, os efeitos do Pro-
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jeto alcançariam todos os trabalhadores de uma 
determinada empresa que viesse a pesquisar o 
petróleo, mesmo os que não estivessem dire
tamente vinculados aos trabalhos da explora
ção petrolífera. 
Pelo princípio da equiparação salarial adotada 
pela Consolidação das Leis do Trabalho - a 
todo trabalho igual corresponde igual salário -
o escriturário de uma empresa, por exemplo, 
não pode perceber menos que um outro escritu
rário de funções equivalentes da mesma empre
sa, independentemente da sua at!vidade vin
cular-se ou não à pesquisa do petróleo." 

Mais adiante, o primitivo parecer do Senador José 
Sarney esclarece: 

"A essência do projeto relativamente à compe
tência da Comissão de Constituição e Justiça, 
diz respeito ao seu propósito de Intervir no 
domln!o econõm!co, estabelecendo compulso
riamente, para determinadas empresas priva
das, pisos salariais Ce demais vantagens) fixa
dos por outra empresa de at!v!dades equivalen
tes, mas da órbita do Direito Público. 
Tal reivindicação, a nosso ver, Investe contra a 
sistemática da Constituição Federal que, em 
diversos dispositivos do seu Titulo III - "Da 
Ordem Económica e Social" - deixa bem clara 
a definição brasileira pelo regime da economia 
de' mercado." 

O parecer faz remissão ao art. 163 da Constitui
ção, que permite, em determinadas situações excep
cionais, "quando Indispensável por motivo de segu
rança nacional ou para organizar setor que não possa 
ser desenvolvido com eficácia no regime de competi
ção e de !lberdade de ln!clat!va, assegurados os direi
tos e garantias !ndlvlduals", a Intervenção na ordem 
econõmlca. 

Por fim, o parecer inicial do Senador José Sarney 
transcreve o art. 170 da Constituição: 

Art. 170. As empresas privadas compete, pre
ferencialmente, com o estímulo e o apoio do 
Estado, organizar e explorar as atlvldades eco
nómicas. 

§ 1.o Apenas em caráter suplementar da ini
ciativa privada o Estado organizará e explorará 
dlretamente a atlvidade econõmlca. 

§ 2.0 Na exploração, pelo Estado, da atlvldade 
económica as empresas públicas e as sociedades 
de economia mista reger-se-ão pelas normas 
aplicáveis às empresas privadas, inclusive 
quanto ao direito do trabalho e ao das abri· 
gações. 

Sustenta, em seguida, o parecer do Senador José 
Sarney, oferecido à proposição igual ou semelhante, 
na oportunidade de autoria do Senador Orestes Quér
cla, que nos dispositivos da Constituição, a que fiz 
referência, 

"está bem defmida a característica de uma 
economia de mercado que envolve todos os em
preendimentos numa parcela de risco a que 
nenhum empresário pode escapar. Se, além dos 
riscos inerentes ao empreendimento, o Estado 
ainda obriga o empresário a equlpurnr sua fo
lha de pagamento de pessoal c de outras em
presas, notadamente as folhas de empresas 
públlcas, então se teria alterado substancial
mente a orientação da politica econômlcn, de
terminada pela Constltulçüo." 

E conclui: 
Ressalta-se mais que, pelo art. 165 da Constl· 
tulção, o Estado assegura aos trabalhadores 
um elenco de direitos essenciais que patrocl· 
nam todos os contratos profissionais firmados 
no País; a própria equiparação salarial é aco
lhida, e melhor detalhada na Consolidação das 
Leis do Trabalho, mais no ãmblto da própria 
empresa, também acolhido no !tem XIV do re
ferido artigo, o direito ao reconhecimento das. 
convenções coletlvas do trabalho, através das 
quais, no regime da livre empresa, o assalaria
do pode alcançar suas melhores conquistas na 
faixa do salário e das vantagens a que faz jus. 
A tal elenco gerador de direitos, entretanto, 
não se pode acrescentar a equiparação pre· 
tendida pelo projeto, sem graves roturas na 
ordem j uridlca estabelecida." 

O Sr. Franco Montoro CMDB - SP) - Permite 
V. Ex.• um aparte? 

O SR. HELVíDIO NUNES (ARENA - PI) Pois 
não. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Veja 
V. Ex.• que, com a apresentação dos aspectos fun
damentais do Parecer, V. Ex.• confirma as razões 
que acabo de enunciar, com o acréscimo que me 
parece merecer realmente uma atenção pela neces
sidade de precisar melhor o alcance da lei, que é a 
Intervenção do Estado na economia. Não há, neste 
projeto e nos outros semelhantes, nenhuma inter
verlção lndéblta. Tanto que o próprio parecer do 
Senador José Sarney, proferido na sessão de 24 
de novembro de 1976, diz que: 

". . . a aplicação de determinada lei do regime 
de trabalho dos futuros empregados das com
panhias sob contrato de risco, parece-nos que 
se debate no óbvio, já que a Lei n.o 5.811, de 
outubro de 1972 é, exatamente, aquela que dls· 
põe sobre o trabalho dos empregados." 

Portanto, ele acha que esta matéria é pacífica, 
já há lei que dispõe sobre esse assunto. Assim, não há 
nenhum absurdo em que outra lei acrescente alguma 
coisa, pois vai, apenas, tornar claro que isto é exten
sivo a todos os empregados. Parece-me que esta par
te já está respondida pelo próprio argumento do 
relator. Quanto ao art. 165, este já enumera os di
reitos: 

"A Constituição assegura aos trabalhadores os 
seguintes direitos, além de outros que, nos 
t'ermos da lei, visem à melhoria de sua condi
ção social." 

Portanto, o art. 165 não veda que se estabeleçam 
outros direitos. Pelo contrário, expressamente os pre
vê. Mas há, na leitura que V. Ex.• faz e na argu
mentação que, paralelamente, ao parecer acaba de 
apresentar, uma razão que me parece procedente. O 
projeto diz que os empregados de empresas signatá
rias de contratos de risco terão como regime de tra
balllo o previsto na Lei n.0 5.811, e V. Ex.• observa 
bem. Serão todos os empregados? Se for uma empre
sa que tenha outras atlvldades, que nada têm que 
ver com o petróleo, estarão atingidos também -
parece-me perfeitamente procedente a dúvida, V. Ex.• 
disse multo bem - ou apenas aqueles dlretamente 
vinculados nos trabalhos de exploração petrollfera? 
Acho que, neste ponto, V. Ex.• aditou ao parecer 
uma consideração de absoluta procedência e va!lda
dc. Mns Isto não lnutlllza o projeto; justlflcarla, sim, 
a apresentação de uma emenda, tornando mais claro 
o ~cu texto, pnra Umltar a npllcaçiio àqueles empre-



2Bl2 Sexta-feira 17 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL !Seção II) Junho de 1977 

gados que estejam exercendo atlv!dade vinculada à. 
exploração petrolífera. Nessas condições, consultaria 
V. Ex.•, como Líder da Maioria, sobre a conveniência 
de que a ma térla voltasse à Comissão de Constl tu!ção 
e Justiça com os subsídios trazidos pela Oposição e 
pela Maioria, e em face das razões aqui apresentadas, 
a Comissão de Constituição e Justiça reexaminaria a 
matéria e, quem sabe, apresentaria uma emenda que 
suprisse a objeção que me parece procedente, formu
lada por V. Ex.• Neste sentido, se V. Ex.• estiver de 
acordo, eu encaminharia à Mesa requerimento soli
citando o reexame da matéria pelo. Comissão de 
Constituição e Justiça, à luz dos novos dados trazidos 
à matéria pelos debates do Plenário. 

O SR. HELViDIO NUNES !ARENA. - Pil -
Agradeço a V. Ex.• o. Intervenção e tenho, ainda, a 
Informar a Caso. que, na verdade, o último parecer 
da Comissão de Constl tu!ção e Justiça não logrou a 
aprovação unàn!me, pois manifestou-se contraria
mente à. matéria o nobre Senador Nelson Carneiro. 

Gostaria também de deixar fixado que, na pri
meira apreciação, quando do exame de projeto se
melhante ou Idêntico do nobre Senador Orestes 
Quércla, a Comissão de Constituição e Justiça se 
manifestou por unanimidade. 

Sr. Presidente, foi o próprio e eminente Líder 
Franco Montara que, defendendo ponto de vista con
trário àquele manifestado pela Comissão de c;,,•,sti
tulção e Justiça, achou, de certa forma, desnecessário 
ou inconveniente o projeto, pois que a matéria já está 
regulada pela Lei n.0 5. 811, de 11 de agosto de 1972. 
No entanto. como é norma, como é tradição seguida 
por esta Casa, c como o objetlvo pretendido pelo 
eminente Líder da Minoria é o do aperfeiçoamento 
de todas aquelas proposições que têm tramitação no 
Senado, a Maioria manifesta seu ponto de vista fa
vorável ao reexame da matéria. 

O SR, PRESIDENTE !Amaral Peixoto) - Sobre 
a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Se
cretárlo. 

É lldo e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 167, DE 1977 

Nos termos do art. 310, alínea b, do Regimento 
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Lei do Senado n.0 205, de 1976, a fim de que seja 
encaminhado ao reexame da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Sala das Sessões, em 16 de junho de· 1977. -
Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - De 
acordo com a deliberação do Plenário, a matéria sal 
da Ordem do Dia para posterior reexame. 

O Sr. Franco Montara (MDS - SPl - Peço a 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente. ,.. ·· 

O SR, PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Franco Montara, 
pela ordem. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
apenas para uma diligência complementar e um es
clarecimento, pediria que a Mesa tomasse as provi
dências para que os debates havidos em plenário fos
sem incorporados ao processo, para que a Comissão 
de Constituição e Justiça, ao reexaminar a matéria, 
deles tomasse conhecimento. E o. solicitação que faço 
à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - As pro
vidências pedidas por V. Ex.n serão atendidas. 

O SR. PRESIDENTE !Amaral Peixoto l - Esgo
tada a matéria constante da Ordem do Dia, concedo 
a palavra ao primeiro orador Inscrito, Senador Jar
bas Passarinho. 

O SR, JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Faz poucos dias, na Cidade de Porto Alegre, tive 
a oportunidade de participar de um encerramento de 
um Simpósio, a cargo do Dlretórlo Estadual de Estu
dantes do Rio Grande do Sul, no qual falaram dois 
outros Senadores da República; um do meu Partido 
e outro do Partido da Oposição. 

Nessa ocasião, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
desenvolvi um tema, cujos pontos capitais eram os 
seguintes: primeiro neguei a existência de totalita
rismo no regime brasileiro atual; segundo, estabeleci 
uma diferença, em termos de doutrinas sociais con
temporâneas, entre totalitarismo, autoritarismo e de
mocracia; terceiro, discuti o problema do dilema, já 
lembrado por Karl Loewenstein, na sua Teoria da 
Constituição, entre a defesa das franquias individuais, 
que devem ser asseguradas pelo Estado, e a própria 
defesa de Estado contra o ataque das minorias res
sentidas, que, de um modo geral, fazem esse ataque 
de maneira considerada subversiva. 

Finalmente, Imaginava soluções, para aquilo que 
se admite como um Impasse temporário, em que a vida 
politica brasileira se encontra mergulhada. 

Qua1;1do defendi, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
o J?On to de vista de que nós éramos um regime tota
lltar!o, disse claramente aos estudantes gaúch.os, que, 
aliás, representam a maior organização estudantil do 
Rio Grande do Sul que eu ia me servir das próprias 
palavras da Oposição, para provar o total divórcio 
entre o que a Oposição afirmava e aquilo que, na 
verdade, existia. 

E me servi, Sr. Presidente, das palavras de dois 
Senadores - que eu retire! escrupulosamente dos 
Diários do Congresso Nacional aqui editados. E, em
bora a minha fala tivesse sido de improviso, havia 
notas escritas, que davam respaldo ao desenvolvimento 
do meu raciocínio, o qual aqui ra tlflco, reafirmo, sem 
me preocupar com .a tipo de Interpretações que as 
palavras possam ter gerado em quem as divulga. 

A mlnh.a análise, na negação da existência do 
regime totalitário aqui pregado por vozes respeitáveis 
da Oposição, partiu - corno disse - da leitura de 
dados que considere! palavras vazadas, em linguagem 
rude, e, ainda diria, uma linguagem sem contenção e 
desabrida. Examinei exatamente sob este ângulo para 
provar que, fôssemos nós um regime totalitário, pri
meiro essa linguagem não poderia ser ut!llzada con
tra o ditador. Ainda chamei a atenção para um chlste 
que corre por ai, que diz que o Estado totalitário, em 
primeiro lugar, tem, realmente, dois partidos - um 
que está no governo e outro que está no. cadela.- c 
que o partido que está na cadela é exatamente aquele 
que pretende a audácia de se opor ao Governo, de se 
opor ao chamado ditador. Também paralelamente, 
pedi que atentassem para o fato de que a norma atual 
de alguns paises totalitários é colocar não mais na 
cadela, mas no hospício de alienados aqueles que 
dissentem da ordem estabelecida, .t\uma diabólica ló
gica que só pode ser realmente louco quem tem a 
coragem de Investir contra o ditador. 

Nada inventei, Sr. Presidente, sequer me dei ao 
luxo de fazer. ln terpreto.ções, por silogismos, que não 
fossem absolutamente respaldadas naquilo que es
tava escrito. 
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Estudando o problema do Estado autocrático limi
tado, da situação autocrática, preferi servir-me da 
expressão de um cientista social espanhol, que há 
multo tempo vive fora de sua pátria, radicado que 
se encontra nos Estados Unidos da América - Julian 
Llns, e reafirmada no livro de Alfred Stephan Autho
rltarlan Brazilian. Dizia Julian Llns que não se tem 
uma caracterização nítida de um Estado autoritário 
no Brasil. Prefere chamá-la de uma situação autor!· 
tãrla, caracterizando que esta situação significa exa
tamente o desejo que encontrou nas áreas que exa
minou dentro do Brasil, Inclusive das áreas dominan
tes, do poder, de saírem do Estado de exceção. Razão 
pela qual, em vez de chamar de Estado autoritário, 
chamava de situação autoritária. 

Ainda chamei a atenção para o fato de que num 
pais totalitário não existe senão o partido único, e 
que esse partido único impõe as câmaras, meramente 
de chancela, e que não havia a menor posslbllldade 
de qualquer pessoa pretender falar com o oposlclo
nlst~ em qualquer câmara dessas. 

Então, Sr. Presidente, entendi e ncho entend·~. 
que é um absurdo, é um absurdo verbal da parte de 
alguns elementos da Oposição quando nos caracter!· 
zam entre a brandura de uma definição de ditadura 
e o excesso de quallflcação de execrável totalltarlsmo. 

Este foi o ponto inicial da minha palestra. 
Além do mais, o que se passa no Brasil, no en· 

tender do renomado Mestre do Direito Constitucional 
Karl Loewenstein, é algo que se aplica, facilmente, 
nos países que não têm tradição democrática. os pai· 
ses que não têm uma establlidade democrática e, con
seqüentemente, são faltos dessa tradição, sofrem, se
gundo o Mestre constitucionalista, mundialmente fa· 
moso, de uma distorção marcada pelo excesso de po
deres dados ao Executivo. Então, a. hipertrofia dos 
poderes do Executivo é caracterizada por essa luta, 
marcada pela crise das liberdades Individuais, e o 
velho dilema entre a necessidade de garantir as fran
quias individuais e a necessidade paralela. de garantir 
o Estado. 

Karl Loewenstein, no capitulo que citei, - e o 
mostrei aos estudantes - e me parece multo suges
tivo, fala. desse dilema, mostrapdo que, a partir dos 
anos 30, surgiu, em todos os textos constitucionais de· 
mocrátlcos algo referente à necessidade da defesa do 
Estado contra as ldeologla.s totalltarlas, inicialmente 
voltadas para o nazi-fascismo e, posteriormente, para 
o comunismo. 

Diz ainda Karl Loewenstein: 
"EI secreto del éxlto dei totalitarismo es que 

ha. Intentado batlr a la democracia con sus 
proprlas regias de j uego. Slempre y cuando en 
el orden social occldental reinó unan!mldad so
bre los fundamentos esplr!tua.les de su exls
tencla, el proceso dei poder pudo dlscurrlr por 
el camlno de la llbre competencia entre las fuer· 
zas soclales luchando por el poder en un clr· 
culto ablerto de Ideologias. Pero desde enton
ces han cambiado fundamentalmente los obje· 
tivos de clertas tendenclas politicas y las téc
nicas empleadas para sua rea.llzaclón: los gru
nos totalltàrlos e.•tán disoue.stos o dejar valer 
las lnstituclones democráticas hasta haber ai· 
canzado el poder con su ayuda; tras esto, el 
circuito se ccrrari\ para slempre. 

En cl Intento cte enfrentarse contra la 
amcnaza totali taria a sus proplos valores y 
cxtstencla, e! Estado democratlco' constitucio
nal se ve confrontado con el mayor dilema des-

.... de su lmplan taclón." 

·'· ." 

Quem diz Isso não são as figuras que, pelo fato 
de verem a ameaça comunista em algumas partes do 
mundo, são desacred1tadas. Quem o faz é um mestre 
de Direito Constitucional, acima de qualquer suspeita. 
com relação a dlreltlsmos. E es.se homem continua: 

"Si se decide a usar fuego contra !uego y 
a negar a los agitadores totalltarlos el uso de 
las llbertades democráticas para evitar la des
trucción última de toda llbertad, actuará preci
samente en contra de los principlos de la liber
tad y de la lgualdad sobre los que él mlsmo está 
basado. SI, por otra parte, se mantlene firme 
en S•'S vero 0 r!P.I fundamentale> dem~crátlcas 
aun en beneficio de sus enemigos declarados, 
pone en juego su propla. exlstencla." 

Socorri-me deste texto, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, evidentemente para dar respaldo à minha 
lgnoráncia em Direito Constitucional, e fui buscar o 
textn de um homem resneltado em toclo o munch Ao 
mesmo tempo veJo que esforço temos que realizar 
para vencer certa hipocrisia que anda por ai difun
dida, no sentido de descaracterizar toda e qualquer 
luta honesta contra .n totalltarl.smo no muntio, Foi 
quando me referi à classlflcação de necessariamente 
fascl~ta todo aquele ane tenta rlefender prlncipios de
mocráticos da. agressão totalitária. 

Nesta Casa, por mais de uma vez, já me referi 
ao debate, para mim altamente fértil de idéias e mui
tíssimo Inteligente,. que Albert Camus travou com 
Jean-Paul Sartre. 

Atacando Albert Camus a União Soviética, sob o 
Jugo de Stálln, e sendo Camus homem comprometido 
com as esquerdas, e vindo delas, recebeu de Jean-Paul 
Sartre a acusação de estar prestando um desservlço 
ao soclaUsmo, porque estaria Incentivando o neofa.s-
clsmo. · 

O mesmo fato verificamos hoje relativamente a 
Portugal: um Partido Socialista, presidido por mar
xistas, não Ieninista -· dito a nós, nesta Casa - o 
Sr. Mário Soares, que é considerado pelo Partido Co
munista francês. um fascista, · 

É o que o próprio Camus chamou de antla.nt!co
munlsmo. Assim como existe o antlcomunismo de in
dústria, assim como existe o antlcomunismo que se 
serve da ameaça comunista., existente ou não exis
tente, para manter privilégios, geralmente odlentos e 
lnjustlflcávels, há o outro lado da moeda: há aqueles 
que não admitem se possa ser antlcomunista., porque 
falar em antlcomun!smo é correr Imediatamente, cor
rer o risco de ser desmoralizado e, a partir daí, per
seguido por todos os chavões tipicos com que se es
tigmam as criaturas que Querem defender o principio 
democrático. 

Sr. Presidente, talando ainda aos estudantes, mos
trei-lhes que teriamos caminhos na busca de uma 
solução. Alguns apontaram caminhos, ta.ls como: In
corporar o AI-5 à Constituição. Não me pareceu tosse 
um caminho, ou pelo menos, se é um caminho, não 
me pareceu fosse um caminho trilhado. Outros defen
deram, pura. e simplesmente, às vezes com o maior 
ardor verbal, e nessas ocasiões sem policiar a lingua
gem, pois na verdade a sua linguagem atinge até a 
dignidade das pessoas que por eles são combatidas: 
outros defenderam pura e simplesmente, a ellmlna
ção,;d_o··AI-5, c com Isso, se se eilmlnasse o .AI-S, tudo 
voltárln no melhor dos mundos, 'na democracln bra
sileira, assim, a democrncla -:já ouvi esta frase -
seria cnpaz de fabricar os anticorpos com os quais ela 
se defenderln da agressão dos adversários . 
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en la .Justieia y cn la Espcranza !documento Vl, que 
diz algumas coisas extraídas do documento IV: 

1.0 - "O regime do Brasil é um esqu·ema na
zista do terror. Os poderes econômlco.s impõem 
a lei e amordaçam a Justiça." 

E como se vé, o Sr. Pedro Casaldáliga, espanhol, 
religioso, que deveria estar fazendo vida ·eclesiástica, 
neste Pais, na verdade, fala uma linguagem tão dura 
ou mais c!ura do que aquele llnguajar mais abusivo 
dn Oposição. 

Quanto às Forças Armadas, página 97 do mesmo 
livro: 

"O Exército brasileiro soube aqui fazer 
muito bem o papel de verdugo e de vândalo." 

Mas, nós somos o totalitarismo. E prossegue, no 
mesmo livro: • 

"Aqui perto os militares são meus inimigos, 
na medida em que são inimigos do povo. Por
que estão ao serviço do capitalismo e da dita
dura; porqu.e vivem servilmente entregues aos 
assistencialismos destinaC:.os a encobrir os Pro
jetas Impactos, à repressão e à tortura." !Do
cumento V, página 178 do mesmo livro.\ 

Mais ainda, referindo-se ao Projeto Rondon, 
declara: 

"Esse submisso Projeto ·Rondon, em que 
universitários ocupam os caminhos e lugares da 
prelazia, arrancam dentes a granel e querem 
arrancar também admirações." 

Ainda, para mostrar até onde vai a Insolência 
desta linguagem, em que o ódio se extravaza deste 
modo: 

"E, na futurista Brasilia, os marechais de
crépitos, c!esde seus escritórios, executam for
mosos jovens pelo telefone, exterminam alegre 
tribo com um telegrama; trémulos, reumáticos, 
artríticos, cadavéricos, resguardados por gan
gsters gordos, de óculos em fronte." 

Isso diz, nessa ·estranha ditadura tJtalitâ.ria, um 
bispo espanhol da Igreja Católica. Já não me refiro, 
Sr. Presidente, ao poema em homenagem a Che Gue
vara, depois de sua morte; pode ser até um poema 
emocional. Não disse, em nenhum momento, que esse 
cavalheiro ê membro do Partido Comunista, inflltra
~o no clero brasileiro. O que eu digo, disse e realirmo 
é que não há segmento da população brasileira que 
possa ficar indene a essa infiltração, porque se trata 
de uma V·erdadeirn religião política, em que eles são 
catequlstas, completamente destinados à conquista 
do mundo, pela violência. Não há um .só exemplo, na 
História Contemporânea, em que se possa apontar a 
conquista do poder, pelos comunl.stas, através da via 
pacifica. 

E encontro, em seguida, a reação d·e outro prelado, 
que c:ecla.ra, em defesa de D. Casaldállga, que eu es
tava vivendo de anticomunlsmo e que isto não bas
~ava à Igreja, E, mais ainda, que o L'Osservatore Ro
mano haveria feito um artigo de elogio ao livro de D. 
Casnldállga. Duvido, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que s.eja exatamente sobre o livro que diz dos milita
res brasileiros o que aqui esta dito. 

Gostaria de saber se a Igreja, através desse pre
lado, que tento•u reb[lter ns minhas palavrns, que 
estão todas comprovadas com c!ocumentos, eu gosta
ri[\ de saber, repito, se ele se solidariza com o Sr. 
Pedro Casalctúlign, no Insulto aos militares brasilei
ros, do modo como o outro o fez. E não me constn 
que tenha havido umn palavra, depois disso ter sido 

publicado, amplamente, no Brasil, não me consta 
que tenha havido uma palavra, repito, cautelosa, já 
não digo, ou diria até uma palavra de altiva recusa, 
por parte c!e D. Pedro Casaldáliga, de que houvesse 
escrito isso, ness·e sentido. Mas somos nós n "dita
dura". 

O Sr. Fidel Castro, há dias, declarou, magistral
mente, no meu entender, a uma jornalista americana, 
que o procurou, para que falasse sobre direitos huma
nos e perguntou quantos presos políticos havia no 
pais seu e ele disse: "Apenas 1.500, 2.000, 3.000, não 
sei; já tivemos 15. 000." Só esse tipo de resposta mos
tra claramente como o verdadeiro ditador, o verda
deiro totalitário, o verdac!eiro déspota - vocábulo 
que temos ouvido aqui, neste Parlamento e neste Pais, 
dirigido à situação atual de "despotismo" no Brasil 
- o verdadeiro déspota é inteiramente desatento a 
qualquer tipo de critica qu·e lhe façam. 

Ainda quando lhe perguntaram sobre a liberdade 
de Imprensa, ele c!.isse: "Aqui não a temos e passamos 
muito bem sem ela, porque a Imprensa, aqui, está a 
s-erviço da Revolução Cubana." Foram respostas tran
qüllas, diretas de quem tem, pelo menos, a coragem 
de ser autentico; e pode ser depois que fez o seu dis
curso de dezembro de 1961, porqu·e até então nã'J 
foi. Até então deu a impressão de que se tratava 
de um liberal-c!emocrata, também ele disposto à con
quista dos dir·eitos humanos, à garantia desses direi
tos contra uma ditadura. 

Ora, Sr. Presidente, ·ontem, na outra Casa deste 
Congresso, na augusta Cãmara dos Deputados, o Sr. 
Casald;\liga declarou, e aqui está publicado, no jornal, 
que: 

"Os ex-Combat·entes do I e II Exército, 
Reynaldo Melo Almeida e Humberto de Souza 
Mello e o ex-comandante da II Brigada Mista 
de Corumbá, General Rosalvo Eduardo Jansen, 
fizeram ·pressões para beneficiar em questões 
de terras a Cla. Agropec·uária CODEARA, per
tencente ao Grupo Banco de Crédito Nacional." 

Note-se, Sr. Presid·ente, a leviandade com que 
as acusações são feitas. Antigamente se poderia di
zer que os padres nos absolviam com alguma rapidez, 
nos dando uma pequena penitência. Hoje, alguns 
desses padres nos acusam com extrema rapidez, ven .. 
do apenas um lado do problema; basta-lhes - jó 
CjUe são mais de um - que recebam uma versão, 
para que essa versão se transforme na verdade irre
dutível, 

Eu hoje conheço, Sr. Presidente, o fato. 

Os generais que aqui estão citad-os, um que já 
não se ppde defender, que é o General Humberto de 
Souza Mello, morto que está, esses generais Reynaldo, 
General Jansen, comandavam, respectivamente, a 
Região Mil! tar e uma Brigada. 

O fato se deu, ainda, em decorrência cl:ts agita
ções ao tempo do Padre Jentel. Não discuto, pal·a vel' 
a lisura com que era colocado esse problema, não 
discuto sequer o mérito da paixão do l?adre Jentel. 

Sei que é difícil ser padre; ê difícil ser militar; é 
difícil ser juiz nas áreas rurais brasileiras. O que 
discuto é a forma de fazer. 

O Pndre Jentel, quando a policia de Mato Grosso 
se dirigiu esse Município de Luclara, para faz~r o que 
tla tinl1a recebido como ordem, Isto é, de restabeleci
mento da ordem local, recebeu o Padre Jentel, com 
os colonos que o acompanhavam, os soldados da po
licia de Mato Grosso á bala. Estou eu passando al
guma inverdade? Não. Estou me referindo a um ln· 
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quérlto policial militar e à sua conclusão. Foi !elto o 
Inquérito e essa conclusão levou o Padre Jentel a ser 
Indiciado nesse Inquérito e a ser expulso do território 
nacional. 

Insisto: não discuto sequer se as razões que o le
varam a fazer Isso eram boas ou más. Discuto a ma
neira pela qual o fez. E quando esse problema havia 
conflagrado toda aquela região, não apenas Luclara, 
mas uma área multo maior como Xlngu, São Félix e 
Xavantlna, o Exército brasllelro foi chamado para ir 
lá, a fim de apaziguar e, fazendo uma manobra, fez 
o que eles chamam ACISO que é uma ação cívico
social. 

E o General Jansen, que é um homem da mais 
absoluta Integridade moral, que era o cdmandante 
da Brigada, foi procurar gregos e troianos, procurou 
ambas as partes. Foi à companhia, essa CODEARA, 
verificou Irregularidades que ela cometia e chegou 
até a acusá-la de estar praticando escravaglsmo; e 
obgrlgou-a a modificar uma porção de critérios que 
adotava, Inclusive pagamentos atrasados que não fa
zia. Depois foi à Prefeitura de Luclara e o Prefeito 
de Luclara, reunido com o vereador que era o mais 
próximo dos colonos e como tal representava-os e 
mais dois representantes do Estado de Mato Grosso e 
chegaram a uma acordo, porque a terra que tlnha:n 
dado aos colonos, ou que eles tinham ocupado, talvez 
propositadamente, houvesse sido escolhido aquele 
trecho de terra que dividia a cidade em duas pa.rtes, 
era um trecho de terra que Impedia até mesmo o 
crescimento da cidade. 

Daí, então, o prefeito fez uma proposta - e o 
vereador a aceitou - de que se ressarcissem todos 
os prejuízos e se transferissem da área onde esta
vam localizados os colonos, para outra região, pro
posta aceita pelo vereador em nome dos colonos. O 
General Jansen assinou como testemunha do acordo. 
Pois não se pega um bispo da nossa Igreja de dizer 
que este homem estava a serviço de uma empresa 
particular de terras, para esmagar os colunas. 

O Sr. Domicio Gondlm <ARENA- PB) -- Permi
te V. Ex.• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO <ARENA- PAl -
Com multo prazer, ouço o Senador Domíclo Gondlm. 

O Sr. Domicio Gondlm <ARENA - PBJ - A 
minha Indignação com referência a este assunto 
também é enorme, principalmente por ter sido citado 
um oficial llustre das nossas Forças Armada;;, já fa
lecido; e o General Reynaldo, que é um paralbano 
que todos nós nos honramos de ter como conterrâneo. 
Acontece que, hoje mesmo, ouvi o Dr. Gabriel Müller 
que, exatamente naquela época, era o representante 
do Governo do Estado de Mato Grosso na Companhia 
de Desenvolvimento de Mato Grosso. E a~ palavras 
textuais deste llustre brasileiro, deste llustre mato
grossense, foram no sentido de contestar frontal
mente todas as acusações feitas por este pseudo
blspo - e reafirmo - pseudo-blspo. Ele disse que 
Isto não é nem mela verdade do que foi narrado; as 
verdades são multo outras. E, Inclusive, disse tex
tualmente que eles mesmos - os padres - possulam 
terras que foram doadas pelo Governo, para fazerem 
colonização dos indlos e que os mesmos as negocia
vam nos dias de hoje, auferindo lucros enormes. E 
toda esta situação, precisamente mencionada por 
Dom Pedro Casaldállga, advinha de Interesses subal
ternos que jamais foram bem expllcados, porque, no 
fundo disto tudo, está exatamente o comunismo ateu. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PAl -
Obrigado, Senador Domlclo Oondlm, pelas Informa
ções que V. Ex.• me dá. 

Sr. Presidente, continuo na Unha do desdobra
mento do meu raciocínio. Gostaria de dizer ao Sena
dor Domíclo Gondlm e a todos os SenadOres que me 
dão a honra de ouvir-me, que faço distinção entre 
as ações realizadas no campo. 

Vejo hoje o meu Estado do Pará, por exemplo, 
atingido brutal e estupidamente pela ação de grl
lelros, pela ação de pessoas que, lnfelizment:!, che
garam até a falsificar títulos, para retirar pobres 
colonos que na verdade deveriam ser os donos das 
terras que ocupavam. 

Sei que isto causa uma evidente paixão e justa 
paixão e lembro-me de uma vez ter lido <!m uma re
vista, em uma das duas revistas brasileiras da época, 
quando aqui fez visita a nós o irmão do Presidente 
Kennedy, o Sr. Robert Kennedy, que ele conversava 
com um colono do Maranhão e na estrada que ligava 
·o Maranhão ao Pará ele parou em um determinado 
trecho para conversar e o colono disse que era a 
terceira vez que era expulso das suas terras, porque 
cada vez que ele sabia que a estrada la em uma de
terminada dlreção ele se antecipava a quem quer 
que fosse, entrava na mata virgem e preparav:t o 
seu roçado; quando a estrada passava perto dele, 
t:~róxlmo dele, aparecia um dono titulado da terrn 
que na verdade era dele. 

Isto precisa ser um objeto da atenção imediata 
- e já está sendo - do Governo brasileiro, através 
do INCRA, através de todos os órgãos que são perti
nentes ao problema, Isso realmente precisa ser colo
cado em termos de dar um cobro, dar um basta, ao 
absurdo da negociata de terras, com prejuízos da
queles que são, na verdad~. os grandes trabalhadores 
dessa terra. 

Portanto, separei sempre uma coisa da outra. 
Estou colocando aqui, cllante de nós, é uma agressão 
que me parece insolente, insólita, abusiva, lntelrn.
mente descabida, de um Bispo brasileiro. Se! quanto 
pagarei por Isto; pouco se me dá. Não houvesse eu 
lido, já há multo tempo, a velha história de que não 
se briga com quem usa salas, que deveriam ser: padre, 
mulher ou juiz; mas hoje, de um modo geral, já não 
há batina, de maneira que já não corro o risco de 
brigar com salas. 

E ainda há mais, Sr. Presidente, estou apenas 
citando fatos para ratificar os argumentos que usei 
perante a juventude, que eu não iria empulhar na sua 
consciência através de uma palavra leviana. 

Negam a existência do comunismo. - Não, não 
existe. Jâ ouvi até cllscursos mesmo em que dizem que 
o comunismo deve ser alguma coisa assim mais ou 
menos Inventada, na Câmara dos Deputados pelo 
Deputado José Bonifácio, e no Senado pelo S,enador 
Dlnarte Mariz. Isso tudo são fantasmas Inventados 
para poder criar problemas. E é uma forma Inteira
mente Inteligente, profundamente lnte!lgente, des
moralizar todus aqueles que, não sendo fasr.itas, qu~
rem, estes, sim, lutar por um regime democrático. 

Luta-se de maneiras diversas, Sr. Presidente: 
alguns lutam salvando a biografia, outros lutam den
tro do barco, sabendo que a única maneira de servir 
ao seu País é esquecer a própria biografia e, amanhã, 
pod·er ser até mal julgado, desde que esteja lutando 
por aquilo que todos os Presidentes que encontraram. 
este País, a partir de 1967, em condição anormal -
depois de 1968, Costa e Silva, posteriormente Médlcl 
e agora Geisel, repetiram, com o seu desejo de fazer 
desta Nação uma nação verdadeiramente democrá
tica. 

Sr. Presidente, nunca eu afirmaria que a ditadura 
mllltar seja solução nn luta contra o comunismo. 
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Tomo, de Thomas Skidmore esta frase que me parece 
extremamente feliz e, agora, para o outro lado do pro
blema, quando ele declarou: "As a~ões guerrilheiras 
na América Latina só conseguiram criar um resulta
do: foi estabelecer regimes autocráticos ou regimes 
despóticos e lnconseqüentes". 

Ninguém prega a ditadura militar. E duro verifi
car, portanto, ser chamado de ditador militar, quan
do se luta contra ela. 

Tenho um episódio, Sr. Presidente, a revelar, aqui 
e agora: nesta Brasília, no mês de outubro de 1965, eu 
era chamado aqui pelo Presidente Castello Branco, no 
momento em que havia uma dificuldade multo gran
de para o Presidente manter a posse de dois gover
nadores eleitos, respectivamente, de Minas Gerais e 
da Guanabara. Um, em oposição ao Líder civil maior 
da Revolução que foi Magalhães Pinto, e outro, em 
oposição ao Sr. Carlos Lacerda. 

O que aconteceu? O Presidente me recebe, fala 
de suas dificuldades. Eu lhe trouxe uma mensagem. 
Ele a recebeu, discutiu-a comigo e depois disse a 
mim: "Governador, o que me dói é que estamos 
entrando aqui pela madrugada. Isto tem sido a mi
nha vida todos os dias, na tentativa de restabelecer, 
em definitivo, a democracia no Brasil, que talvez 
nunca tenha existido senão por períodos multo bre
ves". E, no entanto, ser chamado pela rádio de Ti
rana, pela rádio de Cuba, pela de Moscou, a todos os 
Instantes entrando no território brasileiro, de ditador 
militar e macaco. Saí eu do Palácio e no dia seguinte 
tomava a minha condução para Ir ao Rio de Janeiro, 
apanhar um avião, pois ainda la ao Sul, e nessa 
viagem li nas paredes: "Castello, macaco ditador." 

É esta facilidade de chamar di ta dor a quem 
não é; é esta facilidade de agredir, apenas para 
conseguir efeitos retóricos, verbais, que faz com que 
realmente eu me indigne diante de acusações que 
considero injustas, Sr. Presidente. E, em vez de es
tarmos todos lutando por uma forma correta de res
guardar, neste Pais, os direitos humanos ao lado do 
Estado que não deseja e não pode ser comunista, nós 
consideramos que o perigo comunista não existe, e 
Q.Ue ela é lnven~ão de alguns cérebros Inteiramente 
amesquinhados pelos desejos, talvez, do Poder, ou pelo 
desejo da forma material de Poder, que é das mais 
nefastas. 

Concluirei, Sr. Presidente. 
O Sr. Magalhães Pinto (ARENA - MG) -Antes 

de concluir, V. Ex.• poderia me oferecer um aparte? 
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) -

Multo honrado, Senador Magalhães Pinto. 
O Sr. Magalhães Pinto (ARENA- MO) -Como 

V. Ex.• fala sobre a elel~ão, em Minas, do Sr. Israel 
Pinheiro, eu desejo apenas esclarecer que tão logo os 
resultados das urnas estavam favorecendo o Sr. Israel 
Pinheiro, eu mandei emissários a S. Ex.• para dizer 
que o Governo estava Inteiramente à sua disposição 
para que ele pudesse fazer o seu programa. E na oca
sião, procurado pelo General Malan, que era o Co
mandante da IV Região Militar, que dizia estar in
cumbido de dar posse ao Sr. Israel Pinheiro, eu disse 
que ele poderia entrar em férias, que ele desejava, 
porque quem la dar posse ao Sr, Israel Pinheiro era 
o Governador, com a Policia do Estado. De modo 
que o Governo de Minas não é responsável por aquelas 
notícias que foram levadas ao Presidente Castello, 
de que havia lnd!gna~ão, que nós não desejávamos a 
posse. O que nós prometemos, desde o primeiro mo
mento - e tive vários encontros com o Sr. Israel PI
nheiro - foi respeitar a vontade das urnas. E não 
podemos, também, - ai eu falo pelo lado da UDN, 

• 

que perdeu a eleição - ser culpados de quaisquer re
ferências ao Presidente Castello, porque, na verdade, 
a UDN estava no Governo dele e tinha com ele o 
melhor diálogo, Apenas para esclarecer, porque, na 
verdade, o Sr. Israel Pinheiro foi empossado por nós 
mesmos, sem Interferência da força militar federal. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) -
Nobre Senador Magalhães Pinto, acolho, multo hon
rado, o aparte de V. Ex.• Creio que foi uma oportuni
dade que V. Ex.• tirou do meu próprio discurso para
lelamente a ele, mas não dentro do meu discurso. 

Embora tenha falado com alguma veemência e 
alguma rapidez, tenho a impressão que controle! per
feitamente o que disse e não creio que em qualquer 
Instante da minha fala tivesse feito suspeitas a res
peito do comportamento pessoal de V. Ex.•, que todos 
nós conhecemos. Apenas me referi em oposição a V. 
Ex.• e, a menos que V. Ex.• diga que não, eu até agora 
penso que Israel Pinheiro lutou em oposição ao Go
vernador Magalhães Pinto. 

Então, o meu discurso está mantido e o aparte de 
V. Ex.•, com multa honra para mim, Incorporado ao 
meu discurso. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite 
V. Ex.• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO <ARENA - PA) -
Com muito prazer, nobre Líder. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Desejo 
me congratular duas vezes com V. Ex.", nesta oportu
nidade. Primeiro, pela sua presença num simpósio 
realizado recentemente em Porto Alegre, onde V. Ex.", 
com a sua bravura, conjugada com a lucidez e o ta
lento, cumpriu a nobreza do seu dever de democrata 
e de defensor das metas da Revolução, e agora, pelo 
pronunciamento que está encerrando, objeto da aten
ção e do respeito de todos nós. Mas, a respeito do 
primeiro episódio, V. Ex • foi censurado, creio que 
através de um jornal do Rio ou de São Paulo, por 
haver cometido Injustiça, em termos de Interpreta
ção, quanto a dois eminentes colegas nossos desta 
Casa. Com esta Intervenção, eu perguntaria a V. Ex." 
se nos poderia dar algum esclarecimentos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) -
Nobre Líder Eurico Rezende, eu me surpreendo. Na 
verdade, temos vivido uma semana tão intensamente 
vivida, que eu não li essas críticas. Mas tive, talvez 
apenas por uma questão de deferência, o cuidado 
até de não citar nomes, embora mencionasse clara
mente palavras tiradas do Diário do Congresso Na
clona!. Na ocasião em que falei aos estudantes, refe
ri-me a um Senador do Nordeste e a uma voz do Sul. 
Hoje estão aqui presentes ambos e é uma oportuni
dade excelente que V, Ex.• me dá. 

L! do Senador Marcos Freire esse trecho de um 
dos seus discursos: 

"O Movimento de 64 acenou ao povo com 
ideárlo democrático, mas de fato lançou-nos 
virtualmente há 13 anos numa estrutura dis
cricionária de poder. Sobre o que remanesce 
de Instituições democráticas exerce-se uma tu
tela que é um verdadeiro jugo contra o que 
nada pode ~ Nação oprimida." 

Em seguida li de S. Ex.• também esse trapo: 
"Tudo depende dele" - com referência ao 
Presidente da República - "que com um sim· 
pies levantar ou baixar do polegar decide da 
vida ou da morte de seus concidadãos." 

Foram dois trechos que li. !!: evidente que há 
scn tido metafórico no segundo caso, mas não foi 
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ressalvado. Isso ainda disse aos estudantes. Poderia 
ter sido ressalvado por uma questão até de polldez. 
Não o foi. 

Relativamente ,ao nobre Senador Paulo Brossard 
comecei lendo a sua primeira declaração. Está aqui 
no Diário do Congresso Nacional, página 1549. S. Ex.a 
disse, com referência às reformas estabelecidas, como 
todo mundo sabe, pelo Poder Executivo, durante o 
recesso do Poder Legislativo: 

"Pois com a Isenção que tenho, e franque
za que devo ter, direi que o que acaba de ser 
feito, o "pacote de abril", rala pela Insensatez, 
e só uma espécie de esqulsofrenla polltica pode
ria levar a esse desatino." 

E mais adiante diz: 
"Se Tailleyrand pôde dizer que o assassínio 

do Duque d'Engblen fora mais que um crime, 
fora um erro, pode-se dizer que o "pacote" é 
mais que uma lnlqüldade, é .. ma:ts do que' uma 
Indecência, é um desafio." 

Em seguida: 
"Os que fizeram Isso com o Brasil pensando 

estar ferindo apenas o MDB, se esquecem das 
palavras que Ruy proferiu desta tribuna ... " 

Suponho até que não tenha sido da tribuna do 
Senado Federal. 

"De tanto ver triunfar as nulidades, de 
tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver 
crescer a Injustiça, de tanto ver agigantarem
se os poderes nas mãos dos maus, o homem 
chega a desanimar da virtude, a rir-se da hon
ra, a ter vergonha de ser honesto." 

Uma passagem, allás, multo conhecida de Ruy. 
Mais tarde S. Ex.•, no desdobramento do seu alentado 
:l!scurso diz, página 1552: 

"Mais do que o MDB, foi o povo brasileiro 
o atingido. A Nação foi diminuída com essa dis
tribuição dos brasileiros em bem-aventurados 
e pretos, quando · a alternância dos Partidos 
no poder, na expressão do Presidente G!scard, 
representa uma sucessão de Inflexões no pro
gresso da sociedade." .•. ~ . ' ' 

Agora esta passagem: 
"Apreciando a filosofia da "nova ordem", 

o Jornal do Brasil salientou que nas medidas 
decretadas pelo constituinte do Riacho Fundo ... " 

E ai se segue a leitura do editorial. 

Ora, meu caro líder, como as medidas adotadas 
ou c "pacote", ou o que seja, são evidentemente al
guma coisa em si neutras e em si passivas, é evidente, 
se elas são Indecentes, se elas são desatinadas, elas são 
produto de alguém que naturalmente merece a qua
ll!lcação. Se se falou aqui numa esquizofrenia politica, 
o '"pacote" é conseqüência de urna loucura polí
tica. E Isto salientei aos estudantes, dizendo esqui
zofrenia como demência precoce. Então seria uma 
demência precoce que teria editado o "pacote". 

Não fiz ligações pessoais e houve um jornallsta 
que, maliciosamente, ao final, me perguntou se eu 
achava se sobretudo as palavras do Senador Paulo 
srossard eram ~ubvers)vas. Eu lhe respondi: "Abso
lutamente, absolutamente não! No meu entender elas 
são palavras deso.brldas de urna. oposição exagerada." 

I 
Não li noticiário e, portanto,. não sei, propriamen

te, a que v. Ex. a se estaria. referindo. Apenas também 

f • ••• 

me lembrei de Ruy e 11 aquela sua passagem do ofício 
de Insultar: 

"Na política brasileira avulta, há multo, a 
. Insigne classe dos insultadores, cuja função 
politica se reduz exclusivamente ao ofício de 
Insultar. São os magarefes de certa espécie de 
açougues, onde se corta, na honra das almas 
independentes, na fama dos homens responsá
veis, no merecimento dos espíritos úteis, no 
serviço dos cidadãos moderados, o bife sangren
to para o estômago da Democracia feroz. Esta 
divindade alucinada, antipoda da Democracia 
liberal e culta, disciplinada e humana, progres
siva e capaz, vive deglutindo majestosamente a 
carniça que lhe chacina a sua matilha de hie
nas." 

É Ruy contra Ruy, não se trata de mim. 

Sr. Presidente, a minha última palavra aos es
tudantes foi no sentido de dizer que eu imaginava . 
que, em primeiro lugar, não podia ser favorável à 
'Incorporação definitiva do AI-5, nem o fora o próprio 
triunvirato mllltar, pois na hora do estabelecimento 
da Emenda Constitucional n.0 1, da sua outorga ao 
povo brasileiro, os mllltares não acharam necessário 
fazer com que esse AI-5 fosse Incorporado, em defl
l11tlvo, ao texto da Constituição - ao contrário, dei
xaram-no convivendo com ela, para, no momento em 
que fosse oportuno, o ato de exceção ser revogado, a 
tal ponto que as Casas nossas não serão ouvidas -
basta que se faça, como diz a Constituição, "ouvido 
o Conselho de Segurança Nacional" e o Presidente 
poderá decretar a cessação da vigência do Ato Ins
titucional n.o 5. 

Então, eu disse aos estudantes: "o nosso caminho 
tem que ser, nem a ditadura de direita, mllltar ou 
civil, não Importa, nem a ditadura de esquerda, mas 
um caminho que resguarde a Democracia através 
desses atos que resolvam o que um constitucionalista 
famoso, e não eu, ch.ama de dilema mais poderoso 
que os Estados democratas já viveram até hoje". 

Arrimei-me, Srs. Senadores, no art. 16 da Cons
tituição francesa. Tinha em mãos todas as aplicações 
oue o Presidente De Gaulle fez, depois que se de
cretou o estado de emergência na França. E multa 
gente que fala sobre Isso não leu, não sabe que essa 
decretação é feita tendo o Presidente da República 
o poder praticamente Igual àquele que tem hoje o 
Presidente da Repúbllca do Brasil. Por que se diz 
ouvido o Conselho, ouvido o Primeiro-Ministro? É, 
como diz Osvaldo Trigueiro: "Isso é uma ditadura 
romana, dentro de um corpo falsamente democrá
tico". Quem diz não sou eu, é Osvaldo Trigueiro. Mas 
aqui se pretende dizer que não seja verdade. E o 
art. 16 permite, como permitiu, que uma vez estabe
lecido fossem cassadas patentes de marechais de 
França, porque estavam, corno diz o documento aqui: 

"Contenu, o conteúdo, a aplicação dessas 
medidas a toda pessoa que por qualquer melo 
que seja, participe de uma empresa de subver
são dirigida contra as autoridades e as leis da 
República ou encoraje essa subversão." 

Está aqui a democracia francesa e somos nós a 
ditadura. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. <Multo 
bem! Po.lmas. O orador é cumprimentado.) 

O Sr. Paulo Brossa.rd <MDB - RS) - Sr. Presi
dente, para uma expllcação nos termos regimentais, 
requeiro o. palavra. 
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O SR. PRESIDENTE !Amaral Peixoto) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Paulo Brossard, para 
explicação pessoal. 

O SR. PAULO BROSSARD !MDB - RS. Em ex
~plicação pessoal.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não pretendia ocupar a tribuna na tarde de hoje. 
Não o faria, não fora a derradeira parte do discurso 
que acaba de proferir o eminente Senador pelo Estado 
do Pará, Sr. Jarbas Passarinho, a quem solicitaria, se 
pudesse, me passasse às mãos, as passagens do meu 
discurso que feriram a sua sensibilidade. 

Vejo que S. Ex.• está recebendo, os cumprimentos 
e depois reiterarei o pedido. !Pausa.) 

O nobre Senador já recebeu os cumprimentos, 
assim vou reiterar a solicitação que fiz, e que, natu
ralmente, S. Ex.• não ouviu. 

Não sei se S. Ex.• poderia me fazer chegar às 
mãos as passagens do meu discurso, que S. Ex.• leu, 
e que lhe feriram a sensibilidade. 

Do longo discurso do Senador Jarbas Passarinho, 
Sr. Presidente, gostaria de dizer que não me encontro 
entre ·aqueles que entendem que não existe o comu
nismo nem o perigo que ele representa. Creio que 
estou 'exonerado de dizer, à Casa e ao País, o que 
penso a respeito, porque a Casa e o Pais sabem-no 
de sobra. 

O que entendo, entretanto, é que, a pretexto de 
combater o comunismo, que considero um mal, uma 
doença social, uma moléstia, termine-se por extinj!;;::· 
a democracia, e, mais do que isso, extinguir a ord<m· 
jurídica, as garantias institucionais que protegem ·' 
direitos da pessoa humana, e que fazem, afinal de 
contas, a excelência da democracia. Este é o problema. 
Dizer nesta altura que deve haver instrumentos ade
quados a combater toda e qualquer manifestação an
ti-soc!al, p8ra mim chega a ser um truismo, porq~e 
para mim é evidente. Eu creio que, nesta Casa, nao 
há duas opiniões a este respeito. Pelo menos, nunca 
ouvi nesta Casa uma opinião que contrarie isso que 
e pacifico, que é curial, e que todas as nações demo
cráticas conhecem e têm no seu arsenal legislativo. 
Não voltaria por isso, Sr. Presidente, a este assunto. 
Mas sinto-me obrigado, realmente, a ocupar a tri
i.mn~. em virtude das referência feitas ao discurso 
por mim, proferido nesta Casa, e ao qual. se deu uma 
interpretação, evidentemente, incompat1vel com os 
seus dizeres. Tanto mais surpreendente, quando, in
tel']lretação que chega um mês e meio depois de pro
ferido aqui o discurso. 

A primeira passagem, Sr. Presidente, é esta: 
"Pois bem, com a isenção que tenho e fran

queza a que devo ter direi, o que acabou de ser 
feito, o pacote de abril, raia pela Insensatez. E 
só uma espécie de esqulsofrenia politica poderia 
levar a esse desatino." 

Realmente, Sr. Presidente, colocar em recesso o 
Congresso Nacional, sob a alegação declarada de que 
o Congresso não aprovaria aquelas medidas, que 
dividiram os brasileiros em dois grupos: o dos vir
tuosos e o dos crivados de defeitos: o dos puros e o 
dos impuros; o dos patriotas e o dos impatriotas; o 
<!tlqueles que podem governar os seus estados, e o da-. 
queles que não podem fazê-lo: o daqueles que podem 
ter maioria, nesta· Casa, e o daqueles que não podem 
t~-lo., ao ponto de ser concebida a fórmula para q~e 
ttm terço dos senadores fosse designado por um cole
Rio especial, ndredemente preparado, isto, Sr. PEesi7 
dente, para mim, é uma insensatez, porque, nao e 
sensato legislar desta forma. Esta .solução não é sen
sata. Mais do que isto, é preciso que se configure 

uma espécie de esquizofrenia politica para erigir em 
norma Constitucional urn preceito desta ordem, da 
qual não ha precedentes no Direito comparado. Eu 
não conheço. E, se houver. aqui estarei para aprender. 

Sr. Presidente, para renovar dois terços do Sena
do, o povo. escolhe segundo o direito tradicional do 
nosso Pais, escolhe, elege um senador e, urn outro 
é escolhido, através de colégios eleitorais especialmen
te ordenados e concebidos, para qu~. declaradamente, 
- justiça seja feita - confcssadnmente, o Partido 
Oficial não perca a maioria nesta Casa. Para mim 
isto é uma espécie de esquizofrenia politica. E pode
ria levar a esse desatino, sim, a esse desatino. Ouvido, 
por exemplo, que homens da responsabilidade política 
dos Srs. Senadores Magalhães Pinto e Gustavo Ca
panema - fico apenas em dois dos mais eminentes, 
dos mais respeitáveis, daqueles que gozam da unani
midade do apreço dos seus concidadãos, dos seus ~a
res nesta Casa - propusessem isso. Homens que tem 
uma longa vida de estudos e de experiências, que 
conheceram o Governo e a Oposição, - pelo menos o 
Sr. Magalhães Pinto, conheceu também a Oposição, 
não me recordo neste momento, se na vida politica do 
Sr. Gustavo Capanema ele teve períodos de Oposição 
-- e menciono apenas dois membros desta Casa, fi
guras que têm os seus nomes Inscritos na História do 
nosso Pais, e duvido que .estes homens públicos pro
pusessem a adoção destes cri térlos para a composi
ção do Senado ou de parte dele, com, o fim, diga-se 
outra :•ez, porque foi dito e confessado - de impedir 
que r, MDB, hoje Oposição, fizesse maioria nesta 
casa. 

De modo que, no Brasil, existe essa coisa extraor
dinária. Há um partido que pode ser maioria e, mais 
do que pode, que deve ser e que tem de ser, sejam 
quais forem os artificias que venham a ser feitos. 
Agora o outro partido, esse não pode ser maioria 
nesta 'Casa. Que partido é esse, Sr. Presidente? 

Indaguei, daqui, perguntei, daqui, quando falei, 
que se um dia o nosso Pais tivesse a desventura de 
se empenhar numa guerra, se os responsáveis pela 
defesa iriam dividir os regimentos ou os batalhões de 
arenistas e emedebistas, atribuindo a uns e outros 
tarefas diferentes. É preciso, realmente, ter perdido o 
tino para pensar uma coisa dessas, porque é dever 
de todo cidadão defender o seu país, a sua pátria, a 
sua bandeira, até com o sacrifício derradeiro. 

o nobre Senador pelo Par:i estranhou que disses
se eu, a certa altura: 

"Apreciando a filosofia da "nova ordem", 
o Jornal do Brasil salientou que nas medidas 
decretadas pelo constituinte do Riacho Fundo:'' 

Sr. Presidente, eu terei sido lnexato? 

O Chefe do Poder Executivo não decretou uni
pessoalmente as chamadas reformas? Não tenho, 
aqlli comigo, o Diário Oficial que as estamp,ou; mas 
debaixo delas se lê só um nome. Só! Nenhum outro 
mais! O Decreto-lei, ·O Ato Complementar, o Decreto 
têm, pelo menos, a referenda de um Ministro. Aquelas. 
chamadas Emendas Constitucionais, o pacote de abrll, 
tal como estampado no Diário Oficial só tem um no
me. Agora, quem altera a chamada Constituição exer
ce o Poder Constituinte, ou pretende exercer o Poder 
Constituinte. Como deveria eu chama-lo? Aliás, nurn 
jornal. eu li que S. Ex.• teria dito "0 Constituciona
lista do Riacho Fundo". Nüol É "O Constituinte ~o 
Riacho Fundo". Exatamente como está aqui, no Dia· 
rio do Congresso. 

Creio que é irreprochuvel o vocábulo p·or mim em
pregado. Irrcprochável, 
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E tem mais, Sr. Presidente: 

"Se Talleyrand pode dizer que o assassin!o 
do Duque D'Engh!en !ora maLs do que um cri
me, fora um erro, pode-se dizer que o "paco
te" é mais do que uma iniquidade, é mais do 
que uma indecência, é um desatino." 

Parece que este vocábulo também soou mal aos 
ouvidos de S. Ex.• 

Ninguém está livre de ser infeliz numa expressão. 
Mesmo os malares oradores e aqueles que melhor do
minam a sua língua. Exatamente pelas minhas de~ 
!!ciências procuro - pelo respeito que tenho ao Se
nado, pelo respeito que tenho ao meu Estado que me 
fez Senador - exatamente pelas minhas defic!ên
ci_!lS, que são tantas, procuro exprimir-me de modo a 
nao ferir as regras parlamentares. E, relativamente 
a esse vocábulo, devo lembrar um antecedente histó
rico ocorrido nesta Casa. Sr. Presidente. 

De uma feita, o Senador Ruv Barbosa falou, alu
diu às "razões indecentes" que 'haviam sido deduzi
das por um Senador - por sinal do meu Estado. O 
Senador Ramiro Barcelos que, diga-se de passagem, 
era um homem de raro talento, sentiu-se melindra-· 
do com a expressão empregada pelo grande senador 
baiano, que levou o velho Ruy a ocupar a tribuna, 
na Sessão de 26 de dezembro de 1901 para, num longo 
ciLscurso, mostrar a acepção da palavra "decente", da 
palavra "Indecente" que ele empregara ao referir-se 
às "razões indecentes" que haviam sido articuladas 
pelo seu colega do Rio Grande do Sul. 

Eu tenho o direito, Sr. Presidente, de invocar os 
ant~cedentes desta Casa, para dizer que nela não fiz 
sena o. conservar seus padrões. Exa tamen te empreguei 
o vocabulo, no seu sentido adequado às circunstân
cias. 

Por fim, Sr. Presidente, a passagem em que, pa
l'ece, S. Ex.• colocou em dúvida de que o velho Ruy 
tenha usado da tribuna do Senado: 

"a injustiça desanima o trabalho, a hones
tidade, o bem: cresta em flor o espírito dos 
moços, semeia no coração das gerações que vêm 
nascendo a semente da podridão, habitua os 
homens a não acreditar senão na estrela, na 
fortuna, no acaso, na loteria da sorte, promove 
a desonestidade, promove a venalidade, pro
move a relaxação, insufla a cortesania, a bai
xeza, sob todas as suas formas. 

De tanto ver triunfar as nulidades, de tan
to ver prosperar o. desonra, de tanto ver cres
cer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os 
poderes no.s mã·os dos maus, o homem chega a 
desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter 
vergonha de ser honesto." 

É esta a passagem, Sr. Presidente, citada no meu 
discurso, que Ruy Barbosa pl·oferlra desta tribuna, 
tantas vezes por ele iluminada e que, conforme en
tendi, o nobre Senador pôs em dúvida se fora, real
mente, proferida da tribuna do Senado. Foi na Ses
são Legislativa de 1914. 

Não posso dar a V. Ex." a data da sessão, nobre 
Senador, mas vou indicar o volume, o tomo e a pá
gina das "Obras Completas", em que V. Ex.• poderá 
encontrá-la: "Obras Completas. volume 41. tomo III, 
página 86." Se eu estiver em erro, aqui estare! com 
as duas mãos po.ra receber n palma tór!!l. 

Vou encerro.r, Sr. Presidente, para repetir o que li 
em dois jornais; no ,Torna! do Brasil, do Rio de Ja
neiro, e na Folha da Tarde, de Porto Alegre. 

Li, e nada disse até agora porque, em primeiro 
l'!gar, se! que nem sempre os registras jornalísticos 
sao exatos - e se! de ciência própria. Mas, por isto 
mesmo, de! algum tempo para que uma palavra vies
se a ser dita, no caso de que essa palavra de esclare
cimento tivesse cabimento, 

O Jornal do Brasil, segunda-feira, dia 13, página 
2, diz exatamente o seguinte, refer!nd·o-se ao Senador 
Jarbas Passarinho: 

"Passarinho afirma no Sul que há comu
nismo em tudo." 

Este o titulo. Aqui, na primeira coluna, ao lado 
da "Coluna do Castello", leio o seguinte: 

Citou, como exemplo, trechos dos discursos 
do Senador Paulo Bros.sard, "que qualificou, em 
pronunciamentos diferentes, o Presidente da 
República como esqu!zofrênico e um César ro
mano." 

Não preciso apelar para a memória do Senado. 
Eas~aria pegar o Diário do Congresso. E ninguém pc
dera _dizer que, em qualquer momento, em qualquer 
ocas!ao, eu tenha chamado o Senhor Presidente da 
República de esqulzofrênico. Não o faria, Sr. Pres!
den te. Nã·o o faria porque, dos estilos parlamentares, 
conheço ·o bastante para saber quais as expressões 
apropriadas em relação ao Chefe do Poder Executivo, 
como, aliás, ao Chefe do Poder Judiciário, da mesma 
forma, aos membros do P·oder Legislativo. 

Em outro j orna! - e este da minha terra - !elo 
isto, por exemplo: Folha da Tarde, 13 de junho. 

Antes o senador paraense leu diversas de
clarações de Paulo Brossard, que segundo ele 
chamou o presidente Gcisel de "insensato, desa
tinado, indecente e esquizofrênico." 

Confesso, Sr. Presidente, que estes registras da 
imprensa me causaram surpresa, especialmente, par
tindo de um homem da inteligência, da !lustração e 
das boas letras do nobre representante pelo Pará. Se 
V. Ex.• me disser que o discurso foi de critica dura, 
concordo inteiramente, até porque depois do que hou
ve, depois do que foi feito contra a Nação brasileira, 
contra este Congresso, inclusive, a crítica deveria 
de ser adequada, apropriada ao fato objeto da aná
lise. 

Agora, duvido que alguém, em todo o discurso, 
apresente, aponte uma palavra que não seja rigorosa
mente parlamentar. 

Vou dizer mais, Sr. Presidente, um dos homens 
mais notáveis que já passaram pelo Parlamento, e 
que, lastimavelmente, não chegou ao Senado, porque 
foi apenas membro da Câmara em mais de uma le
gislatura, foi Prado Kelly: é um dos parlamentares, 
creio que pode figurar entre os modelares, como foi 
modelar, aliás, no supremo Tribunal Federal. Se o 
Ministro Prado KeUy, erigido em Juiz, me apontasse 
uma palavra, já não digo um conceito, já não digo 
uma locução, mas me apontasse uma palavra que 
merecesse censura, em tão alto grau tenho os seus 
predicados, eu não hesitario. em pedir desculpas. Mas 
duvido, duvido que alguém que conheça as regras do 
Parlamento e da sua lingua, duvido que alguém aponte 
no discurso que impresso dli mais de cem páginas -
volto a dizer - uma palavra que não seja apropriada 
aos mais severos cânones parlamentares. 

Agora, sem dúvida alguma, Sr. Presidente, o dis
curso niio foi de elogio, o discurso foi de critica. E en
tendi eu que era este o meu dever, custasse o que 
custasse. 
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As vezes é mais fácil calar, mas como disse Una
muno, em certa ocasião grave da história de seu pais, 
"calar, às vezes, equivale a mentir". 

Era apenas Isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
o que desejava dizer na tarde de hoje. !Muito bem! 
Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE <Amaral Peixoto! - Con
cedo a palavra ao nobre Líder da Maioria. 

O SR. EURICO REZENDE CARENA- ESl - Sr. 
Presidente, pediria a V. Ex.• que concedesse a pa
lavra ao eminente Senador Jarbas Passarinho, que 
falará em nome da Liderança. 

O Sr. Marcos Freire <Moa - PE> - Sr. Presi
dente, fui citado nominalmente pelo Sr. Senador Jar
bas Passarinho e desejaria fazer uso da palavra. 

O SR. PRESIDENTE !Amaral Peixoto> - V, Ex.• 
é o próximo orador inscrito. 

' '' ':;"i~·., A"! ' .... ~~. '1o' 
O Sr. Mareos-Fireir.c\ (•MElB·";:... PE/l ·::._·Pe-lo· visto, 

talvez não me sobre tempo para usar de um direito 
que me parece legítimo. 

O Sr. Eurico Rezende <ARENA - ES> - Pelo 
Regimento, a preferência é da Liderança e eu a so
l!citel para o eminente Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE <Amaral Peixoto> - Con
cederei a palavra a V. Ex.•, pedindo entretanto ao 
nobre Senador Jarbas Passarinho, a quem V. Ex.• vai 
cedê-la, para que seja breve, a fim de que o Senador 
Marcos Freire possa fazer seu pronunciamento, vez 
que foi citado nominalmente. 

O Sr. Eurico Rezcnde CARENA - ESl - Ele pc
dera usar dos 20 minutos que o Regimento assegura 
à Liderança, mas acredito que S. Ex.• não ultrapas
sará tanto o Regimento quanto o fez o eminente Se
nador Paulo Brossard. 

O Sr. Franco Montare CMDB- SP>- Pela ordem, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE <Amaral Peixoto> - A Pre
sidência esta fazendo uma solicitação a fim de que 
pos!a atender aos dois oradores, porque ambos foram 
citados nos discursos pronunciados anteriormente. 

O Sr. Eurico Rczcnde CARENA- ES> - Possivel
.. lllente o Senador Jarbas Passarinho acolherá a so
l!citação de V. Ex.• · 

O Sr. Marcos Freire CMDB - PE) - Pela ordem, 
Sr. Presidente. Tendo em vista o conflito, quanto ao 
tempo, que talvez pudesse Impedir a ambos usarmos 
da palavra, eu me permito sugerir a V. Ex.• a pror
rogação da sessão, para que, assim, todos nós pudés
semos usar do direi to que nos é legitimo. 

O SR. PRESIDENTE <Amaral Peixoto) - Nós 
temos uma sessão marcada para às 18,30 horas. Caso 
o Senador Jarbas Passarinho não termine o seu pro
nunciamento antes desse prazo, eu farei a pror
rogação. 

Tem a palavra o Senador Jarbas Passarinho. 
O SR. JARRAS PASSARINHO <ARENA - PA. 

Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem re
Visão do orador.> - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Creio que sere! breve, Inclusive é perfeitamente 
compreensível que o Senador Paulo Brossard pudesse 
ter utll!zado o dobro do tempo regimental para sua 

: .explicação, porque era extremamente necessária, pelo 
menos quanto a mim. 

Tentare! ser breve, se isso ajuda, de algum modo, 
as pretensões do Senador Marcos Freire, ainda que 
eu suponha que teremos várias sessões ainda cm con-

junto para podermos discutir a parte que, no meu 
discurso, me referia ao Senador por Pernambuco. 

Número um; o Senador Paulo Brossard declara-se 
surpreso por fazer mais de um mês e só agora eu tra
tar do assunto. Talvez eu seja tardo, seja lento, tal
vez eu tenha tido oportunidade de ler o discurso, não 
estando aqui, posteriormente, à minha chegada cá, 
e seguramente, sem talvez, Sr. Presidente, há discursos 
que não precisam ser julgados em 24 ou 40 horas, ou 
em 40 meses, porque o que neles se contém é um jul
gamento definitivo de valor que pode ser aproveitado 
em qualquer momento, em que está falando aos jo
vens e exempl!ficando. Portanto, quanto a isso, não 
me parece que haja qualquer reparo. 

Quanto a dizer que um terço dos Senadores de
signados significa a esquizofrenia política em que 
vivemos, gostaria de lembrar ao Senador Paulo Bros
sard que são palavras ainda de Karl Loewenstein 
qJJando declara a .legisla_ção .e!eitç.r.;l.J;,~,.~l!).t09.\l~.ll)-.>O 
diz :.._ italiana e francesa - dés~arad\).11'\íj'i\t~i.P\J.,T~l
dária para Impedir que os partidos de Oposição ch'e
guem ao poder. Logo, não seríamos nós os inventores 
da esquizofrenia política, são dois países comumente 
citados pela Oposição como democráticos. 

O nobre Líder da Minoria chega há pouco tempo 
da Espanha e a saúda, como todos nós o fazemos, 
pela sua mutação; e ele sabe que 41 Srs. Senadores 
estão sendo designados pelo Monarca - e ninguém 
chama a Espanha de esquizofrenia política. 

Disse V. Ex.•. - o que me agradou pessoalmen
te, - que não houve nenhum ânimo de V. Ex.• de 
Injuriar a quem quer que fosse; apenas pretendeu 
fazer um discurso critico. Mas, vê-se que o trecho que 
acabou de ler é do Jornal do Brasil, que, evidente
mente, não me deu a honra de publ!car a minha 
palestra - tivesse !!do o que na terra de V. Ex.• se 
escreve sobre o jornal, a respeito do qual já vi V. Ex.n 
fazer, aqui, os mais rasgados e justos elogios, que é 
o Correio do Povo - V. Ex.•. que, naturalmente, já 
o leu - sabe que há uma discrepância entre as duas 
versões. Mas V. Ex.• preferiu a do Jornal do Brasil, 
embora sabendo que, evidentemente, neste campo, 
co.mo V. Ex.• mesmo disse, ainda há pouco, a conten
ção da ma:térla no espaço pudesse levar a isso que 
ouvi com certa surpresa, que eu teria indicado parte 
do discurso de V. Ex.• como prova da existência de 
comunismo, inclusive. 

O Sr. Paulo Rrossard <MDB - RSl - Se me 
permite V. Ex.", não li o Correio do Povo. 

O SR. JARRAS PASSARINHO IARENA - PA> -
Mas eu estranho, sendo V. Ex.• um Senador pelo Rio 
Grande do Sul, tendo residido na cidade em que se 
edita aquele jornal ... 

O Sr. Paulo Brossard <MDB - RS> - V. Ex.• 
não acabou de dizer que não tem lido os jornais nos 
últimos dias? O mesmo tem ocorrido comigo. 

O SR. JARRAS PASSARINHO !ARENA - PA> -· 
Então, peço a V. Ex.• que leia. o jornal, que repro
duziu, praticamente, as notas taquigráficas, pois fo
ram três horas e mela de debates. V. Ex.• leia o jor
nal e verifique se encontra a minha informação, nos 
termos em que V. Ex.n. lê, 

Mas, eu sustentaria um tipo de conclusão, nobre 
Senador Paulo Brossll.l'd, que foi aquela a que me . 
referi, ainda há pouco, e reforçada nas expl!cações 
de V. Ex.• Porém, devo preceder Isto neste preâm
bulo; Insisto, e repito, a mim me satisfaz que V. Ex.• 
tenha declarado na altivez que possui, que não pre
tendeu nenhuma forma de agressão pessoal e Inju
riosa. 
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O Sr. Paulo Brossard <MDB - RS) - Permite 
ainda uma vez? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PAl -
Com prazer. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) - Aliás, creio 
que nem fiz declaração, porque Isso é Inerente ao 
mandato. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) -
Multo bem. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - É Inerente 
ao mandato. 

O SR. JARBAS PASSARINHO {ARENA - PAl -'
A agressão não. 

O Sr. Paulo Brossard <MDB - RS) - Não, a ex
plicação, Isso é inerente. E não hâ quem, lendo o 
discurso, possa ver a Intenção de fazer Isso. Absolu
tamente, não. Agora, quero ressalvar que não estou 
explicando, porque, parece-me que salta. aos olhos 
de qualquer leigo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO {ARENA- PAl -· 
V. Ex." não precisa se preocupar em relação a sua 
natural forma de bravura. Eu não estou colocando 
a V. Ex.a nenhum tipo de a.rtíflcio, para dizer que 
está se expl!ca.ndo. Nem se explicando, no reflexivo 
nem explicando. Acho que V. Ex.a está interpretando. 
E Interpreta ao meu pensamento de V. Ex." E ne
nhum hermeneuta melhor do pensamento de V. Ex." 
do que V. Ex.a mesmo. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) -Permite 
V. Ex." um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO {ARENA- PA) -
Concedo o aparte ao nobre Líder do Governo. 

O Sr. Eurico Rezende <ARENA - ES) - Confes
so que fiquei satisfeito com a explicação pessoal dada 
pelo eminente Senador Paulo Brossard. Declara 
s. Ex." à casa que em momento algum chamou o 
Senhor Presidente da República de esquizofrênlco. 

O Sr. Paulo llrossard <MDB- RS) -Perdão, eu 
não declaro à Casa; é o que está no Diário do Con
gresso. 

O Sr. Eurico Rezende <ARENA- ESl - V. Ex.• 
vai me permitir, estou com o aparte. 

O Sr. Paulo Brossa.rd <MDB- RS) -Eu protesto 
contra esta forma. ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Espero 
ser breve. Mas é que V. Ex.8 tinha construído, para 
nós, - e nisso foi, naturalmente, traido na sua in
tenção, que não teve nenhum caráter injurioso - o 
seguinte raclocinlo: Primeiro: o chamado "Pacote de 
Abril" foi produto de esquizofrenia política. 

O Sr. Paulo Brossard {MDB - RS) - Não é 
exato. V. EK.• está citando de memória. 

O Sr. Eurico Rezende {ARENA - ES) - Nobre 
Senador, V. Ex. a vai me permitir concluir o aparte. 
Logo em seguida, V. Ex." diz que aquilo foi obra de 
um homem só. Se foi obra de um homem só, esse 
homem é o único esquizofrênlco. Então, dai eu dizer 
que a Casa está satisfeita em verificar que não houve 
o a.nlmus lnjurlandl de V. Ex.•, e, sim, apenas, uma 
Infelicidade redaclonal, a que todos nós estamos su
jeitos. 

O Sr. Paulo Brossard {MDB - RS) - A Infeli
cidade foi do seu protesto contra esta deformação. 

O SR. JARBAS PASSARINHO <ARENA - PA) -· 
Sr. Presidente, peço a V. Ex.a que, com todo o apreço 
que tenho pelo Sr. Senador Paulo Brossard, darei 

quantos apartes S. Ex.a quiser, mas que seja através 
do Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes) - Tem 
a palavra, portanto, V. Ex.•, nobre Senador Jarbas 
Passarinho. 

O Sr. Paulo Brossard <MDB - RS) - Permite 
· V. Ex." um aparte? <Assentimento do orador.) Nobre 
Senador, não desejo mais Interromper o seu discurso. 
Queria apenas slgnit1car que protesto contra o que a 
mim parece uma deformação material das minhas 
palavras, relativa às inte~pretações que ainda há 
pouco acaba de me dar o nobre Senador, Lider do 
Governo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - P:A.l 
- Mas, nobre Senador Paulo Brossard, ainda Insis
tindo que o melhor Intérprete do pensamento é V. 
Ex.•, e ainda Insistindo que V. Ex.a declarou, na hora 
da explicação pessoal, que todos nós podemos, evi
dentemente, ter este ou aquele cochilo, esta ou aque
la dificuldade, até em matéria redaclonal - já que 
o discurso de V. Ex.a velo escrito - eu devo confes
sar-lhe que a minha interpretação foi cartesiana, ba
seada., exatamente, num princípio que se dlz que 
duas quantidades iguais a uma terceira são iguais 
entre si. E por Isso eu atribuí, mas não disse que V. 
Ex.• chamara o Presidente de esquizofrénico ou ln
sano. Eu disse que, atribuindo as medidas - que 
V. Ex.• chama de pacotes - e mais ainda ao cons
tituinte do Riacho Fundo - que não é do Jornal do 
Brasil, é de V. EK.•, as aspas vem depois - então, 
quando V. EK.•, sarcasticamente, chama de consti
tuinte do Riacho Fundo e diz, como disse na expli
cação, que unlpessoalmente ele foi o responsável pela 
medida qualquer Inteligência média Interpreta como 
tal. MaS, evldent~mente, não fica ao nível das Inteli
gências superiores que Interpretam diferente. 

O Sr. Paulo Brossard <MDB - RS) - A Ironia 
palra no ar, mas não tem nenhuma pertinência ao 
caso. Nenhuma pertinência ao caso. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) -
Não há Ironia. · 

O Sr. Paulo Brossard <MDB - RSl - Especial
mente para uma pessoa da sua Inteligência, superior, 
descabe a. interpretação que V. Ex.a Insiste em dar. 

O SR. J'ARBAS PASSARINHO {ARENA - PA) 
- Mas é a única forma que eu teria de fazer com 
que a Interpretação não pudesse ser válida. V. Ex.• 
não está me entendendo: não estou Ironizando. Estou 
encontrando exatamente, a única forma lógica de 
poder expllcar o que me parece Inexplicável. 

E veja v. Ex." mais esta passagem, se não foi 
Infeliz, por parte de V. Ex.a, que ê um homem ta
lentoso que é um homem que trabalha com a palavra 
como um artesão, e sabe exatamente O SentidO de 
cada vocábulo. V, EK.•, ao concluir o seu discurso diz 
assim: 

os que fazem e desfazem leis, que podem 
até fundai." uma dinastia por ato pessoal, têm 
o direito de fazer Isso a sua pátria? 

A pergunta ligada a resposta. 
E V, EK.• conclui - o que me pareceu de multo 

mau gosto, e me perdoe se assim Interpreto. 
não se lhes ocorre que, mais alguns anos, 

estarão servindo de pasto aos vermes, e terão 
deixado Imenso vazio entre o Estado e a so
ciedade. 

O Sr. Paulo Brossard <MDB - RS) - Leia o 
resto, por obséquio. 
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O SR. JARRAS PASSARINHO !ARENA- PA) -
Só um pouquinho: 

"0 Estado todo poderoso e a sociedade de
sarmada?" 

O Sr. Paulo Brossard IMDB - RS) - Mas que 
novidade é esta, nobre Senador? 

O SR. JARRAS PASSARINHO !ARENA - PAI -
N'ão há novidade. 

O Sr. Paulo Brossard CMDB- RSI - Nós todos 
mortais, ricos ou pobres, poderosos ou desvalidos' 
brancos ou pretos, nós, um dia, não seremos pasto 
dos vermes? 

O SR. JARBAS PASSARINHO !ARENA- PA) -
O assunto não me agrada. 

O Sr. Paulo Rrossard <MDB- RSI -Brás Cubas 
não chegou a dedicar o seu livro "ao primeiro verme 
que roer as frias carnes do meu cadáver?" . 

O SR. JARBAS PASSARINHO IARENA - PAl 
--: Al!gusto dos Anjos ~ambém falou nele. É um poeta, 
nao e? Mas, V. Ex.• nao usou aqui, até agora "a mão 
que apedreja, a boca que escarra". Se V. 'Ex.• diz 
Isso a uma pessoa também poeta ... 

O Sr. Paulo Brossard IMDB - RSI - É uma 
contingência da natureza humana. 

O SR. JARBAS PASSARINHO !ARENA- PAl -
o poema é genérico. 

O Sr. Paulo Brossard IMDB - RS) - Com sua 
licença talvez os homens poderosos devam ser lem
brados de que, um dia, eles, realmente, reverterão ao 
pó. Os homens, quanto mais poderosos, mais devem 
ser advertidos disso. 

O SR. JARBAS PASSARINHO !ARENA- PAI -
~uem seria eu para negar a morte como a única cer
,eza. que existe? Apenas, eu diria que esse "mais al
guns anos" não foi feliz. Mas, é uma Interpretação 
pessoal, subjetlva. 

O Sr. Paulo Brossard IMDB - RSl - Mas, meu 
Deus, não! 

O SR. JARBAS PASSARINHO !ARENA - PAI 
- Nobre Senador, com relação à sua excepcional 
(rud!ção, quando V. Ex.• cita - e quando teve um 
ligeiro momento de dúvida, rebuscou na memória 
prodigiosa - a página, o tomo, a natureza do in-fólio 
com que c! tau Rui Barbosa, a minha dúvida, de per
manente aprendiz desse assunto, sobretudo por parte 
de V. Ex.•, a dúvida sobre a Agula de Haia, que tem 
em V. Ex.• uma réplica; é exatamente no fato de 
que ... 

O Sr. Paulo Brossard IMDB - RSl Não há 
Ironia alguma, não é? 

O SR. J1,ARBAS PASSARINHO !ARENA- PAl -
l'ão, é apenas uma réplica moderna. Por exemplo, 
quando V. Ex.• pretende que eu esteJa fazendo Ironia, 
esquece que 11, também, Raimundo Magalhães Jiínlor, 
que escreveu sobre Rui Barbosa as coisas mais ter
ríveis. 

O Sr. Paulo Brossard IMDB - RSl - Aliás, já 
que V. Ex.• registra o rato aqui devo dizer: com a 
tnals profunda Injustiça e lnexatldão histórica. 

O SR. JARRAS PASSARINHO !ARENA- PAl -
1!: ai que quero continuar o meu raciocínio, se V. Ex.n 
tne permitir. Portanto, Rui Barbosa chega a ser ne
gado, no dia de hoje, por um homem da envergadura 
d-:! Magalhães Júnior, Acadêmico da AcademlrL Brn.
silelra. de Letras. Conseqüentemente, é possível que 
retirado o mito, o prestigio e o valor dele nüo sejam 

fatos tão lncomuns que não permitam uma reen
carnação, no sentido literário do termo. É Isso que 
vejo. 

Mas, nobre Senador Paulo Brossard, eu tinha 
a Impressão - e talvez disso derive o equívoco -

·que ai se contém um trecho retirado da "Oração aos 
Moços". 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Posso 
assegurar a V. Ex.• que foi da tribuna do Senado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)
Não, estou dizendo da "Oração aos Moços". E se é 
da "Oração aos Moços", este trecho ... 

O Sr. Paulo Brossard !MDB - RS) - Este tre
cho? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) -
Sim, este trecho pertence a um discurso de paranlnfo 
que R\li Barbosa fez em um colégio em São Paulo, 
chamado, se não me engano, Nova Friburgo . 

O Sr. Paulo Rrossar1l IMDB - RS) - Não, V. 
Ex.• está confundindo o discurso de 1903, proferido 
no Colégio Anchleta de Nova Friburgo, com a "Oração 
aos Moços", proferida na Faculdade de Direito de 
São Paulo, em 1921. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA) 
- Exatamente. 

O Sr. Paulo Brossard IMDB - RS) - Que, aliás, 
ele escreveu e não leu, foi lido pelo Professor Rey
naldo Pore h a t. 

O SR. JARRAS PASSARINHO !ARENA - PA) ·
Foi lido por terceira pessoa, e se Isso aparece mais 
tarde como discurso, era natural que eu tivesse tido 
a Impressão de que aquilo havia sido, apenas, uma 
peça de paranlnfo. 

V. Ex.• citou o ano de 1914, no segundo semestre, 
e eu, que sou um bom estudante, ligado nisso - pelo 
menos, tenho a humildade de ser - vou correr todo 
o semestre de 1914 até entregar a mão à palmatória 
das dúvidas que expressei e não da afirmativa que 
fiz. 

O Sr. Paulo Brossard !MDB- RS) - Aliás, obser
vei que me parecera que V. Ex.• havia posto em 
dúvida. Mas registrei Isto. 

O SR . .JARBAS PASSARINHO !ARENA - PA) - O 
que não Impediu V. Ex.• de me dar a lição por Inteiro. 

O Sr. Paulo Rrossard (MDB - RS) - Mas, se 
V. Ex.• permite, não precisa passar tcdo o segundo 
semestre. Peço que a Mesa faça chegar a esta sala, 
agora, pedindo para tanto à Biblioteca do Senado, o 
Tomo III do Volume 41 das Obras Completas. 

O SR. JARBAS PASSARINHO !ARENA- PA) -
Isso me poupa tempo e abrevia a minha viagem a 
Canaã. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RSl - E V. Ex.• 
abrirá dlretamente na página 86 das Obras Completas 
da Casa Rui Barbosa. 

O SR. JARBAS PASSARINHO !ARENA- PAI -
Já chegaremos, então. 

No mais, nobre Senador, Insisto: a mim, pessoal
mente, admito que um homem da sua envergadura, 
da sua cultura, do seu conhecimento desta Lingua 
Portuguesa, do seu desvelo e carinho por um mestre 
como Rui, não pode, não deve, não tem desculpa que 
se utilize uma pala vrn que permita Interpretação am
bígua, ainda que ela tenha e possa ter n maior defesa 
num léxico de etimologia. V. Ex.• tem a obrigação de 
saber que está também na planicle conosco, c que 
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na hora cm que se fala existe uma lingua~em para 
ser entendida no seu sentido vulgar. A mim agrada. 
rejubilo-me de ter ouvido explicação de V. Ex.• e de 
saber claramente que não foi aquilo, que alguma 
interpretação foi feita àquela que V. Ex.• tenha reall· 
zado, quando aqui fez o seu discurso. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Fal· 
tando apenas 5 minutos para o término da sessão, a 
Presidência lastima não poder acolher a inscrição so
licitada, para expllcação pessoal, pelo nobre Senador 
Marcos Freire, exatamente porque há duas convoca
ções para a noite de hoje: às 18 horas e 30 minutos, 
neste plenário, sessão do Senado Federal, e às 19 
horas, sessão do Congresso Nacional. A Presidência 
então alvitra a S. Ex.a, o nobre Senador Marcos Frei
re a posslbllldade da sua inscrição para a sessão de 
amanhã. 

O Sr. Marcos Freire IMDB- PEJ- Sr. Presiden
te, pelo visto não há senão acatar a orientação da 
Mesa, de forma que solicito a V. Ex.n me considere 
inscrito para usar da palavra amanhã, após a Ordem 
do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BenevidesJ - A Pre
sidência adotará as providências solicitadas por V. 
Ex." 

Nada mais havendo que tratar, vou declarar en
cerrada a presente sessão, designando para a extraor
dinária das 18 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n.0 23, de 1977 !apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n.0 298, 
de 1977>, que autoriza o Governo do Estado de Santa 
Catarlnà a elevar em Cr$ 50.000.000,00 lcinqüenta 
ml!hões de cruzeiros> o montante de sua divida con
solldada interna, tendo 

PARECER, sob n.o 299, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constituciona

lidade e juridlcldade. 

-2-
Dlscussão, em turno único, do Parecer da Comis

são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.0 81, 
de 1977 I n.0 136177, na origem>, de 9 de maio do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete ao Senado o nome do Sr. Paulo da 
Costa Franco, Ministro da Segunda Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasll junto à Repúbllca do Líbano. 

-3-
Dlscussão, em turno único, do Parecer da Comis

são de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n.0 

116, de 1977 ln.0 189/77, na origem), de 10 de junho 
de 1977, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete ao Senado a escolha do Sr. Pedro Soarez 
Muiioz, Desembargador do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Sul, para exercer o cargo 
de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Eloy José da 
Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 mi
nutos.! 

ATA DA 87.a SESSÃO, EM 16 DE JUNHO DE 1977 

3.a Sessão Legislativa Ordinária, da s.a Legislatura 
EXTRAORDINARIA 

PRESIDll:NCIA DO SR. PETRóNIO PORTELLA 

AS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - José Guiomard - Evandro 
Carreira - José Lindoso ...., Cattete Pinheiro - Jar
bas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa 
- Henrique de La Rocque - José Sarney - Helvídio 
Nunes - Petrônio Porte !la -- Mauro Benevides -
Virgillo Távora - Wllson Gonçalves - Agenor Maria 
- D!narte Mariz - Jessé Freire - Domicio Gondim 
- Mllton Cabral - Marcos Freire - Arnon de Mello 
- Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela - Augusto 
Franco - Gllvan Rocha - Heitor Dias - Lulz VIana 
- Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico Rezende 
- João Ca1mon - Amaral Peixoto - Roberto Satur-
nino - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah -
Danton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo Capn
nema - Itamnr Franco - Magalhães Pinte - Franco 
Montara - Orestes Quércia - Otto Lehmann - Be· 
nedito Ferreira - Lázaro Barboza - Oslres Teixeira 
- Italívio Coelho - Mendes Canale - Saldanha Derzi 
- Accio!y Filho - Leite Chaves - Mnttos Leão -
Evelásio Vieira - Lenoir Vargas - Otair Becker -
Daniel Krieger - Paulo Brosso.rd - Tarso Outro.. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Porte!la) - A llsta 
de presença acusa o comparecimento de 59 Srs. Sena
dores. Havendo número regimental, declaro aberta a 
sessão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1.0 -Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 168, DE 1977 
Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, 

requeiro dispensa de ln terstício e prévia distribuição 
de avulsos para o Projeto de Resolução n.0 24, de 1977, 
que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a ele· 
varem Cr$ 21.776.197,00 (vinte e um milhões, sete
centos e setenta e seis mll, cento e noventa. e sete 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, a 
fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte, 

Sala das Sessões, em 16 de junho de 1977. - Luiz 
Cavalcante - Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Porte!la) - O pro
jeto 11 que se refere o requerimento ora aprovado, será 
incluído em Ordem do Dia. 
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
!.O-Secretário. 

J;: Ilda o seguinte 

REQUERIMENTO 169, DE 1977 

Nos termos do art. 233, do Regimento Interno, so
licito transcrição, nos Anais do Senado, do pronun
ciamento de S. Ex.• o Sr. Dr. Arnaldo da Costa Prieto, 
Ministro de Estado do Trabalho, na 63.• Conferência 
da Organização Internacional do Trabalho em Gene
bra, Suíça, em 7 de Junho de 1977, em anexo. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1977. - Jarbas 
Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE <Petrônlo Portella) - O re
querimento que acaba de ser lldo será remetido ao 
exarne da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (l'etrônio Portella) - Passa
se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n.0 23, de 1977 <apresentado pela Co
missão de Economia como conclusão de seu 
Parecer n.0 298, de 1977), que autoriza o Go
verno do Estado de Santa Catarina a elevar em 
Cr$ 50.000.000,00 <cinqüenta milhões de cruzei
ros) o montante de sua divida consolidada ln
terna, tendo 
PARECER, sob n.0 299, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucio-

nalidade e j uridlcidade. 

Em discussão o projeto. <Pausa.) 

Não havendo quem queira. discuti-lo, declaro-a 
encerrada. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-
necer sentados. <Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Passa
se aos Itens n.0s 2 e 3 da pauta: 

Item 2: 

Discussão, em turno único, do Parecer da 
Comissão de Relações Exteriores sobre a Men
sagem n.0 81, de 1977 (n.0 136/77, na origem), de 
9 de mala do corrente ano, pela. qual o Senhor 
Presidente da República submete ao Senado o 
nome do Senhor Paulo da. Costa. Franco, Minis
tro de Segunda Classe, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasll junto à República do Libano. 

Item 3: 

Discussão, em turno único, do Parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça sobre a 
Mensagem n.0 116, de 1077 <n.O 189/77, na orl-

gem). de 10 de junho de 1977, pela qual o se
nhor Presidente da República submete ao Sena
do a escolha do Senhor Pedro Soares Mufioz, 
Desembargador do Tribunal de Justiça. do Esta
do do Rio Grande do Sul, para exercer o cargo 
de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na 
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro 
Eloy José da Rocha. 

As matérias constantes dos Itens 2 e 3 da Ordem 
do Dia, nos termos da alínea 11 do art. 402 do Regi
mento Interno, deverão ser apreciadas em sessão se
creta. 

Solicito dos Srs. funcionários as providências ne
cessárias a fim de ser respeitado o preceito regi
mental. 

f A sessão torna-se secreta ds 18 horas e 50 
mtnutos e volta a ser pública ds 19 horas e 10 
mtnutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônlo Portella) - Es
gotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redação final do Projeto de Reso
lução n.O 23/77, aprovado na Ordem do Dia da 
presente sessão e que, nos termos do parágrado único 
do art. 355 do Regimento Interno, se não houver 
objeção do Plenário, será Ilda pelo Sr. 1.0 -Secretárlo. 
<Pausa). 

É Ilda o seguinte 

PARECER N.O 307, DE 1977 

Da. Comissão de Redação 

Redação final de Projeto de Resolução 
n.O 23, de 1977. 

Relator: SenadAlr Saldanha. Derzi, 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n.0 23, de 1977, que autoriza o Governo 
do Estado de Santa Catarina a elevar em Cr$ 
50.000.000,00 (clnqüenta milhões de cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada. 

Sala das Comissões, em 16 de junho de 1977 -
Adalberto Sena, Presidente "- Sàldanha. Derzi, R~la
tor - Helvídlo Nunes, 

ANEXO AO PARECER N.O 307, DE 1977 

Redação final do Projeto de Resolução 
n.0 23, de 1977. 

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

RESOLUÇAO N.O , DE 1977 

Autoriza. o Governo dO Estado de Santa. 
Catarina a elevar em Cr$ 50.000.000,00 (cin
qüenta milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida. consolidada. 

O Senador Federal resolve: 

Art. 1.0 É o Governo do Estado de Santa Cata
rina autorizado, nos termos do art. 2.0 da Resolução 
n.O 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal 
a elevar em Cr$ 50.000. ooo,oo !cinqUenta milhões de 
cruzeiros) o montante de sua divida consol!dada a 
fim de contratar empréstimo, junto ao Banco 'do 
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Bras!l S.A., por conta do Fundo de Desenvolvimento 
Urbano - FDU, destinado ao financiamento de um 
conjunto de obras Integrantes do sistema viário de 
Florlanópolis, naquele Estado. 

Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnlo Portella) - A 
redação final vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. Lo-secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N,0 170, DE 1977 

Nos termos do art, 356 do Regimento Interno, re
queiro dispensa de publicação, para Imediata discussão 
e votação, da redação final do Projeto de Resolução 
n,0 23, de 1977. 

Sala das Sessões, em 16 de junho de 1977. -
Lenoir Vargas, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônlo Portella) - Apro
vado o requerimento, passa-se à Imediata apreciação 
da redação final anteriormente lida. 

Em discussão a redação final do Projeto de Re
solução n,o 23/77. <Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a 
encerrada. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam 
sentados. <Pausa). 

Aprovada, 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE <Petrõnio Portella) - Está 
finda a matéria constante da Ordem do Dia, 

Concedo a palavra ao nobre Senador Vasconcelos 
Torres, orador Inscrito para esta oportunidade. 

O SR. VASCONCELLOS TORRES (ARENA - RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Abordarei, no dia de hoje, vários assuntos de 
Interesse do meu Estado e da área sindical. · 

A direção do Sindicato dos Trabalhadores na In
dústria Metalúrgica, Mecànica e de Material Elétrlco 
já solicitou encontro com os dirigentes da Fábrica 
Nacional de Motores, no Intuito de submeter à apre
ciação dos empregadores as reivindicações dos asso
ciados, ressaltando, em primeiro plano, a figura do 
reajuste, de acordo com os índices oficiais a partir 
de 1,0 de agosto, 

O Presidente do Sindicato Informou-me que o 
novo convênio está estruturado em obediência ao 
principio de entendimento entre o capital e o traba
lho. Foi elaborada uma minuta com n preocupnção de 
ser bem acolhida pelos empregadores, no mesmo tem
po em que procura atender aos Interesses dos em
pregados. 

As reivindicações estão no elenco dr.quelas pedi
das por outros sindicatos, tais como a data de in
gresso na empresa; o cálculo de pagamento do 13.0 
salário, Incluindo o valor das horas extraordinárias, 
normalmente trabalhadas, tomando-se por base a 
média do respectivo ano, a partir de 1.0 de janeiro 
último. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo, também, 
dar noticia de que o Sindicato da Indústria de Fiação 
e Tecelagem ainda não tomou uma decisão sobre o 
adiantamento salarial da ordem de 30% reivindicado 
pelos têxteis; representantes do grupo profissional já 
estão tomando as primeiras providências para as ne
gociações d!retas com os empregadores do ramo. 

Uma vez que a representação económica não está 
definida sobre o adiantamento pedido, embora várias 
reuniões tenham sido realizadas para tratar do as
sunto, resta esperar pela compreensão dos emprega
dores, pois entende-se que a Iniciativa é das mais 
justas, levando-se em conta os salários irrisórios per
cebidos pela maioria desses profissionais. 

Segundo o Presidente desse Sindicato, a principal 
meta na próxima campanha salarial residirá na con
qbista de um piso equivalente ao salário mínimo re
gional, acrescido de 50%, a exemplo do que ocorreu 
com os mestres e contramestres na Indústria de fia
ção e tecelagem. 

Sr. Presidente, o Sindicato dos Trabalhadores na 
Indústria da Construção C!v!l, sempre ocupado em 
diminuir o lnd!ce de acidentes de trabalho, chegou à 
conclusão de que é Indispensável um tratamento mais 
rigoroso, yo!s comprovado está que muitos emprega
dores estao preferindo pagar multas do que cuidar de 
uma politica de segurança aos trabalhadores. 

Assim é que se aguardam as modificações no ca
pitulo de Higiene e Segurança do Trabalho da CLT, 
onde, entre as modificações previstas, está o embargo 
das obras. A punição será aplicada aos casos conside
rados graves, tais como os acidentes fatais, ou que 
inut!lizem o operário para o trabalho. 

Serão reiniciadas as reuniões na sede do Sindi
cato, com debates de técnicos em prevenção de 
acidentes, para preparar mestres-de-obras sobre o 
combate a acidentes de trabalho. Diversas !nspeções 
semanais serão realizadas, e certas obras já estão na 
mira dos inspetores. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, também desejo 
chamar a atenção para as determinações do sr, Mi
nistro do Trabalho, Arnaldo Prieto, no sentido de 
exercer uma fiscalização mais objet!va das condições 
em que operam os motoristas de ônibus urbanos e de 
táxis, sendo que começa a ser elaborado um programa 
de qualificação e aperfeiçoamento dos profissionais, 
mecânicos e auxiliares. 

O Sr. Ministro do Trabalho revelou que a decisão 
foi tomada com base em levantamentos realizados 
pelas Delegacias Regionais do Trabalho, em São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre 
e Recife, por solicitação das entidades sindicais da 
categoria, que manifestaram apreensão quanto ~~~ 
condições de trabalho dos motoristas. 

A má remuneração e o excesso de horas de tra
balho, segundo o levantamento, são responsáveis por 
grande número de acidentes causados por fadiga e 
pela evasão dos profissionais, sobretudo os de melhor 
qual!f!co.çiio, que buscam empresas de transporte co-
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letivo intermunicipal e interestadual, por oferecerem 
melhores salários e condições de trabalho, 

Segundo o Sr. Ministro, um grupo lnterministe
rial poderá ser criado, visando a solução desses pro
blemas, tendo em vista que os problemas suscitados 
situam-se na competência de vários Ministérios. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aproveitando o 
ensejo de estar ocupando a tribuna, abordando pro
blemas de interesse sindical, desejo dar meu apoio à 
assembléia dos Bancários que será convocada em bre
ve, no sentido de definir novas metas a serem atin
gidas. 

Os Integrantes do grupo profissional decidiram 
apoiar a proposta, sob a alegação de que ainda não 
estavam devidamente esclarecidos sobre as bases do 
anteprojeto de acordo, estruturado pela diretorla do 
Sindicato, com os subsídios apresentados nas reuniões 
convocadas pelo órgão de classe, pois, entre outras 
coisas, estabeleciam um salário profissional na base 
de 3, 2,5 e 2 salários mínimos regionais para o pes
soal da tesouraria, contabilidade e portaria, respecti
vamente, anuênio de 60 cruzeiros, gratificação se
mestral de um salário efetivamente percebido pelo 
empregado, e auxíllo-allmentação de 5% do salário 
mínimo regional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando o Presi
dente Ernesto Geisel esteve em Campos, acerca de 
um ano, encaminhei a Sua Excelência, líderes sindi
cais, que lutavam pela regulamentação da profissão 
de guardadores de automóveis. Esta, agora, vem de 
ser feitas, pois 1.200 profissionais dessa categoria 
aplaudiram e festejaram a assinatura do decreto, 
pelo Senhor Presidente da República, atendendo 
àquela justa reivindicação. 

Para o presidente do sindicato classista o direito 
de seus representa dos será agora respeitado, princi
palmente com as autoridades coibindo a Infiltração 
de clandestinos na profissão. Tão logo ele receba a 
cópia da Lei n.o 6.242, colocará em prática os planos 
de trabalho já elaborados, prevendo o envio de estu
dos às empresas privadas, autoridades municipais, 
estaduais e federais, visando os convênios de presta
ção de serviço. Igualmente, pronto está um estudo 
para o carnaval, que será apresentado à RIOTUR, 
para apreciação e aprovação, cabendo ao DETRAN 
estabelecer as áreas a serem utlllzadas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo hipotecar 
minha irrestrita solidariedade à campanha que vem 
de ser lançada, visando o reajustamento salarial dos 
motoristas e agentes do setor de cargas particular. 

O Sr. Sebastião Ataíde de Melo, Presidente do Sin
dicato, informou que será instaurado imediatamente 
o dissidio, uma vez que considera perda de tempo as 
tentativas de negociações diretas com os empregado
res. A maioria não se interessa pelo acordo, preferin
do a tranqüllldade de esperar pela decisão do TRT, 
como ocorreu nos anos anteriores, pois a questão sa
larial de 1976, somente no dia 23 de março de 1977 
fora resolvida, e assim mesmo após urna série de obs
tó.culos. 

Em torno desse assunto, Sr. Presidente, desejo 
acentuar que o Sindicato das Empresas de Transpor
tes de Passageiros do Munlcipio do Rio de Janeiro 
propôs aumento para motoristas, cobradores, despa
chantes e fiscais entre 43,64% e 51,08% acima dos 
40% previstos para o dissídio coletlvo, como percen
tual oficial, visando o Incentivo à permanência des-

ses profissionais no setor. O Intuito é tão-somente 
de que os novos valores sejam pagos a partir de julho, 
embora permaneça a vigência do acordo em junho, 
para efeito de futuros reajustes. 

As empresas alegam que têm dificuldades para 
pagar esses salários devido à demora na compensa
ção tarifária. Um aumento de 40% reflete 18% no 
custo operacional. 

No entanto, segundo o Presidente do Sindicato, 
desde que haja uma carência de 30 dias, torna-se 
possível efetivar um reajuste nas bases propostas pelo 
Sindicato, acima do percentual oficial. Com essa me
dida, estarão melhor remunerados os profissionais, 
que se fixarão no setor, não continuando a acentuada 
falta de motoristas nos ônibus do Rio de Janeiro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, também empresto 
minha solidariedade aos Aerovlários e Aeronautas que 
estão solicitando um abono de emergência. 

A Federação Nacional, tendo em vista que há 
dois anos esses profissionais vêm conseguindo um 
abono de emergência, para ser compensado no rea
juste de dezembro, reuniu seus associados para apre
ciação de vários assuntos de seu interesse, encami
nhando expediente aos empregadores, para que todos 
participem dessa reunião. 

O quadro de carreira dos Aerovlários, cujos estu
dos estão definidos numa cláusula do acordo salarial 
firmado no ano passado, é um dos assuntos em desta
que dessa reunião. O an teproj e to foi elaborado por 
urna comissão especial, preconizando, entre outras 
vantagens, promoções automáticas, piso profissional 
e adicional por tempo de serviço. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, recebi do Presi
dente da Associação Comercial e Industrial de Ita
peruna, no Rio de Janeiro, um ofício dirigido ao Sr. 
Presidente da Rede Ferroviária Federal S/ A, cujos 
termos têm a minha integral solidariedade, e tanto 
assim é que lerei o expediente, solicitando ao desti
natário que dê ao mesmo a melhor da sua atenção: 

"Of. n.0 31/77 

Itaperuna - RJ, 7 de junho de 1977 

Exrno Sr. 
Gen. Stanley Fortes Batista 
DD. Presidente da Rede Ferroviária Federal S/ A 
Praça Duque de Caxias, 28 
20. 000 - Rio de Janeiro - RJ 

Prezado Senhor: 

Valemo-nos do presente para levar ao co
nhecimento de V, Ex.• que, a partir do dia 1.0 

do corrente mês, foi suprimido o único trem de 
cargas que atendia à esta cidade e adjacências, 
sendo, em conseqüência, fechada ao tráfego a 
Estação Ferroviária de Itaperuna e, virtualmen
te desativado o trecho compreendido entre Pa
raiso e Itaperuna. 

Esclarecemos, outrossim, que a cidade con
tinuará, nestas circunstâncias, com os elevadls
sirnos ânus da presença de uma linha férrea 
Instalada na principal Avenida da cidade, sem 
contudo, contarmos com o serviço ferroviário. 
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O fechamento Inesperado das atividades 
ferroviárias, trouxe ao comércio e à Indústria, 
e, sobretudo à região, prejuízos Inestimáveis ao 
seu desenvolvimento, !mepedlndo, Inclusive, a 
descentrallzação dos parques Industriais das 
grandes metrópoles para os municípios do In
terior. Nestas circunstâncias, a ausência do 
transporte ferroviário nesta região, desestimu
lará a Instalação de Indústrias pesadas como 
as de álcool, açúcar, derivados de calcário e ou
tras. 

apoio, !elo o expediente para que conste dos Anais do 
Senado Federal: 

Assim sendo, encarecemos a especial aten
ção de V. Ex.• no sentido de uma solução para 
o crucial problema. 

Certo de Vossa peculiar atenção para o 
assunto de vital relevância para nossa comuni
dade, reiteramos os nossos protestos de estima 
e distinta consideração. 

Atenciosamente, - Wilson Chequer Jorge, 
Presidente da Associação Comercial ·e. Indus
trial de Itaperuna - RJ." 

Sr. Presidente, o Prefeito da Cidade de São Fldé
lls, Sr. Sebastião de Almeida e Sllva, dirigiu-me ofí
cio a respeito da produção açucareira no Estado do 
Rio de Janeiro, o qual, por hipotecar-lhe Integral 

' 1•', 

"Of, n.0 202/77 
São Fldélls, 24 de maio de 1977 
Assunto: Sol!cltação 

Excelentíssimo Senhor Senador: 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Exce

.lêncla para, com a devida vênla, passar-lhe às 
mãos, o anexo, que contém o lastimável com
portamento da Produção açucareira do Estado 
do Rio, nas últimas safras. 

Como é do conhecimento do !lustre repre
sentante fluminense na suprema corte legisla
tiva do nosso querido Brasll, o celeiro em pro
dução açucareira deste Estado é o Norte Flu
minense que, à mercê da carência de chuvas, 
vê frustrada ano após ano, a estimativa de sua 
produção. 

Ao ensej.o, rogo a Vossa Excelência, por co
nhecer o espírito públ!co que sempre o animou 
às grandes decisões patrióticas, no sentido de, 
junto aos dignos dirigentes dos órgãos federais, 
buscar solução para o angustiante problema 
açucareiro fluminense. 

Com distinguido apreço - Sebastião de Al
meida e Silva, Prefeito." 
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Finalmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo 
dar ciência ao Senado de que recebi um apelo dos 
funclonârlos !nativos da Estrada de Ferro Leopoldina, 
apelando ao Senhor Presidente da República, no 
sentido de que determine à Caixa Econômlca Federal 
a reabertura da sua Carteira de Consignação, que 
deixou de operar hã mais de um ano, criando sérios 
embaraços àqueles servidores aposentados. O abaixo
assinado enviado por esses humildes funclonâr!os 
!nativos está vazado nos seguintes termos: 

Ex.mo Sr. Senador da República 
Vasconcelos Torres 
Senado Federal 
Brasilla - DF 
Os abaixo assinados funcionários da Estrada 
de Ferro Leopoldina - !nativos, vêm por melo 

' I 
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'I 
I 
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l,.:!.75 ,CS2, 00 O •?O :iso.os~.ooo,oo 

ass ,a4s. 07Q,co. 725.Sll',Ó00 100 
.. . 

deste solicitar de v. Ex.• como representante 
do povo, fazer um apelo às autoridades deste 
País no sentido de obter a reabertura da Car
teira de Consignação da Caixa Econômlca Fe
deral fechada há mais de 10 meses aos !nativos, 
o que vem dificultando obter um empréstimo 
junto ao estabelecimento de crédito. 

A Carteira de Hipoteca sem Destinação Espe
cifica, também encontra-se fechada para con
trair empréstimos para terminar os Imóveis 
mediante Escritura do Prédio residencial, o que 
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vem agravando mais o problema do assalariado 
aposentado. 

Esperamos que v. Ex.a junto ao Sr. Presidente 
da Caixa, Sr. Humberto Barreto, consiga con
tornar o Impasse criado com tal medida, que 
Inclusive, contraria os propósitos de Sua Exce
lência o Senhor Presidente da República, no 
sentido de dar um amparo maior às classes me
nos dotadas financeiramente. 

Junho de 1977 
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Esses, Sr. Presidente, Srs. Senadores os motivos 
que me trouxeram à tribuna no dia de hoje, ocupando 
a atenção da Casa. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Maus ventos vêm perturbando seriamente o MI
nistério dos Transportes, onde quase parece, passou a 
Ir de mau a pior, conforme se vê constantemente na 
Imprensa. E a situação parece ainda pior na RFFSA 
empresa onde há multo as coisas vão multo mal. Pa
rece-nos Isto Incompreensível, pois por ocasião de um 
terrível acidente ferroviário no Rio, o Presidente 
Ernesto Gelsel Interferiu pessoalmente na empresa, 
Inclusive mudando sua dlreção. Era de se esperar que 
a enérgica ação presidencial produzisse bons frutos, 
a curto prazo. No entanto, não se vê sinais de me
lhoria, Inclusive os acidentes se repetindo nos subúr
bios cariocas, como se deu há poucos dias. De con
creto, a RFFSA só surge no noticiário de forma ne
gativa, desde o descumprimento da lei no tocante a 
seu pessoal, ao insucesso do programa ferroviário -
hoje limitado à constante supressão de ramais apon
tados como ant!econôm!cos, como se o único objet!vo 

da empresa fosse obter copiosos e fáceis lucros - e 
à reclamação de devedores ludibriados. 

Bem sabemos ser esse um setor que tem problemas 
acumulados durante largo tempo, Inclusive com a en
campação de ferrovias em péssimas condições, para 
constituição da atual RFFSA. Da mesma forma, houve 
questões salariais e de pessoal acumuladas. Mas, há 
13 anos sucessivos governos vêm enfrentando o pro
blema, sem que se perceba mudança substancial al
guma nessa empresa caótica. O Presidente Ge!sel, face 
os violentos Impactos da crise energética, se dispôs a 
dar prioridade a um programa ferroviário, Indispen
sável ao desenvolvimento, à estabilidade econõm!co
f!nancelra e à própria soberania nacional. Nada se 
fez, o programa se esfacelando sob o Impacto do Ina
creditável Insucesso da Ferrovia do Aço. 

Impressionado e comovido com o terrível desas
tre havido num dos subúrbios cariocas, onde foi para 
de tudo se inteirar pessoalmente, o Presidente Ge!sel 
agiu com rigor, mudando a dlreção da empresa e 
exigindo solução para o gravíssimo e desumano pro
blema de transporte ferroviário suburbano no Rio de 
Janeiro. Os anos se passam e a situação se mantém 
a mesma, nem faltando os acidentes. 

Sr. Presidente, como se não bastasse, a RFFSA 
ocupa lugar de realce no tocante a denúncias, crí
ticas e reclamações de seus servidores e antigos fun
cionários. Os ferroviários constituem, hoje, uma ca
tegoria profissional das mais Infelizes e !nj ust!çadas. 
Sequer são poupados os !nativos, permanecendo até 
hoje sem cumprimento decisão do Egrégio Tribunal 
Superior do Trabalho, prolatada no D!ssíd!o Colet!vo 
n.o 2 de 1966, onde se determinou o pagamento de 
aumento dado aos ferroviários e Ilegalmente anulado 
por decreto-lei. De todos os Estados, vêm-nos recla
mações de ferroviários, em cartas que nos expõem 
situações dolorosas, fruto do menosprezo à lei. E 
Inúmeras delas, como na que me enviou um aposen
tado residente em Campos, vêm desabafos como esse: 
"Quem sabe se, a seguir ao grito de Vossa Excelência 
da tribuna do Senado, o nosso bom Presidente da 
República, tendo aí ciência desses fatos, não fará com 
que o Presidente da RFFSA tome as providências ne-
cessárias?" · 

Sr. Presidente, comovem-nos confiança e espe
rança que homens tão Injustiçados e que vivem em 
situações as mais duras, depositam no Chefe do Go
verno, nele colocando a esperança de que faça a 
RFFSA mudar de conduta, cumprindo a lei e agindo 
com humanidade junto a seus empregados ou ex-fun
cionários. 

As denúncias e reclamações são numerosas e não 
deixam dúvida de que !nex!ste na RFFSA sentimento 
de j ust!ça social. O INPS deixa de pagar aos aposenta
dos da Leopoldina sob a alegação de que esta não 
"entrou com o dinheiro", levando ao auge a aflição de 
uma classe tão sofrida. 

Como representante da Oposição nada mais po
demos do que trazer para esta tribuna apelos tão 
dolorosos, transmitindo-os como nos é encarecido -
ao Chefe do Governo, para que este, com energia, con
siga que a RFFSA mesmo nada fazendo no setor fer
roviário, militando-se à supressão de ramais até que 
não mais disponha de ferrovias, ao menos dê trata
mento justo 11 seus empregados, at!vos ou !nativos. É 
o apelo que formulamos a Sua Excelência, em nome 
dos que recorrem a nós, tangidos pela aflição e a ln
justiçai (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnlo Portellal - Nada 
mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, de
signando pam a ordinária de amanhã a seguinte 
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ORDEM DO DIA 
-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 138, 
de 1977, do Sr. Senador D!narte Mariz, sol!cltando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da carta 
enviada pelo Sr. José Lu!z Moreira de SOuza ao Jornal 
O Estado de S. Paulo, bem como da Nota da Redação 
sobre a mesma. · 

-2-
Votação, em prhne!ro turno (apreciação prelimi

nar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do 
Regimento Interno>, do Projeto de Lei do Senado 
n.0 215, de 1976, do Sr. Senador Eveláslo Vieira, que 
dispõe sobre a inclusão dos serviços especializados 
de medicina, higiene e segurança do trabalho, como 
serviço constante do elenco de benefícios e serviços 
do sistema geral da previdência social, tendo 

PARECER, sob n.0 117, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade. 
-3-

Dlscussão, em turno único, da Redação Final 
(oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n.0 288, de 1977), do Projeto de Lei do Senado n.0 184, 
de 1976-DF-Complementar, que permite aposentado
ria voluntária, nas condições que especifica, aos fun
cionários públlcos do Distrito Federal incluídos em 
Quadro Suplementar ou postos em d!sponibilldade. 

-4-
D!scussão, em turno único, do Projeto de Decreto 

Legislativo n.o 10, de 1977 (n.0 86-B/77, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Convênio de 
Abastecimento a Médio Prazo de Produtos, firmado 
entre a República Federativa do Brasil e a República 
do Peru, a bordo do navio da Armada Peruana, 
Ucaya!l, fundeado no Rio Amazonas (Solimões), na 
linha de fronteira brasllelro-peruana, em 5 de no
vembro de 1976, tendo 

PARECERES FAVORF/EIS, sob n.0s 229 e 230, de 
1977, das Comissões: 
- de Relações Exteriores; e 
- de Economia. 

-5-
Dlscussão, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n.0 24, de 1977 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n.0 300, 
de 1977), que autoriza o Governo do Estado de Ala
go as a elevar em Cr$ 21.776.197,00 (vinte e um mi
lhões, setecentos e setenta e seis mll, cento e noventa 
e sete cruzeiros), o montante de sua divida ·cansoU
dada, tendo 

PARECER, sob n.o 301, de 1977, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constituclona

l!dade e jur!d!cldade. 
-6-

D!scussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n.o 14, de 1976, do Sr. Senador Nelson 
Carneiro, que acrescenta dispositivo O. Consolidação 
das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n.0s 838 a 840, de 1976, das 
Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constltuciona

Udade e jur!d!cidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públi
cas, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Petrôn!o Portella) - Está 
encerrada a sessão, 

!Levanta-se a sessão às 19 horas e 12 mi
nutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
EVANDRO CARREIRA NA SESSAO DE 14-6-77 
E QUE, ENTREGUE A REVISAO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Constata-se, na realidade brasileira, um desen
contro, !negavelmente. O desencontro ocorre, é per
ceptível e notório. Desencontro na área econôm!ca, no 
planejamento, nas obras ·improvisadas, todos eles 
muito bem retratados na palavra dos Srs. Senadores 
que têm assomado à tribuna nos últimos dias. 

Mas, o maior desencontro, Sr. Presidente, o maior 
estado de perplexidade - e paradoxal - que se cons
tata diante da realidade brasileira. é o não cumpri
mento do !tem primeiro, da prioridade mais ressaltan
te do !deário revolucionário, a luta contra a corrupção. 

Este !tem constitui o per!stilo, o front!spic!o do 
!deár!o da Revolução de 1964, a luta contra a corrup
ção; e porque, !negavelmente, a corrupção é o pior de 
todos os males. 

Mas, infelizmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
esta corrupção se constata e não tem recebido o tra
tamento asséptico e prof!lát!co a que a Revolução de 
1964 se propôs. E é tal o seu espraiar-se que já grassa 
pelas bandas do meu Amazonas. · 

É constrangido que trago à baila a infecção cor
ruptora que já infesta o Governo do Estado do Ama
zonas. E se não me engano, de acordo com os dados 
hauridos na imprensa, o maior infectado, o maior 
vetar da corrupção é o próprio Governador do Estado 
do Amazonas. É constrangido que trago esta noticia. 
ao Senado; mas, no cumprimento de um dever, não 
era possível deixar passar em brancas nuvens o que 
a. Imprensa noticia, com a chancela de um Secre
tário de Estado. 

O Sr. Eurico Rezende <ARENA ES) - V. Ex.a 
me perm! te um a. parte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AMl -
Com multa honra, nobre Senador. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) -Entendo, 
com a devida. vên!a., que o problema. de falar com ou 
sem constrangimento não é o problema. principal, por
que mais do que esse problema. deve ser o dever do 
parlamentar de deixar o constrangimento de lado e 
falar com provas. O Senado espera que V. Ex." faça 
a comprovação dos fatos alegados, porque no mo
mento em que V. Ex.a alega que a. Imprensa. os noti
ciou, V. Ex.• - isto é óbvio na dla.lét!ca - deu a. sua 
adesão e a sua chancela de veracidade e de proce
dência a essas !ncrepações. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AMl -
Nobre Senador Eurico Rezende, quero avisar de ante
mão que ao assumirmos uma cadeira neste Senado to
dos nós nos inteiramos da responsab!lldade e a assu
mimos. Quando tomamos a tribuna é na convicção de 
que nenhuma v!sagem, nenhuma abominação, ne
nhum fantasma admoestat!vo ou pretensamente cor
retivo ou punitivo nos atemoriza. 

Estamos nesta. tribuna. porque aceitamos o desa
tio do arbitr!o e estamos sujeitos a. enfrentá-lo com 
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risco, sem medo de fantasmas nem de visagens. Nós 
não tememos vlsagens. 

O Sr. Eurico Re~ende - (ARENA - ES) - Per
mite V. Ex.n um aparte? 

O SR, EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) -
Pois não, nobre Senador, com multa honra. 

O Sr. Eurico Rczende (ARENA - ES) - V, Ex.n 
interpretou mal as minhas palavras. Não· estou pro
curando colocar mouros na península ibérica do seu 
discurso; não se trata - nem da parte do Governador 
Enoque Reis, nem da minha parte - de acenar para 
V. Ex.n com instrumentos cirúrgicos, porque. nós temos 
a primeira opção na clinica do debate. E dentro desse 
debate estou exercendo o direito de pedir a V. Ex.n 
que, de permeio com as suas acusações, exiba à Casa. . 
as provas correspondentes porque se trata da maior 

• chibatada. moral que se pode dar numa pessoa física. 
ou jurídica a lncrepação de prática de ato de cor
rupção. Trata-se, obviamente, de uma. acusação multo 
séria, porque nem no carnaval se brinca com a honra 
alheia.. 

O SR. EVANDRO CARREIRA CMDB - AMl -
V. Ex.n, mais uma vez, reitera e pleonast!camente con
firma a primeira posição de babá, de mestre-escola, 
tentando evitar que o alqno temerariamente se com
porte com uma acusação inverfdica ou Insólita. 

Mas, nobre Senador, essa advertência não tem ca
bimento no Senado. Todos nós estamos cônscios de 
nossa responsabilidade; não há necessidade dessa ad
vertência de que a acusação é grave. Nós estamos 
aqui para cumprir um dever, não Importa que desa
grademos a "a", "b" ou "c" ou fiquemos sujeito~ à 
palmatória, a cirurgias, a lavagens mentais, a maleu
ticas ou assepslas cerebrais. Não. Nós estamos cons
cientes, mesmo, e no dia em que a Oposição se cons
clentizar disso talvez consiga acordar o Governo para 
aquelas realidades decantadas aqui, porque nós fize
mos uma Revolução para varrer a corrupção deste 
País. Aliás, este é o anseio do povo, que o povo aca
lenta de longa data. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex.• 
me honra com um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM}- A 
própria campanha janlsta obteve aquela enxurrada, 
aquela avalancha de votos em decorrência do símbo
lo da vassoura, que era o símbolo da luta contra a 
corrupção para varrer a sujeita que grassava nos car
gos públicos. 

Concedo o aparte novamente a V. Ex.• 
O Sr, Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex.n 

falou em varredura. Realmente, é do nosso dever fa
zer a varredura da corrupção. Neste ponto eu estou 
com V. Ex.• em gênero, número, grau e vizinhança. O 
nosso pensamento é comum. Mas, da mesma forma que 
é sagrado o dever de se realizar a varredura da cor
rupção, é sagrado, também, o dever de_ fazermos a 
varredura de acusações, quando estas sao Improce
dentes, de modo que quero acompanh~r o discurso de 
V. Ex.n para ver qual deve ser a opçao, se é a var
redura da corrupção - se V. Ex.• prová-la - ou se 
devemos fazer a varredura das acusações. V. Ex.n 
pode continuar fazendo a sua evolução nesse quintal, 
onde, de qualquer maneira, Incidirá a varredura. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) -
Agradeço o consentimento de V. Ex.•, mas quero dizer 
que o seu raciocinlo é um a priori. Claro que quem de
nuncia assume a responsabilidade da terp.erldade da 
denúncia ou não. Isto é um a priori que nao se conce
be na tribuna do Senado Federal. A tribuna do Sena-

do Federal é composta de homens maiores de trinta e 
cinco anos que chegaram aqui através lutas memo
ráveis. Portanto, não cabe ressaltar ou Insistir com 
este a priori porque ele parecerá mais uma abomina
ção, um fantasma., uma vlsagem que se coloca na 
frente do orador para que ele tema qualquer passo 
em falso. Acredito que o orador, que o parlamentar 
deva ser Imune pelas palavras, votos e opiniões pro
feridas na tribuna. Qualquer regime que limite essa 
imunidade é um regime de arbitrio e parcial. O par
lamentar tem que ser Imune da tribuna, não pode 
condicionar o fluxo do seu pensamento. Ele está aqui 
c vem para cá em nome do povo, não pode condicio
nar-se a um discurso escrito, acertadinho ou então 
mal acertado, vindo até por origens escusas, feito por 
assessores que, às vezes, mal orientam. Acho mesmo 
que os discursos deveriam ser de Improviso. Consta 
até que o antigo Regimento desta Casa proibia dis
curso lido. E se Ruy Barbosa - o grande Ruy que 
pontificou desta tribuna - produZia discursos escor
reitos, era porque ele os taqulgrafava, pois era eldmio 
taquígrafo. Só se conhece o pensamento do orador 
quando este fala sponte propria, livre, sem pelas. 

Sr. Presidente, vamos às provas. 
Dizem os jornais de Mana.us e do Sul do Pais: 

"VEREADOR ACUSA GOVERNADOR 
DO AMAZONAS DE CORRUPTO 

MANAUS (AGS) - O Governador Henoch 
Reis mandou construir uma luxuosa casa de 
alvenaria, no Conjunto Ajurtcaba, para a sua 
amante, com dinheiro da Sociedade de Habita
ção do Amazonas-SHAM -, cujas obras custa
ram cerca de 264 mil cruzeiros, denunciou on
tem, na. Câmara Municipal, o Vereador Fábio 
Lucena, do MDB, ao aplaudir a iniciativa da 
oposição na. Assembléia Legisla.tl va de pedir 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito para 
apurar desvios de verbas na Sociedade. Lucena 
pediu à Câmara que encaminhasse a sua de
núncia ao Serviço Nacional de Informações, em 
Manaus, para ser apurada e, se comprovada, 
responsabilizar o Governador por crime de pe-
culato. · 

Lucena contou que o empresário-empreitei
ro da SHAM que construiu a casa o procurou 
há ·dois dias em sua residência para "contar a 
verdadeira história". Segundo o empreiteiro, que 
está sendo processado na Justiça par seus cre
dores, a casa da amante do Governador Henoch 
Reis foi construída com o material fornecido 
pela SHAM, enquanto o dinheiro lhe foi pro
metido quando a obra terminasse. Há quase dois 
anos ele entregou a casa, que já está habitada, 
mas até agora não recebeu o dinheiro. Por 
outro lado, ele tem quase 20 milhões de cruzei
ros para receber da SHAM, de obras que reali
zou nos conjuntos habitacionais. 

Ao procurar a. dlretorla da Sociedade para 
encontrar uma solução e receber o valor das 
obras que realizou, tem sido destratado e amea
çado de prisão. Por isso, ele procurou o Verea
dor Fábio Lucena a quem gnrantlu: "Se me 
prenderem, comigo vai para a cadela multa. 
gente Importante do Governo". 

O parlamentar lamentou que o Governador 
Henoch Reis tenha tido tal procedimento, quan
do centenas de famílias, pobres e sem moradia 
certa, clamam por uma casa própria. E concluiu 
sua denúncia, acrescentando: "Se o Governador 
quer construir casa para a sua amante, que o 
faça com o seu dinheiro, não com os recursos 
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do Estado". Segundo Lucena, a casa possui 
vários cômodos, atapetada, ar condicionado, suí
te e piscina." 

Aqui a Folha de S. Paulo, de 9 de junho: 
"MANAUS (Do correspondente) -Durante 

exposição feita na manhã de ontem, no plená
rio da Assembléia Legislativa do Estado, o prof. 
Mário Coelho Amorim·, secretário de Planej a
mente, confirmou irregularidades na Sociedade 
de Habitação do Estado do Amazonas, as quais 
a tingem o desvio de recursos ou empréstimo de 
parcelas de financiamentos. 

O secretário historiou as dificuldades da 
empresa habitacional do Estado, citando a se
guir o desvio de verbas - Cr$ 20 mil apurados 
até agora - ocorrido durante a administração 
de Wllliam Sá, já substituído pelo governador 
do Amazonas. As primeiras denúncias foram 
feitas pelo Deputado federal Mário Frota." 

Agora Srs. Senadores, tenho em mãos recorte de 
O Estado 'de S. Paulo, com notícia que até hoje não 
foi desmentida. Aguardei até esta data o desmentido, 
para assomar à. tribuna. Diz O Estado de S. Paulo do 
dia 11 de junho: 

"As denúncias de Irregularidades na So
ciedade de Habitação do Amazonas <SHAMl, 
levantadas na Assembléia Legislativa do Estado 
pela oposição, fora~ confirm~das ontem pelo 
secretário do PlaneJ amento Mario Amorim, em 
depoimento na Assembléia. Ele disse que houve 
desvio de recursos destinados pelo BNH para 
construção de conjuntos habitacionais, para se
rem indevidamente empregados na compra de 
terras. Amorim confirmou, ainda, que a SHAM 
construiu uma luxuosa casa de alvenaria, no 
conjunto "Ajuricaba", "que destoa dos padrões 
adotados para as casas populares', e que, se
gundo o vereador Fábio Lucena, "se destinou 
à. amante do governador Henoch Reis, que de
terminou a sua construção com materiais da 
própria SHAM". 

Enquanto o secretário Mário Amorim dava 
explicações para os deputados amazonenses, a 
vereadora emedeb!sta Ellzabeth Azize, de Ma
naus dizia que o governador Henoch Reis lhe 
propf>s uma trégua: se ela deixar de denunciar 
Irregularidades na SHAM, especialmente .. ' que 
envolvem o Irmão do governador, ele "~, 'sin
teressará" pelo processo que move contra a 
vereadora para enquadrá-la na Lei de Seguran
ça Nacional, exatamente por causa daquelas 
denúncias. Entretanto, a vereadora acrescen~ou 
não ter aceitado o acordo e que continuara a 
denunciar mais Irregularidades." 

As denúncias que trazemos a esta tribuna são 
feitas no cumprimento de um dever, porque não nos 
poderíamos omitir, não poderia~os deix~r .?e pedir 
ao Serviço Nacional de Informaçoes, aos orgaos com
petentes que apurem essas denúncias, para que elas 
não fiquem hibernando, não entrem em estado letár
gico porque se tratam ou se referem a pessoas liga
das 'ao Governo, a um Governador escolhido indlre
tamente. Isto, aliás, vem comprovar e conf!rm.ar a 
nossa tese, que é resultado de toda uma expe1:iencla 
histórica de que só o povo é que tem cond!çocs de 
escolher, porque só o povo possui aquela consciência, 
aquele sexto sentido que a Psicologia Social constata 
hoje capaz de verificar os corruptos que se notabi
liza~ pela doença gritante, infecciosa e mal cheirosa. 

o Sr. Osires Teixeira CARENA- 00) Permite um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. EVANDRO CARREIRA fMDB - AMl -
Concedo o aparte ao nobre Senador Oslres Teixeira. 

O Sr. Osircs Teixeira fARENA - GOl - Nobre 
Senador Evandro Carreira, eu me permito dividir o 
aparte, que vou dar a V. Ex.a, em duas fases inteira
mente distintas. A primeira para, até certo ponto, 
concordar com V. Ex.• quando profllga desta tribuna 
os discursos pré-elaborados, feitos à base de assesso
ria e que nem sempre revelam a verdade por Inteiro 
po: problemas, senão a condicionam aos Interesses 
àaqueles que os pronunciam. lt evidente que podere
mos passar vistas. tranqüilamente, desses conceitos 
ao eminente Senador Paulo Brossard, ao em!n1'lnte Se
nador Marcos Freire, uselros e vezeiros em discursos 
elaborados, preparados na Intencionalidade de má" 
vontade ao grande esforço governamental que se vem 
desenvolvendo. A segunda parte para discordar fron
talmente de V. Ex.". quando afirma à Casa Imperati
vamente: "vamos às provas". E o que vejo? V. Ex.• 
rnssar a ler, urna a uma, as notícias de jornal. .. Na 
verdade, V. Ex.• está fazendo reportagem de reporta
gem e não provando as acusações que se fazem ao 
eminente Governador Henoch Reis, de quem não 
tenho, evidentemente, procuração para defendê-lo, 
mas que a tradição, ao longo da sua vida públ!ca, 
sendo um emérlto Ministro de tribunal e guindado à 
posição de governr,dor de Estado, não lhe permitiria 
- a colocação é no futuro do pretérito - o absurdo 
que os jornais anunciam. Al!ás, está se tornando uso 
comum, nesta Casa, dos Senadores da hOnrada Ban
cada do Movimento Democrático Bras!lelro traduzi
rem meras notícias de jornais como verdade absoluta, 
a todo o instante em que se quer chamar um em!
ner.te Senador da Oposição para que traga elementos 
comprobatórios e, então, vem um e diz: Segundo o 
Estado de S. Paulo. . . E dá uma inflexão excepcional 
à voz, como se o Estado de S. Paulo fosse a última 
palavra, como se tudo o que ele escrevesse fosse ver
ctade absoluta! Por se louvar em noticias de jornais, 
um parlamentar da Cãmara dos Deputados acaba de 
perder o mandato. Acho que V. Ex.• deve trazer pro
vas, mas provas mesmo! E não notícias de jornais. 

O SR. EVANDRO CARREIRA CMDB - AM) -
Nobre Senador, V. Ex.• nos deixa diante de um im
passe: Onde haurirmos informações? Onde obtermos? 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GOl -Nos au
tos do processo, 

O SR. EVANDRO CARREIRA CMDB - AM) -
Nos üibunais de Torquemada? Nos tribunais secretos? 
Cube ~~ mim a pergtinta: Onde? Onde estão esses 
r.utos? 

O Sr. Osires Teixcim (ARENA- GO) - V. Ex.• 
me pergunta: Onde, nos tribunais secretos? E eu per
gunto onde estão os tribunais secretos? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- As 
CGI.s são secretas, sig!losas. 

O Sr, Osires Teixeira CARENA- GO) -A CGI 
não foi feita para julgar, Ex.• 

O SR. EVANDRO CARREIRA CMDB - AMl -
Não Importa. Temos um Senador nosso sob o pelour!
nho, mercê de um tratamento, de um processo se
cr~::to. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) -Permite 
V. Ex.n l111• aparte. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - En
tão, nós da Oposição só temos uma fonte onde haurir 
Informações: é a imprensa. 

O Sr. Osircs Teixeira !ARENA- GO) -Então o 
Senador Quérciu é corrupto, porque a imprensa disse 
Isso ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AMl 
Nobre Senador, não lhe concedi o aparte! 



Junho de 1977 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL <Seçáo II) Sexta-feira 17 2835 

O Sr. Osires Teixeira !ARENA - GOI - Descul
pe, Ex.• 

O SR. EVANDRO CARREIRA !MDB- AMI- Nós 
não te111os onde haurir Informações. A não ser atra
vés da Imprensa. Porque até o absurdo dos absurdos 
foi Inserto em nossa Constituição: que nós só podemos, 
o Parlamentar só pode pedir Informações sobre ma
téria que tramite na Casa. 

Passe! aqui, um vexame supondo que ao Parla
mentar eram dadas condições de perquirir, de se ln
formar nas fontes d·o Governo, mas não pude. l'or 
milagre, se discutia o orçamento e o orçamento da 
SUDAM lá estava incluso. Foi então poss1vel obter a 
informação. Por quê? Porque a única fonte d~ ln
formação para o Partido oposicionista são os jomais. 
Onde nós podemos haurir alguma coisa, saber o que 
está se passando nesta terra, somente lendo os jor
nais, nos abeberando nos jornais, porque não iJOde
rnos mais pedir. Não posso aqui, agora, fazer um 
requerimento, pedindo que a SHAM explique a exis
tência daquela casa: não posso pedir ns contas da 
SHAM do Amazonas, nem o Deputado Estadual, nem 
o Vereador, nem o Deputado Federal. Isso comprova, 
nobres Senadores, que não temos outro ~nmlnho, não 
ternos onde nos dessedentar, a não ser na imprensa. 

O Sr. Osires Teixeira <ARENA - GOI - V. Ex.• 
permite um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - J\MI -
Com muita honra. 

O Sr. Osires Teixeira <ARENA- GOJ -- Admito 
que V. Ex.• se louve nos jornais, mas julgo isso ter
rivelmente perigoso. V. Ex.• acredita tanto nos j or
nais e eles, num dia destes, publicaram, em letras 
garrafals, que o eminente Senador Orestes Quércia 
era corrupto. Só se essa noticia não convém a V. Ex.•, 
para poder admiti-la como verdadeira, quando pas
sa a admitir a verdade de todas as noticias que 
denunciam o Governador Henoch da Silva Reis de ter 
construido urna casa para a 5Ua amante. Acho, nobre 
Senador, que não se pode usar dois pesos e duas me
didas. Segundo, quando V. Ex.• reclama a manietação 
em função dos pedidos de Informações, a mim me 
parece que V. Ex.• tomou posse, neste plenát·io, ju
rando urna Constituição que V. Ex.•, evidentemente, 
conhece. E as Jlmltações são estabelecidas na própria 
Constituição. Assim, os pedidos de Informação só 
poderão ser feitos para ordenação de processamentos 
ou processos aqui existentes. Em terceiro, só parJ. 
fazer uma retlflcação, V. Ex.• pode, perfeitamente, 
solicitar Informações à SHAM - e acredito que Ja
mais ela as negaria a V. Ex.•, os Deputados Federais 
têm direito Inclusive de convocar o Secretário de 
Estado, responsável pela habitação, para prest~u· es
clarecimentos- e tanto têm essse direito, que V. Ex." 
traz noticias do jornal, mencionando depoimento 
dessa autoridade feito perante a Assembléia Legisla
tiva. Se V. Ex.• quisesse trazer documentos V. Ex.• 
não leria uma noticia do jornal. V. Ex.• traria um·! 
certidão das declarações prestadas por este Secretário 
de Estado perante a Comissão de Inquérito ou pe
rante o Plenário, não se! onde teria sido feitos essas 
declarações. O que me parece é que - V. Ex.• há de 
rne perdoar - a acusação é bastante séria para que 
esta Casa e a Nação ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA <MDB - AMI .. -
Mas eu assumo n responsabllldade, Senador. Não é 
V. E'x.• que vai me dar orientação quanto às minhas 
responsabilidades. Não me lnteressn mais ouvir Ins
trução elementar de V. Ex.• 

O Sr. Osires Teixeira <ARENA- GOl -V. Ex." já 
me condeu o aparte e há- de me ouvir. Se V. Ex. • nüo 

quiser me ouvir, nõ.o me conceda o aparte. V. Ex.• 
me casse a palavra. 

O SR. PRESIDENTE !Mendes Canalel - (Fazen
do soar a campainhal.- A Mesa chama a atenção 
do Ilustre orador. Se V. Ex.• concedeu o aparte ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA ! MDB - AM I -
Eu corto o aparte na hora, Sr. Presidente. Não lhe 
c.cncedo mais o aparte. 

O Sr. Osires Teixeira !ARENA - GO - Se 
V. Ex.• cortou, muito obrigado! 

O SR. EVANDRO CARREIRA <MDB- AMJ -
Eu não aceito admoestação lnfan tlJ; eu não aceito 
instrução elementar e primária. Eu assumi a respon
sabllidade. Não é V. Ex.• e nem ninguém que vai 
dizer se eu sou responsável ou não. Estou lendo a no
tícia do jornal e assumo a responsabllidade do que 
estou lendo. 

O Sr. Osires Teixeira <ARENA - GO I - Ainda 
bem! 

O SR. EVANDRO CARREIRA <MDB - AMJ -
Eu assumo estou reptando o SNI, estou reptando os 
órgãos de segurança a investigarem. É isso que estou 
fazendo, Sr. Presidente, para que não fique mais um 
caso de corrupção em branzas núvens, fique m:1is 
um esquecido. É Isso que eu estou pedindo. Os jornais 
noticiaram e estou assumindo a responsabilidade de 
lê-los e pedir que se apure, que se procure saber 
quem é que está morando nesta casa, se ela exi.;;te ou 
não. Agora, não é exigir de um Senador que ele possa 
dt~pôr de toda a parafernália que dispõe o Governo 
para Investigar. Isto é a mesma coisa que jogar al
guém num palheiro para achar urna agulha. Est.\ é 
que é a verdade. É uma maneira multo artificiosa 
e sutll de deixar a coisa ficar para um outro dia e ir 
amadurecendo ao sabor do tempo. 

O Sr. José Lindoso <ARENA - AN!J - Permite 
V. Ex." um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) -
Com multa honra, nobre Senador. 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - Estava a 
presidir a sessão quando V. Ex.• Iniciou este discurso, 
fazendo uma brutal acusação ao Governador Henoch 
Reis. Agora, no plenário, desejo oferecer elucidações 
a V. Ex.•, pois sei que na Impetuosidade do seu verbo 
ou no radicalismo da sua oratória, da sua palavra, 
sempre brilhante, mas nem sempre serena, há um 
parâmetro que a detém que é a verdade da verdade e 
os valores da justiça. Estive em Manaus recentemente. 
Diante das denúncias contidas no pronunciamento do 
Vereador Fábio Lucena, da Bancada de V. Ex.•, do 
MDB, na Câmara Municipal de Manaus - e da qual 
V. Ex.• fez eco - procurei me Informar sobre a exata 
posição desse assunto e, das Informações obtidas, sem 
aprofundamento, confesso a V. Ex.•, mas de fonte que 
me pareceu bastante criteriosa, poderíamos desdobrar 
essas acusações em três aspectos distln tos. A bem da 
verdade conclamo a V. Ex.•, que tem sua formação 
jurídica a considerar corno valor capaz de deter a 
impetuosidade de sua acusação, a verdade pura e 
simples. Primeiro, V. Ex.• faz uma acusação de cor
rupção do Governador, na base de que ele teria man
dado construir, às expensas da Sociedade de Habi
tação do Amazonas <SHAMJ, uma casa para pessoa 
que estaria a ele ligada. É difícil, e não nos compete 
aqui, fazer Incursão na vida privada de qualquer ci
dadão desde que ela não venha extrapolar para o 
problema do Interesse público, dirá V. Ex.• No en
tanto V. Ex.•, corno discípulo do Ministro Henoch Reis, 
na Faculdade de Direito e eu, como seu colega, sabe
mo-lo um homem integro e tranqüllo, trabalhado por 
uma formação evangélica, tranqü1!ldade essa que. por 
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vezes, está sendo confundida, no Amazonas, como uma 
certa fraqueza. Mas sabemo-lo ainda uma veneranda 
personal!dade que tem merecido o acatamento de 
todos nós os cidadãos do nosso Estado. Então, sob este 
aspecto, eu posso assegurar a V. Ex.• de que o Gover
nador não tinha, absolutamente, nenhum conl1eci
mento com relação à construção dessa casa feita, é 
verdade, para abrigar, Inclusive, pessoas que vão do 
Banco Nacional da Habitação, a serviço de interesses 
daquela instituição, a Manaus, para abrigar técnicos 
e pessoas ligadas àquela Sociedade de Habitação, É 
esta a informação colhida de fonte autorizada que 
me transmitiu esses esclarecimentos. Veja V. Ex:.• . 
que a maldade, a serviço, multas vezes, do interesse 
politico, nem sempre pára diante da honra e da dig
nidade das pessoas; todos nós somos vítimas dessas 
incursões infundadas e por Isso não devemos fazer eco 
das mesmas e impõe-se uma reflexão profunda de que 
o valor maior não é o valor das fazendas; o valor 
maior é o património moral, o nome de cada um de 
nós, e a sua respeitabilidade perante a sua comuni
dade, o que no caso lamentavelmente não foi levada 
em apreço. Mas, se V. Ex.n me permitir, porque não 
haverá uma outra oportunidade para traçarmos, aqui, 
num desenho rápido, alguns contornos da verdade e 
lfmf tar essa explosão de acusação, prosseguirei es
clarecendo. Diz V. Ex.• que houve desvio de d!nlleiro 
da Sociedade de Habitação do Amazonas. A má apli
cação de dinheiro houve, efetlvamente, e o Governa
dor, conhecendo o fato, mandou proceder a sindicàn
cias profundas e senhor dos fatos estabeleceu can
tatas, através do Ministério do Interior e do Banco 
Nacional da Habitação, no sentido de que essas dis
torções fossem corrigidas, para que fosse realmente 
verificada a extensão dessas denúncias que Importa
vam na aplicação indevida de recursos, pela admi
nistração anterior, no sentido de ver construido 
aquilo que se chamou, na Imprensa de Manaus, a Ci
dade Nova. Nesse Projeto aplicou recursos ainda não 
destinados pelo BNH para o mesmo. Esse arrojado 
projeto da Cidade Nova gerou o problema. Pois bem, 
f::tce à falta de correção na aplicação de.sses recursos 
pela SHAM, o Governador substituiu toda a sua Di
reteria. Considere V. Ex.n de que qualquer um gover
nador está sujeito a ter um administrador, num dos 
setores, incompetente, incorreto, cometendo erros, de 
boa ou de má fé. Agora, para esclarecer, para dar um 
dado positivo que V. Ex.• não pode Ignorar, foi S. Ex:.•, 
o Sr. Governador Henoch :tels, que tomou a iniciativa 
de com os dados concretos, através do Secretário do 
Planejamento, dar as mais completas explicações à. 
Assembléia Legislativa que é dominada pelo Partido 
de V. Ex.n, o Movimento Democrã.tico Brasileiro. Ali, 
compareceu, portanto aquela autoridade por ordem 
do Governador Henoch Reis, o que prova que nada ele 
tem a temer com relação ao caso e o Secretário de 
Planejamento foi ali, para revelar os erros, revelar 
também as providências tomadas e desfazer, real
mente, a maldade das noticias que, lamentavelmente, 
V. Ex.• faz eco nesta augusta Casa. Repondo, assim, a 
verdade convidando a V. Ex.n que, admitindo os erros, 
cometidos pela Administração anterior da SHAM pre
serve a honorabllidade daquilo que não é o patrlmô
n!o só do Governador do Estado porque é de toda a 
comunidade, a honorabilidade do Ministro Henoch 
Reis, do nome de um homem simples, profundamente 
simples mas profundamente sábio, e dedicado a servir 
ao povo que é o Ministro Henoch Reis. Essa a contri
buição para a meditação e reflexão de V. Ex.• Não 
quero terçar armas na polémica. A verdade há de so
brepairat· acima da paixão. A verdade tranqülla é a 
de que o Governador não mandou fazer casa para 
amante. Nfto corrompeu porque as suas mãos - que 
silo mãos que como a suo. inteligência sempre estive
ram n serviço dn Justiça, na fidelidade a sua tradição 

de professor e Ministro do Tribunal Superior de Re
cu r.sos. Todas distorções do caso são ditadas, ora pela 
nwfa verdade, ora pela paixão, sempre a desservlço da 
"omun!dade e da dignidade da pessoa humana. Essa 
dignidade que V. Ex,n reclama, essa dignidade que 
V. Ex.• proclama como fundamental à pessoa humana, 
deve ser também um atributo de todos nós, no pen
samento e no desenvolvimento da nossa ação, com re
lação às autoridades. Não deve ser, um material In
flama v e! para os discursos, mas deve ser o sinal 1 u
minoso a nos convidar a reflexão. Vamos cobrar do 
administrador a prestação de contas, mas vamos co
brá-la com a serenidade de quem está a serviço do 
povo, no supremo serviço da j ustfça. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AMl -
Nobre Senador José Lindoso, com a permissão da sua 
palavra fraternal, quero lhe dizer que nós estamos 
diante de duas verdades: a minha e a de V. Ex.• mas 
nem eu nem V. Ex.n temos autoridade para Impô-la, 
ou dizer que ela é a última verdade. Importa um 
julgamento. 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - Permite 
V. Ex.• um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AMl -
Pois não, nobre Senador. 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AMl - Adianto a 
V. Ex.• que o nobre Governador Henoch Reis, ao co
nhecer os erros decorrentes de incompetência da ad
ministração anterior da SHAM, que importaram, real
mente, em Interpretações desairosas para aquela so
ciedade de habitação, tomou providências junto às 
autoridades da área de informação e da área de segu
rança para que fosse, do modo mais completo possível, 
esclarecida a extensão desses desUses, a fim de que, 
ele mesmo, como Chefe responsável do Governo, to
masse as necessárias providências relativamente aos 
mesmos; se meros erros de incompetência, se crimes, 
mas tudo a serviço da verdade e a bem dos interesses 
públicos. Digo a V. Ex.n que não há duas verdades, 
pode haver duas versões. E esclareço ainda que não 
estou forjando, e V. Ex.n sabe bem disso, que não estou 
forjando uma versão à feição dos meus Interesses po
líticos. Estou, simplesmente, conscientemente, numa 
atitude de prestar um esclarecimento a bem de um 
Governo que é simples, mas que é honrado e que, se 
erra, erra no desejo de servir a nossa terra, governo 
que dá a l!berdade a todos nós, ·como V. Ex.• sabe 
que o dá, e que, quando molestado, não quer, abso
lutamente, tripudiar sobre qualquer pessoa, mas bater 
às portas de um tribunal para pedir o remédio na re- · 
paração da justiça, Isso pode não merecer a nossa 
concordância, nem a de V. Ex.• nem a minha, mas é 
um gesto democrático daquele que, sendo Juiz e sendo 
Governador, continua como magistrado, procurando 
dar a paz e tranqüllidade a todos nós do Amazonas, 
sem temer a maldade, a Injúria e a calúnia. 

O SR, EVANDRO CARREIRA (MDB- AM) -
Nobre Senador, eu Insisto em dizer a V. Ex.• que há 
duas verdades ou duas versões, mas há dois compor
tamentos. V. Ex.•, como confessou, se abastona numa 
pesquisa não multo profunda, mas de autoridade com
petente. Eu me arrimo em declarações do próprio 
Secretário de Planejamento que é réu confesso, que 
confessa que houve irregularidades. 

O Sr. José Lindoso (ARENA- AMl - Se V. Ex. a 
me permite, eu acabei de dizer que o Sr, Governa
dor ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA IMDB - AMl -
Nobre Senador, se V, Ex.• quiser fazer um discurso, 
eu passo a palavra n V. Ex." 

O Sr. José Limloso (ARENA - AMl - Nüo, a 
justiça sempre exige mais alguma palavra, Quero di-
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zer a V. Ex.• que declarei que o Sr. Governador man
dou o Sr, Secretário de Planejamento revelar ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA fMDB - AMJ -
Mas é sua palavra, vale tanto quanto a minha, nobre 
Senador. 

ro Sr. Presidente faz soar a campainha.> 
O SR. EVANDRO CARREIRA fMDB - AMJ 

V. Ex.• não é magister dixit nem Sumo Pontífice, 
aqui. 

O Sr. José Lindoso !ARENA- AMJ -Jamais. 
O SR, EVANDRO CARREIRA !ARENA- AMJ 

Exatamente. 
ro Sr. Presidente, faz soar a campainha.> 
O Sr. José Lindoso !ARENA - AMJ - Quero di

zer ao nobre Senador que não há, absolutamente, 
uma situação diferente da sua palavra com relação 
à minha. 

O SR. EVANDRO CARREIRA tARENA- AMJ-
Então vamos investigar. · 

O Sr. José Lindoso (ARENA- AMJ - Simples
mente, digo a V. Ex.• que o nobre Secretário do Pla
nejamento foi, em nome do Governo, para revelar, 
exatamente, as dificuldades, os deslizes, os erros que 
possam ter existido, e que existiram na administração 
da Sociedade de Habitação para repor a verdade nos 
devidos limites. Não estou dizendo que V. Ex.• está 
arrimado num documento que estou negando. Não 
nego, pelo contrário. Informo a V. Ex.n que o Governo 
nada tem a temer, tanto assim que, consciente das 
dificuldades da Sociedade e consciente da sua respon
sabilidade democrática, envia o seu Secretário de 
Planejamento a dar os mais completos, e sem ne
nhuma restrição, esclarecimentos à nobre Assembléia 
Legislativa do nosso Estado. Não voltarei a perturbar 
V. Ex." 

O SR. EVANDRO CARREIRA <MDB - AM) -
Nobre Senador José Lindoso, V. Ex.• sabe que, há 
bem pouco tempo, houve uma acusação por parte 
da própria ARENA, antes da eleição Municipal, em 
torno de dois Deputados Estaduais do MDB na As
~cmbléla leglslauva do Estado do Amazonas. A 
ARENA, os acusou pela Imprensa de corrupção, de 
adeslsmo ao Governo. Essa manobra, ao mandar um 
Secretário de Estado, pode se constituir um artificio 
para arrefecer os ânimos que se agitavam para a 
constituição de uma CPt. E vem em 'e~uidn, n nos 
jornais, o depoimento da Vereadora Elizabete Azlze, 
que já teria sido assediada para arrefecer, para de
saquecer o seu comportamento diante das denúncias. 
Está Inserto no jornal. Isto nós precisamos apurar. 
O que eu peço é que se apure, porque a minha pa
lavra, a sua, a dos jornais, ou a da autoridade com
petente e autorizada, só pode ficar definida, só pode 
adquirir contornos definitivos, diante de uma apu
ração, diante de uma Investigação, diante de um 
julgamento. 

O que não pode acontecer, é, simplesmente, ir e 
comparecer à Assembléia um Secretario de Esta do, 
dar uma explicação, apontando três ou quatro bodes 
expiatórios e a coisa morrer nisso. E o grande Ali 
Babá fica imune. Nós precisamos apurar, neste caso, 
quem é o Ali Babá. Que há ladrões, há, Porque o 
próprio Secretário confessou que houve Irregularida
de, e V. Ex.• também confessa que este Informante 
autorizado dissera que houve, tanto assim que o 
Governador demitiu o presidente e asserias. Mas nada 
disso ficou apurado em mlnúclas, em pormenores, 
para esclarecer a opinião pública. 

Foi o que nós pedimos, é Isto que nós Implora
mos, porque parece que é preciso lmploro.r. N~o cabe 
mo.is pedir, cabe Implorar, em nome da Naçao, que 

se apure a verdade, esta verdade que está aflorando 
em duas versões: na minha e na de V. Ex.•, mas que 
precisa ser apurada. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, insisto com este 
pedido. Este pedido que é em nome da Revolução. 
Revolução que eu fiz também, que não é de ninguém, 
não é de quem apenas bate palmas. É de quem san
grou como eu, que derramou sangue nas ruas, sangue 
mesmo. É isto que peço: que o ideário da Revolução 
se cumpra e que se apure toda e qualquer corrupção 
nesta terra, que se vá ao âmago c1a verdade e que 
se leve à execração pública os corruptos e corrupto
res. r Muito bem!) 

ATOS DO PRIMEIRO-SECRETARIO 
PORTARIA N.0 151, DE 1977 

O Primeiro-Secretário, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 453, §§ 3.0 e 4.0 , da Resolução 
n.0 58, de 1972, iResolve designar Aloisio Barbosa 
de Souza, Ass.essor Legislativo, Lulz Carlos Le
mos de Abreu, Dlretor da Subsecre-taria Financei
ra e Zulelka de Souza Castro, Técnico Legisla
tivo, Classe "C" para, sob a Presidência do primeiro, 
Integrarem a Comissão de Inquérito Administrativo 
Incumbida de apurar Incidentes ocorridos no Serviço 
de Transportes entre os funcionários João Carlos Pe
reira, Agente de Segurança Legislativa, Classe "D", 
Referência 41, do Quadro Permanente, e Dante Póvoa 
Ribeiro, Motorista Oficial, Classe "B", Referência 16, 
do Quadro c!e Pessoal CLT, conforme comunicação 
Sp. ·n.0 007/77 STSA e declarações tomadas pelo Se
nhor Chefe do Serviço de Segurança do Senado Fe
deral. 

Senado Federal, em 7 de junho d:e 1977.- Men
des Canale, Primeiro-Secretário. 

PORTARIA N.0 152, DE 1977 
O Primeiro-Secretário, no uso das atribuições que 

lhe confere o artigo 453, §§ 3.0 e 4.0 , da Resolução 
n.0 58, d:e 1972, Resolve designar Aloisio Barbosa de 
Souza, Assessor Legislativo, Luiz Carlos Lemos c!e 
Abreu, Dlretor da Subsecretaria Financeira e Zulelka 
de Souza castro, Técnico Legislativo, Classe "C", 
para, sob a Presidência do primeiro, Integrarem a 
Comissão de Inquérito Administrativo Incumbida de 
apurar as causas do acidente havido com o automóvel 
do Senado, placa OF-6261, dirigido ;pelo servidor Se
bnstlão Amaro da Sllva, Assistente Legislativo, Classe 
"C", Referência 41, do Quadro Pe·rmanente, bem como 
avaliar os danos sofridos pela viatura. 

S·enado Federal, em 8 de junho de 1977. - Men
des CanaJe, Primeiro-Secretário. 

SECRETARIA DO SENADO FEDERAL 
PORTARIA N.0 119, DE 7 DE JUNHO DE 1977 
O Dlretor-Geral, no uso das atribuições que lhe 

confere o artigo 177 da Resolução n.0 58, de 1972, Re
solve designar Aloisio Barbosa de Souza, Assessor Le
gislativo, Lulz Carlos Lemos de Abreu, Dlretor da Sub
secre·taria Financeira .e Zulelka de Souza Castro, Téc
nico Leglsiativo, Classe "C", para, sob a Presidência 
do primeiro, Integrarem a Comissão c!e Slndicância 
incumbida de apurar o incidente ocorrido na cidade 
de Taguatlnga com o servidor Antonio Senador Costa, 
Assistente de Plenário, Classe "C", Referência 30, do 
Quadro Permanente, confo.rme OF. SSSG/77, do DI
reter de Subsecretaria de Serviços Gerais. 

Senado Federal, em 7 de junho de 1977. - Evan
dro Mendes Vlanna, Diretor-Geral. 
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GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO 

INTERPARLAMENTAR 

REUNIAO DA COMISSAO DIRETORA 
REALIZADA EM 24-5-77 

As dezessete horas do dia vinte e quatro de maio 
do ano de mil novecentos e setenta e sete, reúne-se 
a Comissão Dlretora do Grupo Braslleiro da União 
Interparlamentar, presentes os Senhores Senadores 
Accloly Fllho, Presidente, Deputados Flávio Marcillo, 
Vice-Presidente, Thales Ramalho, Secretário, e Luiz 
Braz, Tesoureiro. Havendo número legal, o Senhor 
Presidente declara abertos os trabalhos e passa a 
palavra ao Senhor Tesoureiro que relata a situação 
financeira do Grupo durante o presente exercício, 
esclarecendo que o saldo do final do exercício deverá 
ser positivo tendo em vista a não participação do 
Grupo Braslleiro na 120.n Reunião do Conselho Inter
parlamentar. Acrescenta, ainda, Sua Excelência que 
para o exercício de mil novecentos e setenta e oito 
foi pedida uma majoração de trinta por cento na 
dotação orçamentária do Grupo, A seguir, a Comis
são Dlretora resolve submeter à apreciação da Co
missão Deliberativa: al proposta formulada pelo Jor
nalista Manoel Pompeu Filho para reembolso da lm
nortáncia relativa à ajuda de custo e passagem aérea 
qne lhe fora fornecida pelo Grupo para participar, co
mr. representante do Comitê de Imprensa do Senado 
l''edernl, da Delegação Brasileira à 120.• Reunião do 
Conselho Interparlamentar; e bl sugestão no sentido 
de que a Delegação à 54." Conferência Interparlamen
t.nr seja constituída por sete senadores, sendo cinco da 
ARENA e dois do MDB, e por treze deputados, sendo 
oito da ARENA e cinco do MDB. Nada mais havendo 

. ,a,~ta;:._ suspende-se a sessão. para que se lavr~ a 
·X{a., -c:lte~ber,tos os trabalhos, as dezoito horas, e a 
mesma 'lida e aprovada. Eu, Thales Ramalho, Secre
tário, lavrei a presente Ata, que irá à publicação. 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO 
INTERPARLAMENTAR 

EDITAL 
A Presidência do Grupo Brasllelro da União In

terparlamentar, no uso de suas atribuições estatutá
rias, convoca a Comissão Dellberatlva para reunir-se 
quarta-feira, dia vinte e dois do corrente, às dezes
seis horas, em sua sede no Anexo I do Senado Fe
deral, s.o andar, para tratar de assuntos de sua com
petência. 

Brasílla, 16 de junho de 1977. - Senador Accioly 
Filho, Presidente. Deputado Thalcs Ramalho, Secre
tário, 

ATA DAS COMISSÜES 

COMISSAO DO DISTRITO FEDERAL 
5." REUNIAO, REALIZADA EM 16 DE JUNHO 

DE 1977 

As nove horas e trinta minutos do dia dezessels 
de junho do ano de mll novecentos e setenta e sete, 
na Sala "Clóvis Bev!lacqua", presentes os Srs. Sena
dores Wllson Gonçalves- Presidente, Saldanha Derzl, 
Heitor Dias, Alexandre Costa, Cattete Pinheiro e Lu!z 
Cavalcante, reúne-se a Comissão do Distrito Federal. 

Deixam de comparecr, por motivo justificado, os 
Srs. Senadores Paulo Guerra, Oslres Teixeira, Vlrgillo 
Távora, Itamar Franco, Lázaro Bnrboza e Ruy Car
neiro. 

Constatada a existência de número regimental, o 
sr. Presidente declara abe1·tos os trabalhos, sendo 
dispensada n lelt.ura da Ata da reunião anterior, que 
é dada como aprov:ltln 

---------- ---

Em seguida, em caráter secreto, é apreciada a 
Mensagem n.0 109, de 1977, do Senhor Presidente da 
República, "submetendo à aprovação do Senado Fe
deral o nome do Doutor Raul Soares da Sllveira para 
exercer o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Distrito Federal, na vaga decorrente da aposenta
doria do Conselheiro Salvador Nogueira Dinis." -
I Relator: Senador Heitor Dlasl. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, 
lavrando eu, Ronaldo Pacheco, Assistente da Comis
são, a presente Ata, que, Ilda e aprovada, será assi
nada pelo Sr. Presidente. 

COMISSJí.O MISTA 
Incumbida de estudo c parecer sobre a 

Mensagem n." 65, de 1977 <CN), que submete 
à deliberação do Congresso Nacional o texto do 
Decreto-Lei n.0 1.553, de 20 de maio de 1977, 
que "reajusta os vencimentos c salários dos ser
vidores da Secretaria do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal, e d:i outras providências". 

PRIMEIRA P.EUNIAO I INST ALAÇAO I , REALIZADA 
EM 8 DE JUNHO DE 1977 

As dezessels horas e trinta minutos do dia o!tu 
de junho d·o ano de mil novecentos e setenta e sete, 
no Auditório Milton Campos, presentes os Srs. Sena
dores Leonir Vargas, Saldanha Derzl, Heitor Dias, 
Lulz Cavalcante, Cattete Pinheiro, Lázaro Barbuza, 
Benjamim Farah e Itamar Franco e Srs. Deputados 
Passos Porto, Jonas Carlos, Ademar Pereira e José 
Bonifácio Neto, reúne-se a Comissão Mista incumbida 
de estudo e parecer sobre a Mensagem n.o 65, de 1977 
ICNl, que submete à dellberação do Congresso NlL
cional, o texto do Decreto-lei n. 0 1. 553, de 20 de 
maio de 1977, que "reajusta os vencimentos e salári-Js 
dos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, 
os Srs. Senadores Accloly Filho, Otto Lehmann e 
Otair Becker e os Srs. Deputados Agostinho Rodrl· 
gues, Jarmud Nasser, V!lmar Pontes, Antônio Pontes, 
Daniel Sllva e Roberto Carvalho. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Co
mum, assume a Presidência o Sr. Senador Cattete Pi
nheiro, que declara instalada a Comissão. 

A fim de cumprir cHsposltlvo regimental, o Sr. 
Presidente esclarece que irá proceder a eleição do 
Presidente e do Vlce-Presidente. Distribuídas as cé
dulas, o Sr. Presidente convida para funcionar como 
escrutinador o Sr. Deputado José Bonifácio Neto. 

Procedida n eleição, verifica-se o seguinte resul-
tado: 

Para. Presidente: 
Senador Itamar Franco . . . . . . . . . . . . . . 12 votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 voto 
•Para. Vice-Presidcnte: 
Senador Saldanha Derzl . . . . . . . . . . . . . . 12 votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Pre

sidente e Vlce-Presldente, os Srs. Senadores Itamar 
Franco e Saldanha Derzl. 

Assumindo a Presidência, o Sr. Senador Itamar 
F'ranco agradece em nome do Senador Sald·anha 
Derz! e no seu próprio a honra com que foram dis
tinguidos e designa. o Senhor Deputado Jonas Carlos 
para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratnr, encerra-se a 
reunião, e para constar eu, Ellete de Souza Ferreira, 
Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, 
l!da e aprovada, será assinada pelo Sr, Presidente, 
demais membros ela. Comissão e vai a publlcação. 
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MESA 

Presidentes 39·Secretd rio; 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Lide r 

Petr6nlo Portella (ARENA- PI) Henrique de La Rocque (ARENA- MA) 

Eurico Rezende 
Vice·Lideres 
Heitor Dias 

Holvldlo Nunes 
Jos6 Sarney 
Mattos Ledo 

Osires Teixeira 
Paulo Guerra 

Saldanha Derzl 
Virgilio Tóvora 

1 ~·Vice·Presidente; 

José Lindoso (ARENA- AM) 4<'·Secretórlol 

Renato Franco (ARENA- PA) 

29-Vice·Presidentos 

Amoral Peixoto (MDB- RJ) 

19-Secretários 

Suplentes de s~crotdriot 

LIDERANÇA 00 MOB 
E DA MINORIA 

Lide r 

Mendes Cana lo (ARENA- MT) 

29-Secretdrios 

Mauro Benevides (MDB- CE) 

Altevir Leal (ARENA- AC) .; 

Ruy Carneiro (MDB- PB) 

Otair Becker (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

Franco Mantoro 
Vice·Lideres 

Roberto Saturnino 
Itamar Franca 
Gilvan Rocha 

Lázaro Borboza 
Oanton Jobim 

C::OMISSOES 

Diretor1 Jose Soares de Oliveira Filho 

local! Anexo 11- Térreo 

Telefones. 23-6244e 25·8505- Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Clóudio Carlos Rodrigues Costa 

Loca h Anexo 11 - Térrea 

Telefono: 25·8505- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Otair Becker 

2. Benedito Ferreira 

3. ltalivio Coelho 

4. Paulo Guerra 

COMPOSIÇÃO 

Presidentes Agenor Maria 

Vice·Presidentes Otair Becker 

ARENA 

Suplentes 

1. Dinarte Mariz 

2. Saldanha Cerzi 

3, MaNos Leóo 

S. Vasconcelos Torres 

1. Aganor Maria 

2, Roberto Saturnino 

MOS 

1, Adalberto Seno 

2. Evelásio Vieira 

Anistentez Cláudio Carlos Rodrigues Casta- Ramais 301 o 313 

Reunil>es1 Terças·folros, os 10,30 noras 

local 1 Sola "Clóvis Bavllócquo" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 

Titulares 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Dinarte Mariz 
Vice·Presidentet Evandro Carreiro 

Suplentes 
ARENA 

1. Heitor Dias 
2. Jorbos Passarinho 

I. Saldanha Oorzl 
2, Jose Sarney 

3. Di norte Mariz 
4, Teotônio Vilela 
5. Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2. Evandra Carreira 

3. Otair Becker 

MOS 
1. Evelásio Vieira 
2. Gilvan Rocha 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões, Terços·feiras, às 10,00 horaS 
localt Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11 - Ramal623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
( 15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentez Daniel Krieger 
1 9,Vice·Presidontet Accialy Filho 
29-Vice·Presidentet leite Chaves 

Titulares 

1. Accioly Filho 
2. Gustavo Capanoma 
3, Daniel Krieger 
4. Eurico Rezende 
5. Heitor Dias 
6. Helvidio Nunes 
7, Wilson Gonçal\!fs 
8. ltalivio Coelho 
9, Otto Lenmann 

10. Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. Leite Chaves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Bronard 
S. Orestes Quê rica 

ARENA 

MOB 

Suplentes 

1. MaNos Loóo 
2. lenoir Vergas 
3. Arnon do Mollo 
4. Vasconcelos Torres 
S. Milton Cabral 
6. Benedito Ferreira 

1. Franeo Montara 
2. Lázaro Barboza 
3, Ruy Carneira 

Assistente, Mario Helena Bueno Brandão- Ramal 305 
Reuniões, Quartas· feiras, às 1 Q,OQ horas 
local, Sala "Clóvis Bevllácqua" -Anexo 11 - Ramal 623 

; 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membros) 

Titulares 

1. Heitor Dias 

2. Paulo Guerra 

3, CaHete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5, Saldanha Derzi 

6. Wilson Gonçalves 

7, Virgílio Távora 

8, Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. lazaro Barboza 

3. Ruy Carneiro 

COMPOSIÇÃO 

Presidenle• Wilson Gonçalves 

Vice·Presldente1 Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Braga Junior 

4, Altevir Leal 

s.' Luiz Cavalcante 

1. Evandro Carreira 

2, Nelson Carneiro 

Assistente• · Ranaldo Pacheco de Oliveira -Ramal 306 

ReuniõeS! Quintas·feiras, as 10100 horas 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Marcos Frtirt 

Vice·Presldente1 Vasconcelos Torres 

Titulares 

1. Milton Cabral 

2. Arnon de Mello 

3, Jose Guiomard 

4, luiz Cavalcante 

S. Paulo Guerra 

6. Vasconcelos Torres 

7. Oinorte Mariz 

8. Otair Becker 

1, Franca Montara 

2, Marcos Freire 

3. Roberto Saturnino 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1, Cattete Pinheiro 

2. Augusta Franco 

3. José Sarney 

•· Domlclo Gondim 
~. Jarbas Panarlnho 

1, Age no r Maria 

2. Orestes Qui relo 

Auistente1 Daniel Reis de Souza- Ramal675 

Reunióes1 Quartcis·feiras, as 10!30 koras 

Local, Solo "Rui Barbosa"- Anuo 11- Ramals621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Jollo Calmon 

Vice~Presldente1 Evelásio Vieira 

Titulares Suplentn 

ARENA 

1. Tcr~o Outro 1. Helvldio Nunes 

2. Gustavo Capanemc 2. Ruy Santas 

3. Joóo Calmon 3. Arnon de Mella 

4. Otto lekmann 4, Heitor Dias 

5. Jarbas Passarinho 

6. Cattete Pinheiro 

MDB 

1. Evelásio Vieira 1. Franco Montara 

2. Paulo Brouard 2. Itamar Franca 

3, Adalberto Sena 

Auistente: Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal 598 

Reuniões: Quintas·feiras, Os 10:00 koras 

local: Sala "Clóvis Sevilcicqua"- An1nco 11 - Ramal623 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
( 17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Paulo Brouard 

Vice-Presidente1 Oomício Gondim 

Titulares 

1, Teotônio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3, Wilson Gonçalvel 

4. Domicio Gondim 

S. Helvidio Nunes 

6, lena ir Vergas 

7. Mottos leão 

8, Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outro 

11. Virg1lio lavara 

12. Magolhóes Pinto 

1, Paulo Brossard 

2. Eve\asio Vieira 

3. Gilvon Rocha 

4, Roberto Saturnino 

5. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Aui\tente1 Candido Hipportt- Rama\676 

Reunióes1 Quintas·feiras, eis 9100 horas 

Suplentes 

1. Cattete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. lourival Bapthta 

4. Oaniell<rieger 

~. José Guiomard 

6, José Sarney 

7, Saldanha Derzi 

1, Danton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreira 

localt Sala "Clóvis Bevllácqua"- Anexo 11- Ramal623 
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COMISSÀO DE LEGISLAÇÀO SOCIAL- (CLS) 

Titulares 

1. Jessé Freire 
2. Ruy Santos 
3, Lenair Vergas 

(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Jeué Freire 
Vice·Presidente1 Orestes Quércia 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. Virgllio Tóvoro 
3. Osires Teixeira 

A. Jarbas Passarinho 4. Domlcio Gondim 
S. lourival Baptista 
6. Accioly Filho 

MDB 
1. Franco Montara 1. Ló-zaro Barboza 
2. Orestes Quércia 2. Ruy Carneiro 
3. Nelson Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 . 
Reuniões, Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local; Sala "ClOvis Bevilácqua" -Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7mombros) 

Titulares 

1. Milton Cobrai 
2. Oomicio Gondim 
3. Arnon do Mollo 
4. Luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Jarbas Passarinho 
Vice·Presidento, Luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomord 
2. Paulo Guerra 
3. Virgllio Tóvoro 

S. Jarbas Passarinho 
MDB 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvon Racho 
2, Itamar Franco 2, Franco Montara 

Assistente: Ronaldo Pacheco ~e Oliveira - Ramal 306 
Reuniões 1 Qyintos·feiras, às 10t30 horas 
local: Sala "Cicivis BevilcicqLJa" - Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÀO DE REDAÇÀO- (CR) 
(5mombros) 

TitLJiares 

1, Helvidio Nunes 
2, Otta lehmann 
3, Sald~nha Derzi 

1, Danton Jobim 
2. Adalberto Sono 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Adàlberto Sana 
Vice•Prosidonte: Helvldia Nunes 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Vlrglllo Tóvoro 
2, Arnon do Mo li o 
3. Jarbos Pouorlnho 

1. Dirceu Cardoso 

Anistenter Maria Carmen Castro SoLJzo - RomCII 134 
ReLJniàesr QyintCis·feiras, as12r00horas 
local! Sala "Clovis BevllcicqLJa" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

TitLJiares 

COMPOSIÇÀO 

Prosidonto: Mogolhàos Pinto 

1 'ii-Vice•Presldentet Saldanha Oerzi 

2'ii·Vice•Prosldentet Nelson Ce~rneiro 

Suplontos 

ARENA 

1. Mogolhãos Pinto 1. Accioly Filho 

-

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio TávorCI 

2. Fausto Ca"elo-Branco 

3, Holvldlo Nunes 

4. Jené Freire 

5. Arnon de Mollo 

6. Soldonho Dorzi 

. 7, José Sarney 

8. João Colmon 

9, ALJgLJ~to Franco 

1 O. Otto Lehmonn 

1. Donton Jobim 

2. Gilvcn Rocha 

3, Itamar Franco 

4. Leite Choves 

S. Nelson Carneiro 

MDB 

Assistente: Condido Hipportt- Romol 676 
ReLJniões: Quartas·felras, às 1 OrOO horas 

4. Domlclo Gondim 

5. Jarbos Passarinho 

6. LLJi% Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Poulo Bronord 

3. Roberto Soturnlno 

Local r Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÀO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Ruy Santos 

Vlce·Prosldonto: Altovlr Leal 

TitLJiares 

1. Altovir Leal 

2. Ruy ~010101 

3. Cottoto Pinheiro 

4. Fausto Costelo·Branco 

S. Lourlval Baptista 

1. Adalberto Sono 

2. Gilvon Rocha 

Suplentes 

ARENA 
1. Saldanha Dorzl 

2. ltollvlo Coelho 

3. Oslres Tel•elro 

MDB 
1. Bonlomim Foroh 

2. Ruy Carneiro 

Auistonto: Lôda Forrolro da Rocha - Romol 312 

ReLJni6esr Qulntas·felras, Cu 1 1 tOO horas 

Localt Sala "Rui Barbosa" - Anexo li - Ramais 621 o 71 ó 
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COMISSÃO DE SEG\.IRANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7membros) 

COMPOSIÇÃO 
Pr01idente1 Milton Cobrai 

Víc:e-Presldentet Augusto Franco 

Titulares 
ARENA 

Suplentes 

I • Joni Gulomard 1. Alexandre Costa 
2, Vascanctlol Torres 
3. Vlrglllo Távora 

2. Braga Junlar 
3. DI norte Mariz 

4., Augusto Franco 
S. Milton Cabral 

1 . Adalberto Sena 
2. BenjamiR1 Farah 

MDB 
1. Agonor Maria 
2. Dirceu Cardoso 

Auistenteo Lida Ferreira da Racha- Ramal312 
Reunl6est .Quartas-feiras, às9t00 horas 
Cocai, Sala "Rui Barbosa"- Anexa 11- Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) . 

Titulares 

1, Lenolr Vargas 
2, Accioly Filho 
3, Augusto Franco 
4, Heitor Dios 
S, Saldanka Dorzi 

1, Benjamim Farah 
2, ltomarFronco 

COMPOSIÇÃO 
Presidente, Benjamim Farah 

Vice·Presldonte, Lenolr Vargas 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1, Alexandre Casta 
2. Gustavo Capanoma 
3, Mattos 1.16o 

1 , Danton Joblm 
2. Lázaro lorboza 

Assistente, S6nlo Andrade Peixoto- Ramal307 
ReuniõeS: Quintas•feiras, às 9t00 horas 
local• Sala "Rui Bcrbosa" -Anexo 11 - Ramais 621 1 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presldentet Lourlval&a,,ttata 
Vice-Pr11ldenttt Alexar,.Jre Costa 

Titulares 

1. Alexandre Co•to 
2, luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4, Lourlvol Boptl•to 
S. Manos Lo6a 

1, Evandro Carreira 
2. Evelàsio Vfeira 

ARENA 

MDB 

Suplont11 

1. Otto Lohmann 
2. Too~nio Vllola 
3. Wilson Gonçalves 

1 . Lázaro lorboza 
2, Roberto Saturnlno 

Auistente, Ronoldo Pacheco do Ollvoira- Aamal306 
Reuniões, Terças.feiros, às 10,00 horas 
Local, Sala "RuiBarbosa"-Anoxo 11-Ramals621o716 

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E OE INQUeRITO 

Comin6os Temporárias 

Cheio, Ruth de Souza Castro 
Local, Ano•o 11- T'rroa 
Telefono, 25·8505 - Ramal303 
1) Comia1611 Temporárias poro Projotos do Congresso Nacional 
2) Camls- Temporárias para Aproci~Oo ele Votos 
3) Comla1611 Espaciais o ele lnqu6rito, o 
•l Cominoo Mista do Projoto ele Lol Orçamentário (art. 90 do ltogimonta 

Comum). 

As~stentes do Comi•-• Haroldo P.telra Fornandos- •amal67•• 
Aliou do Olivoira- •amal67., Claido Maria I. F. Cru&- ••mal 598o 
Mauro LapesdoScl- ••mal310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

HORAS tERÇA S A L AS ASSISTENTE HORAS QUINTA S A L AS ASSIS:EilTE 

c.t. RllY BARI!OSA RONALDO 09100 c.r. CLOVIS BBVIL.!CQUA ClNDIDO 

10100 
Rama>• - 621 o 716 Rallll\1 - 623 

C.A.R, CLOVIS JIBVIL.!CQUA 
Raul - 623 

LEVA 09130 c.s.P.c. RllY BARBOSA SONIA 
Ramau - 621 1 711 

C,A, CLOVIS JIBVIL.!CQUA CLIUDIO C.E.C, CLOVIS BEVIL.!CQUA CLIIDB 
101)0 R ... 1- 623 COSTA 10100 

Ram~~ol .. 623 

C,R.B, R:JY BARBOSA C~IVIDO C.D.P. RUY BARBOSA RONALDO 
Raruo.u .. 621 a 716 Ran a~ a - 621 1 711 

HOP.ftS ''JAR':A S A L AS ASSISTENTE C,L,S, CLOVIS BEVIL.!CQUA DAIIIBL 
ll100 

Ramal - 623 

09100 c.s.N, RUY BARI!O~A LEVA IWY BARBOSA 
Ralllll.11 • 62l I 716 c.s. 

RlliiLIU.I - 621 I 71 
IlDA 

c.c.J CLOVIS JIBVIIJCQUA MARIA 12100 C,R, CLOVIS BBVli.IC(ICl lllRIA 

10100 Ra .. 1 - 623 HELENA llalllal. - 62 3 O ARDil 

c.M.K, RUY BARBOSA RONALDO 
Ramail .. 621 1 716 

10130 C,E, RUY BAIIBOSA ll/JiiEL 
Ra .. ,. - 62l • 716 

i 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXII- N9 064 SÁBADO, 18 DE JUNHO DE 1977 BRASlLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1-ATADASS•SESSÃO,EM 17DEJUNHO DE 1977 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

l.l.l - Mensagens do Senhor Presidente da República 

Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo 
cujo provimento depende de sua prévia aquiescência: 

- N• 120/77 (n• 195/77, na origem), referente à escolha do 
Sr. !talo Zappa, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República Popular de Moçambique. 

Submetendo à deliberação do Senado o seguinte projeto: · 

-Projeto de Lei do Senado n• 132/77-DF, que autoriza o 
Governo do Distrito Federal a contrair empréstimo destinado ao 
atendimento da Rede de Ensino de Primeiro Grau da cidade
satélite de Ceildndia do Distrito Federal. 

t.l.l- Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 25/77 (n' 1.495-B/75, na 
Casa de origem), que acrescenta ligação rodoviâria à BR-470, 
da relação descritiva das rodovias do Sistema Rodoviário Fe
deral do Plano Nacional de Viação, instituído pela Lei n• 5.917, 
de lO de setembro de 1973, 

- Projeto de Lei da Câmara n• 116/74 (n• 978-B/72, na 
Casa de origem), que altera o Código Brasileiro do Ar. 

l.l.3- Comunicações da Presidência 

- Recebimento do Ofício n• S-8/77 (n• I. 730-AA, na ori
gem), do Governador do Estado de Santa Catarina, solicitando 
autorização do Senado Federal u fim de que aquele Estado possa 
contratar, no exterior, um empréstimo de USS 50,000,000.00 
(CinqUenta milhões de dólares americanos), ou o equivalente em 
outras moedas. 

- Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n• 7/76 
(n• 1.061-B/75, na Cusa de origem), que disciplina o contrato de 
prestação de serviços com empresas que gozam de incentivos fis· 
cais ou crcditlcios, e dá outras providências, por ter recebido 

pareceres contrãrios, quanto ao mérito, das comissões a que foi 
distribuído. 

l.l.4- Comunlcaçio 

- Do Sr. Senador Otto Lehmann, que se ausenta rã do Pais. 

l.l.S - Oficio da Liderança da ARENA na Câmara dos 
Deputados 

- De substituições de membros cm Comissão Mista do 
Congresso Nacional. 

l.l.6- Comunlcaçio da Liderança da ARENA 

- De substituiÇão de membro em Comissão Mista do 
Congresso Nacional. 

l.l.7- Discursos do Expediente 

SENADOR BENJAMIM FARAH.- I Exposição de Pin· 
tura Artlstica sobre Porcelana, realizada na cidade do Rio de Ja
neiro. 

SENADOR LU/Z CAVALCANTE- Sugestão de medida 
concernente ao nosso endividamento externo, 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n• 138/77, do Sr. Senador Dinarte Mariz, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da carta 
enviada pelo Sr. José Luiz Moreira de Souza ao jornal O Estado 
de S, Paulo, bem como da nota da rcdaçào sobre a mesma. 
Votação adiada por falta de quornm. 

Projeto de Lei do Senado n• 215/76, do Sr. Senador Eveh\sio 
Vieira, que dispõe sobre a inclusão dos serviços especializados de 
medicina, higiene c segurança do trabalho, como serviço constan
te do elenco de beneficias c serviços do sistema geral da previdên
cia social. (Apreciação preliminar da constitucionalidade). 
Votação adiada por falta de quornm, 

- Rcdaçüo final do Projeto de Lei do Senado n• 184/76-
DF-Complementar, que permite aposentadoria voluntária, nas 
condições que especifica, aos funcionârios públicos do Distrito 
Federal incl~fdos em Quadro Suplementar ou postos em 
disponibilidade. Aprovada. Ã sanção. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 10/77 (n• 86-B/77, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio de 
Abastecimento a Médio Prazo de Produtos, firmado entre a 
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República Fedcrutiva do Brasil c a República do Peru, a bordo 
do navio da Armada Peruana, Ucaya/1, fundeado no rio 
Amozonns (Solimões), na linha de fronteira brasileiro-peruana, 
em S de novembro de 1976. Discussão encerrada, tendo sua vota· 
cilo adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n' 24/77, que autoriza •.Governo d~ 
Estado de A lagoas a elevar em CrS 21.776.197,00 (vmte e um mt· 
lhões, ~etecentos c setenta e seis mil, cento e noventa e sete cruM 
zeiros), o montante de sua dívida consolidada. Discussão 
encerrada, tendo sua votação adiado por falto de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 14/76, do Sr. Scnodor 
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Consolidação das 
Leis do Trabalho. Discussão encerrada, tendo sua votação adiada 
por falta de quorum 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MARCOS FREIRE - Resposta a interpre· 
toção dada pelo Senador Jarbas Possarinho, a discurso proferido 
por S. Ex• sobre a ordem jurldico-institucional vigente no Pais. 

SENADOR EURICO REZENDE, como Líder- Carâtcr 
sistemático e contraditório das criticas formuladas pelo MDB ao 
Governo Federal, pelos razões que expõe. 

SENADOR LÁZARO BARBOZA, como Líder - Res· 
salvo, por Senadores do MDB, de ortigos da Constituição, por 
ocasião do prestação do compromisso regimental de posse. 

Observações sobre o cumprimento da Constituição Federal pelos 
Governos da Revolução. 

SENADOR OTTO LEHMANN- BO• aniversário do cinc· 
ma no Brasil. I mpcriosidode da preservação do acervo cincmato· 
gráfico nacional. 

SENADOR MAURO BENEVIDES - Aduzindo novas 
considerações sobre as distorções verificadas nos critérios de 
arrecodacüo do Imposto de Circulação de Mercadorias -ICM. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Eleição c posse da 
novo Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Cole Gesso de Perús-SP. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATO DOSR. !•·SECRETÁRIO 

-N•2,de 1977. 

3- CONSULTORIA·GERAL 
- Parecer n• 50, de 1977. 

4- ATAS DE COMISSOES 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VI CE· LIDERES DE PARTIDOS 

7 - · COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMA· 
NENTES 

ATA DA 88• SESSÃO, EM 17 DE JUNHO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DO SR. JOSil: LINDOSO 

;IS 14 HORt1S e 30 MINUTOS, ACHtiM·SE PRESENTES 
OS SRS, SENti DORES: 

Adalberto Sena - Josi: Guiomard - Josi: Lindoso - Renato 
Franco- Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - Helvidio 
Nunes- l'etrônio Portella- Mauro Bcnevides- Virgílio Távora 
- Wilson Gonçalves - Agenor Maria- Dinarte Mariz- Domí· 
cio Gondim- Marcos Freire- Luiz Cavalcante- Ruy Santos
Dirceu Cmdoso - Eurico Rezendc - Benjamim Farah - Itamar 
Frnncu- Magalhiles Pinto- Franco Montoro- Otto Lehmann
Uizaro Bmbozu- EvclétSio Vieira- Daniel Krieger- Paulo Bros· 
sard- Tmso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença 
acuso o comparecimento de 29 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. 1•-Secretúrio vai proceder à leitura do E<pediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República. submetendo ao Senado a 
e.<co/1/a de nome indicado para cargo cujo provimento depende de 
sua pré ''ia uquiescencia: 

MENSAGEM N• 120, DE 1977 
(no 195/77, nu Origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

De conformidnde com o urtigo 42 (item III) da Constituição, 
tenho a honrn de submeter h aprovnção de Vossas Excelências a 

escolha, que desejo fazer, do Senhor !talo Zappn, Ministro de Pri· 
mcirn Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Popular de Moçambique, 
nos termos dos artigos 21 c 22 do Decreto n•71.534, de 12 de dezem· 
bro de 1912. 

2. Os méritos do Embaixador !talo Zappa, que me induziram a 
escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da 
anexa informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasllia, em 16 de junho de 1977. -Ernesto Geisel. 

INFORMAÇÃO 

Currlculum Vltae: 
Embaixador !talo Znppn. 

Nascido na Comuna de Paola, Itália (brasileiro, de acordo com 
o art. 115, letra "b", da Constituição de 1937), 30 de marco de 1926. 
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, pela Faculdade de Direito 
do Rio de Janeiro. Diplomado pelo Instituto Rio-Branco, no Curso 
de Aperfeiçoamento de Diplomatas. 

Cônsul de Terceira Classe, pelo Curso de Prcparncilo à 
Carreira de Diplomata, do Instituto Rio-Branco, 1952. 

Chefe, substituto, da Divisão de Orçamento, 1953. 
Membro da Dclguçilo do Brasil no V Pcrlodo de Sessões 

dn Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), 
1953. 

Auxiliar do Chefe do Departamento de Administraçilo, 
1953. 

Chefe, interino, da Seçilo de Orgunizaçilo, 1954. 
À disposição do Presidente do Líbano cm visita no 

Brasil, 1954. 
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Chefe de Gabinete du Comissão Federal de Abaste· 
cimento em Preços, 1954. 

V ice-Cônsul em Genebra, 1955 u 1956. 
Membro du Delegação do Brasil à XVIII Conferência 

Internacional de lnstruçilo Pública, Genebra, 1955. 
Representante-Suplente do Brasil à IX Reunião do 

Grupo de Trabalho das Partes Contratantes do Acordo 
Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT}, para 
Problemas de Comércio de Produtos de Base, Genebra, 1955. 

Promovido u Cônsul de Segunda Classe, por merccimen· 
to, 1956. 

Cônsul-Adjunto em Genebra, 1956 a 1957. 
Observador do Brasil à XIX Conferência Internacional 

de Instrução Pública, Genebra, 1956. 
Membro da Delegação do Brasil à XXXIX Sessilo da 

Conferência Internacional do Trabalho (BIT}, Geneb·ra, 
1956, 

Segundo-Secretário da Missão junto à Organização dos 
Estudos Americanos (OEA}, 1957 a 1959. 

Membro da Delegação do Brasil à Reunião do Comitê 
dos "Vinte e Um", do Conselho da OEA, Washington, 1958. 

Segundo-Secretário da Embaixada cm Buenos Airc~. 
1960 a 1961. 

Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 
1961. 

Membro do Grupo de Trabalho de Estudos c 
Regulamentação e Execução da Reforma do Ministério das 
Relações Exteriores, 1961. 

Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto para Organismos 
Internacionais, 1962, 

Chefe da Divisão de Conferências, Organismos e As· 
suntos Gerais, 1962, 

Auxiliar do Secretário-Geral de Política Exterior, 1963. 
Primeiro-Secretário da Embaixada cm Montevidéu, 

1963 a 1964. 
Chefe, interino, do Serviço de Propaganda e Expansão 

Comercial (SEPRO}, Montevidéu, 1964. 
Primeiro·Secretãrio da Embaixada cm Lima, 1964 a 

1965. 
Memoro da Delegação do Brasil à III Reunião do 

Conselho lnteramericano Econômico c Social (CIES}, Lima, 
1964. 

Membro da Delegação do Brasil à 11 Conferência 
lnteramericana Extraordinãria (CIE}, Rio de Janeiro, 1965. 

Membro da Delegação do Brasil à Reunião da Comis· 
são Especial pura a elaboração do anteprojeto de Reforma da 
Carta da OEA, Panamá, 1966. 

Chefe da Divisilo do Orçamento, 1966 a 1967. 
Titulo de Conselheiro, 1966. 
Membro da Delegação do Brasil à III Conferência 

lnteramericana Extraordinária (CIE}, Buenos Aires, 1967. 

Membro da Delegação do Brasil à XI Reunião de 
Consulta dos Ministros das Relações Exteriores dos Estados 
Membros da OEA, Punta dei Este, 1967. 

Membro da Dclegaçilo do Brasil à Reuniilo dos Chefes 
de Estados Americanos, Punta dei Este, 1967. 

Chefe da Divisi\o da Organização dos Estudos Ameri· 
canos, 1967 a 1968. 

Membro da Delegação do Brasil à XI Reunião de 
Consulta dos Ministros das Relações Exteriores dos Estudos 
Americanos, Washington, 1967. 

Promovido a Ministro de Segunda Classe, por 
merecimento, 1968, 

Chefe de Gabinete do Ministro de Estado, 1969. 
Ministro-Conselheiro da Missilo junto à OEA, 1970 n 

1973. 

Delegado do Brasil à Reunião Extraordinária do Canse· 
lho lnteramericuno Econômico e Social (CIES}, Washington, 
1970. 

Encarregado da Missão junto à OEA, 1970. 
Delegado do Brasil aos I, 11, III Períodos Extraordinú· 

rios e I, 11 Períodos Ordinários de Sessões da Assembléia 
Geral da OEA, 1970 a 1972, 

Delegado do Brasil à XIV Reunião de Consulta dos 
Ministros das Relações Exteriores dos Países Americanos, 
Washingtán, 1971. 

Delgado-Suplente do Brasil à XXVII Assembléia Geral 
das Nações Unidas, Nova York, 1972. 

Representante Suplente do Brasil nas Sessões da Com is· 
são Expecial criada no III Período Ordinário de Sessões da 
Assembléia-Geral da OEA, 1973. 

Delegado do Brasil ao IV Período Ordinário de Sessões 
da Assemblí:ia·Geral da ONU, Atlanta, 1974. 

Encarregado de Negócios junto ao OEA, 1974. 
Chefe do Departamento da África, Ásia e Oceania, 1974, 

O Embaixador !talo Zappa, nesta data, encontra-se no exercício 
de suas funções de Chefe do Departamento da África, Ásia c 
Oceânia do Ministério das Relações Exteriores, 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 15 de junho de 
1977, -Sérgio de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão do Pessoal. 

(ii Comissão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM 

Du S<•llill•l i'm-idente da Repzíblica, submetendo à deliberação do 
Senado o segui/l/e proj<•to: 

MENSAGEM N• 119, DE 1977 
(n• 194/77, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

Nos termos do artigo 51, combinado com o artigo 42, item V, da 
Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de 
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que 
"autoriza o Governo do Distrito Federal u contrair empréstimo 
destinado ao atendimento da Rede de Ensino de Primeiro Grau da 
cidade satélite de Ceilãndia do Distrito Federal", 

Brasília, em 16 de junho de 1977.- Ernesto Gelsel. 

EM n• 13/77-GAG Brasil ia, 7 de junho de 1977. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

Tenho u honra de submeter à superior apreciação de Vossa 
Excelência, pura posterior encaminhamento uo Senado Federal, 
solicitaçilo no sentido de permitir que o Governo do Distrito Federal 
possa contrair empréstimo de CrS 137,500.000,00 (cento c trinta e 
sete milhões e quinhentos mil cruzeiros) junto à Caixa Económica Fe
deral, de acordo com as normas do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social- FAS. 

A totalidade dos recursos do empréstimo scrâ exclusivamente 
destinada ao programa de ampliação, complemcntuçi\o e equipamen· 
to da rede escolar oficial de I• grau da cidade satélite de Ceilíindia, 

O empréstimo serd concedido pela Caixa Econômicu Federal, 
com recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, nas 
seguintes bases: 

Empréstimo: 137.500,000,00 
Juros: 6% u,u, = 1,5% ao trimestre 
Corrcçilo Monetúriu: 40% du taxa de variação dus ORTNs, 

calculada trimestralmente 

/o 
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Pagamento: pcrfodos trimestrais 
Prazo: 15 anos, incluindo 3 de carência. 

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, no Distrito Fe
deral houve a plena implementação da reforma de ensino introdu· 
zida pela Lei n• 5.692/71, ni\o mais existindo alunado no antigo gina· 
sial, tanto na rede de ensino oficial quanto no particular. 

A rede oficial de I• grau operacionalizada pela Fundação Educa· 
cional do Distrito Federal conta, cm 1977, com 250.752 alunos, que 
representam mais de 90% do total da matricula da Capital da 
República. Esses números devem ser comparados com as matriculas 
dos anos de 1964 c 1970, respctivamcntc, 28.930 c 90.709 alunos. 

No decorrer de 1976, com o irrcstrito apoio do Ministério da 
Educação c Cultura c graças a recursos orçamcntârios próprios c 
financiamentos do FAS, foi ampliada de forma sem precedentes a 
rede escolar de I• grau, tanto no Plano Piloto como nas cidades 
satélites do Distrito Federal. 

No programa até então realizado, todavia, foram cxclufdos 
maiores investimentos na região de Ccilândia, por apresentar a rcfc· 
rida localidade caracterlsticas especiais que obrigaram a equipe da 
Secretaria de Educação c Cultura a estudar uma solução global, 
valendo-se da experiência pedagógica e arquitctõnica testada no 
decurso do triénio 1974/76. 

Além de um importante programa de construção de habitações 
populares, com o apoio do Governo Federal, no triénio 75/77, enor
mes investimentos estão sendo feitos na infra-estrutura de serviços 
básicos daquela cidade, compreendendo, entre outros, saneamento, 
energia, água potável e urbanização. 

t; indispensável, agora, completar as facilidades educacionais de 
Ccilândia c, nesse sentido, solicitei e obtive da Caixa Econômica 
Federal um crédito de CrS 137.500.000,00 (cento c trinta c sete mi· 
lhõcs e quinhentos mil cruzeiros), destinado a financiar a ampliação 
e equipamento da rede escolar de I• grau daquela cidade satélite. 

Como justificativa maior para o programa cm apreço, destaco o 
fato de que Ceilândia é hoje um dos núcleos urbanos que apresenta 
maior taxa de crescimento demogrâfico do nosso Pais. Inexistente 
em 1970, estava em meados de 1975 com 130.000 habitantes, popula· 
ção esta que tende a aumentar até o final deste ano, devido à constru· 
ção de novos conjuntos habitacionais. 

Para atender à necessidade educacional daquela cidade satélite, 
além do ensino regular de I• grau, o programa pedagógico de Cci1ân· 
dia devcrã dar ênfase especial ao pré-escolar e às miles dos nossos 
alunos, no intuito de melhorar as condições sócio-culturais do local e 
corrigir as principais disfunções da região. 

Em 1977, a partir do segundo semestre, junto com as cons· 
truçõcs das escolas serà desenvolvido um programa destinado a 
conscientizar a comunidade, de maneira a permitir, no ano vindou
ro, um melhor aproveitamento das facilidades de que vamos dispor, 
graças ao programa de construção ora cm exame (Anexo 1). 

O programa básico a ser executado resume-se no seguinte: 

a) ampliação, recuperação, modernização e equipamento das 
estruturas escolares existentes; 

b) construção c equipamento de um Centro de Ensino de I• 
Grau, com 20 salas de aula; 

c) substituição de 25 salas provisórias de madeira por estrutura 
de alvenaria; 

d) construção c equipamento de I 5 escolas-classe, com 12 salas 
de aula; 

e) construção de um Centro de Educação Permanente. 

Os projetes arquitetõnicos, tanto do Centro de Educação 
Permanente, como do Centro de Ensino de I• Grau c das Escolas· 
Classe estilo completos c detalhados, cm condições plenas, portanto, 
de licitação. Tais projetas são resultantes de experiência adquirida 
com as escolas já construfdas cm 1975/76, cuja solução pedagógica c 
partido arquitctõnico eleito, atendem satisfatoriamente aos pré· 
requisitos de plancjamcnto para a rede escolar recomendados pelo 
Ministério da Educação e Cultura. 

Com relaçuo ao Centro de Educação Permanente, cumpre-me 
informar a Vossa Excelência que o mesmo scrâ construido cm ârca 
onde também dcvcrâ ser instalada a futura Escola Normal de Ccildn· 
dia, c permitirá melhores condições pedagógicas para os alunos do 
ensino regular c supletivo (fases II e III), além de oferecer alfabetiza· 
çilo c cursos profissionalizantes de curta duração, com os quais prc· 
tendemos atender grande parte da população, bem como outras fa· 
cilidadcs comunitárias (pré-escolar, biblioteca, auditórios, pucri· 
cultura, artesanato, etc) para lazer e aperfeiçoamento dos moradores 
de Ccilândia. 

Este Centro tcrâ um potencial extremamente elevado, por 
dispor de espaços físicos polivalentes, com capacidade para aten· 
dimcnto diãrio de 1.500 pessoas. 

Existe, de momento, um déficit de 170 salas de aula, o que impc· 
de a colocação de nossos alunos de Ceilândia cm apenas dois turnos, 
o que é rccomcndâvcl para uma efctiva produtividade do ensino rcgu· 
lar. 

Este déficit tende a aumentar em 1978, o que torna imperativo o 
programa de construções escolares que ora submeto à apreciação de 
Vossa Excelência. 

Para melhor visualização de real necessidade do projeto que se 
pretende desenvolver cm Ccilândia, encaminho, cm anexo, a Vossa 
Excelência o "Perfil Educacional" daquela localidade (Anexo II), 

Para amortização da divida e pagamento de juros c corrcção 
monctâria ficam comprometidos os recursos da Quota Estadual do 
Salãrio-Educaçiio, devendo qualquer diferença eventual ser coberta 
com recursos do Governo do Distrito Federal. 

Os recursos do Salário-Educação vêm crescendo de forma 
extremamente satisfatória c pcrmitiruo cobrir, amplamente, os crédi· 
tos até agora solicitados, junto à Caixa Económica Federal, para a 
construção da rede escolar de I• grau. 

O Anexo III à esta exposição mostra o comportamento 
provãvel da arrecadação do Salário-Educação - Quota Estadual, 
até o ano de 1992. 

Finalmente, permito-me ressaltar a Vossa Excelência que as 
condições do crédito ~provado pelo Grupo Técnico Especial do Fun· 
do de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, da Caixa Econõmi· 
ca Federal, no qual estão representados a Secretaria de Plancjamcnto 
da Presidência da República c o Ministério da Educação e Cultura, 
julgou de tal relevância este programa que o incluiu na faixa 3, isto é, 
empréstimo com corrcção monetária de 40% (quarenta por cento) da 
taxa anual apurada, o que demonstra bem o alcance social do prcsen· 
te projeto (Anexo IV). 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os 
meus protestos de alto apreço c distinta consideração. -Elmo Serejo 
Faria, Governador. 

ANEXOS: 
I. Programa de Construções. 
2. "Perfil Educacional" de Ccilândia. 
3. Comportamento da arrecadação do Salârio-Educaçilo. 
4. OF FAS 1.388/77- BSB 29-4·77. 

ANEXO I 

PROGRAMA DE CONSTRUÇ0ES PARA CEILÃNDIA 

-Execução 1977/1978-

I. Ampliaçuo, recuperação, modcrni· 
zaçilo de 8 (oito) escolas-classe c 
8 (oito) centros de ensino ...... , .. Total: 

2. Construção de um Centro de En· 
sino de I• Grau, completo, com 
20 salas de aula ................. Total: 

3. Substituição de 25 salas provisó· 
rias de madeira por estrutura de 
alvenaria ...................... Total: 

CrS 

11.200.000,00 

I O. 720.000,00 

4.000.000,00 

.. 
'. .. 
'' .. 
. 
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:I 

. ' 

. ' 



Junho de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) Sábado 18 1847 

4, Construção de I 5 escolus-clusse, 
com 12 salas de uulu cada ama, 
nos seguintes endereços: 

QNN 2/4: QNN 3(5: QNN 6(8: 
QNN7(9:QNN 17/19;QNN 19/21: 
QNN 20/22: QNN 23/25; 
QNN 24/26; QNM 3(5; QNM 7/9: 
QNM 2(4; QNM 6/8; QNM 20/22; 
QNM 24/26 
(Preço unitário: CrS 4.200,000,00) Total: 

S. Construção de um Centro de Edu-
cação Permanente (QNM 14) , , , , , Total: 

6, Equipamento de escolas-classe, 
centros de. ensino e do Centro de 
Educação Permanente , , , , , , , , , , , Total: 
Reserva Técnica (Saldo) , , , . , , , , , 

ANEXO 11 

Perfil Educacional de Celhindla 

63.000.000,00 

16.840,000,00 

17.800.000,00 
13.440.000,00 

137.1100.1100,00 

Ceilândia é o núcleo urbano em que se verificam as maiores 
disfunções do sistema educacional do Distrito Federal, como pode 
ser verificado por alguns indicadores, a saber: 

a) É o único núcleo urbano cm que a taxa de escolarização, 
paru a população de 7 a 14 anos, se mostra inferior a 90% alcançando 
apenas 86,5% (dados do Censo Escolar de 1975); 

b) Com 3.069 habitantes de 7 a 14 anos ni\o escolarizados, 
abrange um quarto do total geral de déficit do Distrito Federal 
(25,4% dos 12.077 crianças c adolescentes fora da escoln): 

c) É o núcleo urbano com menor .taxa de matrícula do pré
escolar (população de 4 a 6 anos}, sendo o único abaixo de 15% 
(14,3%, quando a média do Distrito Federai é: de 31,9%); para a faixa 
dos 6 anos de idade, enquanto no Distrito Federal, cm 1975, a 
escolarização era de 49, I%, Ceilândia regis.trava npenas 23,3%; 

d) Ceilándia apresenta a maior distorção nu relação idade-série; 
o aluno da I• série do 1• grau nessa localidade tem, cm média, 8, 9 
unos de idade, com alraso de 1,1 anos de escolaridade jti no início de 
seus estudos {na 2• série a média de idade é de lO, I; na 3•, 11,1; na 4•, 
12,1 anos); 

e) É a área em que a taxa de rendimento escolar se mostra mais 
baixa: foi a única localidade onde, em 1975, as promoções na I• série 
ncarnm cm nível inrcrior a 40%; 

f) Apresenta a mais deformada pirâmide educacional: enquan
to no· Distrito Federal a matrícula nu I' série representa um quarto 
do total do I• grau (24,8%), em Ceilândia 4 alunos em 10 estão nu 
série inicial (38,9%). 

lndlcodor de necessldodes (Censo Escolar 1975): 
22.771 criunçus de 7 a 14 anos; 
18.973 domicílios; 
média: 1.2 crianças por domicílio. 

Necessidades: 
Selo r M-Norte: 
3.590 residências= 4.284 alunos 
(: 70 alunos por sala de aula em 2 turnos)= 
61.2 salas de aula= 60 salas 

SetorO-Norto: 
6. 717 residi:ncius = 8.060 alunos 
(: 70 alunos por sala de aula em 2 turnos)= 
115, I salas de aula= 120 salas 

Setor N-Norte (Guariroba): 
7.017 residi:ncias = 8.420 alunos 
(: 70 alunos por sala de aula em 2 turnos)= 
120,3 salas de aula= 120 salas 

DÊFICIT DE 3• e4•turnos: 
1976: 7.692 alunos(: 70) = 109,9 salas= 110 saias 
1977: 11.64 7 alunos(: 70) = 166,4 salas= 170 salas 

ANEXO/I/ 

ESQUEMA DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO FAS 

Am1 A rrecadaçào (I) FAS I Nm•o FAS (2/ Saldo 

1977 61.041.844 8,603.616 2.866.623 49,571,605 
1978 79.354.397 10.152.270 9.250.091 59.952.036 
1'!79 103.160,716 47.309,578 10.411.059 45.440,079 
I 'lHO 134,108,931 47.122.776 27.348.341 59.637,814 
l<JHI 174.341.611 46.391.813 43.079.470 84,870.328 
l<JK2 226.644.094 45,571.5 lO 42.953.183 138.119.401 
llJKJ 294.637.322 44.410.090 42.559.470 207.667.762 
i<JK4 383.028.5 19 42.704.517 41.993.115 298,330.887 
l<JX) 497,937.074 40,909.587 41.011.058 416.016.429 
I<JH6 647.318.196 38,773.550 39.761.573 568.783.073 
l<JX7 841.513.655 36,093.350 38.339.447 767.080,858 
l<JHK l.D93.967,752 34.043.811 36.501.619 1.023.422.322 
l<JH<J 1.422.158.078 30.933. !56 34.396.362 1.356.828.560 
I 9911 I .848.805.501 29.736.886 32.118.465 I, 786,950, !50 
I'J'il 2.403.447.151 29.115.044 2.374.432. I 07 
199~ .1. 124.481.296 13.110.931 3' 111.370.365 

----··- -· -··-·--·· . .. ---·· 
{ 1) Crcsdmcntu de npcnus 30% ao ano, considerado como arcnus·ucompunhando u corrcçào monetúriu. 

(~) 1\rnnrtiza~ào do Finunciumcnto do FAS com juros de 6%no ano c 40% du corrcçào m'onct{lriu. 
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.·1;\'E.\'0 IV 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

OF FAS 1388/77 Brusília, 29 de ubril de 1977 

ti Sua Scnhmia o Senhor 
Doutor Elmo Sercjo Farias 
iv1 .D. Uovcl·n;.u.Jor do lJistrito Fcdcral 

Assunto: Comunicn r\provnç:io Finnn:1ciamcnto 
Processo F,\S-2115/77 

Senhor Govcrnudor 

I. Cumpre-nos comunicar a Vossa Senhoria que o pedido de 
linanciamcnto de CrS 137.500.000,00 (cento c trinta e sete milhões c 
quinhentos mil cruzeiros), destinado à construções, ampliação e 
comph:mcnt:u.;fio dc uniUadcs cscolurcs de J9.Qruu nu cidade satélite 
d~ Ccil:'lndi:t, roi aprovado pelo Grupo Técnico Especial do FAS no 
que se refere ii viabilidade ti:cnica do empreendimento. 

1. As condições de nnanciamcnto, cm . princípio, são as 
s!!guintcs: 

2.1. juros, 6% a.a.: 
:!.:!. com:çfto monctúria, 40% da taxa anual upurndu; 
:u. pr;.1t.o de curtmcia, até 3 ~1nos: 
:!.4. pnlt.ll de amortização, até 15 anos (incluindo a carência). 
J. t\ lim dr.: que prossigam os estudos com vista à concessão do 

linandam:ntl) pleiteado, pedimos a gCntileza de nos enviar, no prazo 
m:himn U~: :1t~ 120 (cento c vinte) dias, o respectivo projeto, cuja 
cl~1hor:u.;:ln devl.!rú Sl!guir os termos do roteiro em anexo. 

Atenciosamente- Gil Gouvêa Macieira, Membro Coordena· 
dordoGTE. 

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 132, DE 1977-DF 

Autoriza o Governo do Distrito Federal a contrair emprés
timo destinado ao atendimento da Rede de Ensino de Primeiro 
Grau da Cidade satélite de Cellãndla do Distrito Federal. 

O Senado Federal decreta: 

Art. I• Fica o Governo do Distrito Federal autorizadr a con· 
trair junto à Caixa Econõmica Federal, de acordo com as normas do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, empréstimo no valor 
de Cr$ 137.500.000,00 (cento e trinta e sete milhões e quinhentos mil 
cruzeiros), destinado à construção, ampliação, complementação e 
equipamento de unidades escolares de I• grau na cidade satélite de 
Ceilãndia do Distrito Federal. 

Parágraro único Os recursos de que trata este artigo serão incor
porndos ao Orçamento-Programa do Distrito Federal, re[erente ao 
exercicio de 1978. 

Art. 2• Fica o Governo do Distrito Federal, autorizado a pres
tar, em ravor da Caixa Econõmica Federal, as garantias que se fize
rem necessárias, inclusive a vinculação da Cota Estadual do Salário
Educação e, na insuficiência desta, a de impostos de sua competên
cia. Com outorga, à mesma entidade de mandato pleno e irrevogável 
para, na hipótese de inadimplência do Distrito Federal, levantar jun
to 110 Governo Federal os recursos provenientes dtl rc[erida Cota e 
junto aos estabelecimentos bancários os recursos dos mencionados 
impostos, que [orem julgados necessários para responder pelo débito 
corrigido e demais encargos contratuais decorrcn.tes do empréstimo 
concedido. 

Art. 3• O Distrito Federal rará incluir nus propostas orçtlmen
tárius anuais, inclusive as relativas ao Orçamento Plurianual de 
Investimentos, dotações suficientes à cobertura das suas responsnbili· 
dades fin11nccirus decorrentes do cumprimento desta Lei. 

Art. 4• Esta Lei entrarú em vigor nu data de sua publicuçilo, 
revogt~dus as disposições em contrário. 

( tls Comi.l',fli<'.\' de Constiwlçào e J11stiça, do Dlstrilo Ft·· 
dera/,. de FimmçC/.\',/ 

PARECERES 
PARECER N• 308, DE 1977 

Da Comissão de Transportes, Comunlcoções e Obros Pú
blicas, sobre o Projeto de Lei da Cãmarn n• 25, de 1977 
(n• 1.495-B/75, nn origem), que "acrescenta ligação rodovlá· 
ria à BR-470, da relnçào descritiva dos rodovias do Sistema 
Rodoviário Federal do Plano Nacional de Viação, Instituído 
pela Lei n• 5.917, de I O de setembro de 1973 ", 

Relator: Senador Mattos Leão. 

I. O presente projeto, de autoria do iludtre Deputado Nunes 
Leal, acrescenta trecho rodoviário à ligação BR-470, constante do 
Plano Nacional de Viação (Lei n• 5.917, de 1973). 

2. O prolongamento aludido, Montenegro- Rio Jacuí, (cru
zamento) - BR-116 (entroncamento), com extensão de 50 km, 
pretende descongestionar o tráfego atraldo pela cidade de Porto Ale
gre- RG. Com ereito, diz a justificação: 

••A intensidade de tráfego com destino ao Superporto do 
Rio Grande, ocasionado pelo aumento da produção agrlcola 
exportilvcl do Estado, vem congestionando a única travessia 
do Rio Guaíba,localizada no perímetro urbano de Porto Ale· 
gre, obrigando, ainda, a passagem pelas ruas da cidade de to· 
dos os veículos que deverão cruzá-la. 

O prolongamento da BR-470, de Montenegro até entron· 
car-se com a BR-116, cruzando o Rio Jacul, desviará grande 
parte do tráfego proveniente do nordeste do Estado, que dei
xará de cruzar Porto Alegre e reduzirá de mais de 20 km o 
percurso at'Dal. 

Ali:m desse aspecto, a travessia do Rio Jacuí será uma 
alternativa para a atual travessia do Guaíba, única passagem 
pura o sul do Estudo, cuja interrupção causaria imprevisíveis 
prejuízos a todos os setores de atividades do Rio Grande do 
Sul." 

3. O exume da matéria, a partir da política de transporte, obri
ga a ressaltar que a medida consubstanciada no projeto não propicia
ril aumento de despesa pública, já que a simples inclusão de estação 
terminal ou via no PNV- Plano Nacional de Viação-nilo estabe
lece a necessidade de sua construção imediata. E isso porquanto a 
implantação de obra viária depende de prévio estudo econõmico, a 
ser c[etuado pelo Poder Executivo. Além disso, sabe-se que somente 
após (I) a transformação do presente projeto em lei e (2) a aprovação 
de orçamento plurinnual que inclua a programação da obra é possí
vel qualquer rereri:nciu a novos encargos pelo erário. 

O trecho que ora se pretende incluir na relação descritiva das 
rodovias liga, cm portos adequados, duas rodovias redcrnis, o que 
atende no disposto na letra "c" do item 2. 1.2., do Anexo à Lei 
n• 5.917, de 1973. Por conseguinte, do ponto de vista da validade 
normativa nüo hú como negar uprovução ao presente projeto. Não 
obstante, a eficácia pode ser avaliada pelo encurtamento dos tempos 
de viagem no Porto do Rio Grande, terminal este que estú incluído 
no programa corredon:s de cxportaçüo. 

Ante o exposto, opinnmos pela aprovação do presente projeto. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1977.- Lourlval Baptlstn, 

Presidente- Mattos Leilo, Relator- Alexnndre Costa - Evelâslo 
Vieira. 

PARECER N• 309, DE 1977 
Da Comlssiio de Transportes, Comunicações e Obras 

Públicas, sobre o Projeto de Lei dn Câmara n• 116, de 1974 (n• 
978-B/72, na origem), que "ultern o Código Brasileiro do Ar." 

Relator: Senndor Alexundre Costu 
I. Após vilrius diligi:ncius nilo cumpridus retorna u cstu Co· 

missão o presente projeto, que ucresccntu o seguinte pur(tgrufo uo 
nrtigo 84 do Código Brusileiro do Ar: 

.. f>nrl1grufo lmico. As empresas de trunsportc aéreo são 
obrigadus a uceihtr como v(i\idus as pussugcns com desconto 

' 
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concedido pura uso cm viagem redonda (ida e volta), pelo 
preço du emissão inicial, mesmo que o usuário utilize o 
percurso indicado no bilhete com duas idas ou duas valas." 

O aludido urtigo 84 estabelece: 
"Art. 84, No transporte de passageiros, o transportador 

é obrigado a fazer entrega de um bilhete de passagem que 
deverá indicar, essencialmente: 

a) o lugar c a data da emissão; 
b) os pontos de partida c destino; 
c) o nome do ou dos transportadores." 

2. Justificando a proposição, seu ilustre autor esclarece: 
"É fato corriqueiro, na vida atribulada c sujeita a 

viagens constantes de autoridades e homens de negócios, 
comprar-se ou requisitar-se bilhetes aéreos do ida e volta. 

Muitas vezes, por motivos alheios à própria vontade, o 
passageiro utiliza no retorno outro tipo de transporte. Ao 
procurar as empresas aéreas para nova viagem, no mesmo 
trajeto, passa pelo dissabor de ter que adquirir nova passa
gem, ou pagar a diferença concedida nos bilhetes emitidos 
para viagens redondas. Como nào hã prejufzo algum para as 
companhias, se adotada a modalidade que ora propomos, ao 
contrário, poderá até aumentar a utilização de transportes 
aéreos pelos usuários, acreditamos que o presente projeto 
favorecerá a todas as companhias c viajantes de modo geral. 
Daí sua pertinência." 

Em outras palavras, o projeto visa a alterar o conceito de •lagem 
redonda, isto é, modificar os contratos de transporte cm que os traje
tos silo os dois sentidos da direção ou do circuito oferecido pelas em
presa~ que exploram serviços de transporte aéreo, juntamente com 
outras modalidades de locomoção, desde que o ponto de origem 
coincida com o de destino. 

3. Essa matéria, como se sabe, é resultante de A tos internacio
nais ou de Convênios entre as diversas empresas governamentais e 
particulares, especialmente as de navegação aérea e marítima, por 
intermédio da lATA - Associação Internacional de Transporte 
Aéreo, conforme normas gerais estabelecidas nos artigos I•, 69 c 156, 
11, "b", do aludido Código do Ar. 

Acontece, porém, que a aceitação como válida das passagens 
com abatimento concedido para o uso de viagem redonda, pelo pre
ço de emissão inicial, mesmo que o usuârio utilize o bilhete com 
duas idas ou duas voltas, corresponde, í: óbvio, a duns utilizações no 
mesmo sentido do percurso. Isso contraria o espírito do abatimento 
porquanto este é concedido pelas companhias para prevenir trajetos 
com menor número de passageiros, ou seja, para evitar subutilização 
da aeronave, ou o retorno vazio, motivo por que opinamos pela rejei
ção do presente projeto. 

Sala das Comissões, cm 14 de junho de 1977. - Lourl•al 
Baptista, Presidente - Alexandre Costa, Relator - Maltos Leão -
E•elásio Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O Expediente lido vai h 
publicação. (Pausa.) 

A Presidência recebeu do Governador do Estado de Santa Cata· 
rina o Oficio n• S-8/77. (n• 1.730/ AA, na origem), solicitando auto· 
rizaçilo do Senado Federal a fim de que aquele Estudo possa contra
tar, no exterior, um empréstimo de USS 50,000,000.00 (cinqUenta 
milhões de dólares americanos), ou o equivalente cm outras moedas, 

A matéria scrâ despachada às Comissões de Finanças c de Cons
tituição c Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A Presidência comu· 
nica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou 
o arquivamento do Projeto de Lei da Cdmnru n• 7, de 1976 
(n• 1.061-B/75, na Casa de origem), que disciplina o contrato de 
prestuçilo de serviços com empresas que gozam de incentivos fiscais 
ou crcditlcios, c dd outras providências, por ter recebido pareceres 
contrários, quanto ao mérito, das Comissões a que foi distribuldo, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, comu
nicação que será lida pelo Sr. 1•-Sccrctário. 

ll lida a seguinte 

·Em 17 de junho de 1977. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me auscn· 
tarei do Pais a partir da I• quinzena de julho, a fim de, no dcscm· 
penho de missão com que me distinguiu o Senado, integrar a Delega· 
ção Brasileira à III Conferência do Purlamento Latino-Americano 
Europeu, a realizar-se na cidade do México, no período de 25 a 27 de 
julho. 

Atenciosas saudações,- Oito Lehmann, 

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

Sobre a mesa, oficio que vài ser lido pelo Sr. 1•-Sccrctãrio. 

É lido o seguinte 

O !i cio n• 119/77 

Senhor Presidente: 

Brasil ia, 16 de junho de 1977. 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os Senhores Depu
tados Humberto Souto e Theódulo Albuquerque, para integrar, cm 
substituição aos Senhores Deputados Gomes da Silva e Angelina Ro· 
sa, a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto 
de Lei n• 8, de 1977 (CN), que "dispõe sobre declaração de utilidade 
pública, e dá outras providências correlatas", 

Aproveito para renovar os protestos de estima c elevado apreço. 
-José Bonifácio- Lider da ARENA 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A Presidência atendcrã 
à solicitação da Liderança da ARENA da Câmara dos Deputados. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. I •-Secretário. 

É lida a seguinte 

Em 17 de junho de 1977. 

Senhor Presidente 

Nos termos do§ I• do Art. 10 do Regimento Comum do Coo· 
grcsso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, 
para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substitui· 
çiio do Nobre Senhor Senador Osires Teixeira, pelo Nobre Senhor 
Senador Renato Franco na Comissão Mista do Congresso Nacional 
que dará parecer sobre o Projeto de Lei n• 8, de 1977 (CN) que "dis· 
põe sobre declaração de utilidade pública, e dá outras providências". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais al
ta estima c distinta consideração. - Eurico Rezende - Líder da 
ARENA 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Será feita u substitui· 
çilo solicitada. 

Hd oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Fnruh. 

O SR, BENJAMIM FARAH (MDB- RJ. Pronuncia o se· 
guinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Assisti, no lute Clube do Rio de J uneiro, à Primeira Exposiçilo 
de Pintura Artlsticu sobre Porcelana, renlizudu nos dias 24, 25 c 26 de 
muio de 1977, sob os auspicias da ABRAP- Associação Brasileira 
de Pinturn sobre Porcelana, uprescntudu com surpreendente 
brilhantismo e envolvendo aproximadamente 1.500 peçus inéditas, as 
quais reprcscntavum os trubulhos de 307 artistas expositores, 

A cxtruordinúriu versatilidade do urtistu nucionul ofereceu 
aos 45.000 visitantes uma rara vuriedude de obrus-primas de a primo· 

I 
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rado gosto c acabamento, as quais nbrunginm todos os estilos trndi· 
cionuis na história da porcclunu, 

A li pod~riam ser encontrndns peças decoradas representando 
todas ns épocas c trnnsform<tçüo dos estilos. Podinm ser vistas 
"Mings", "bluc-und-wite", cus muitas vnriaçõcs que representam us 
conhecidas porcelanas chamadas "Companhin da lndia", com us 
suus 11 famille verte'' c 11 famil\e rose''. as de 11 Mncau" e de "Cantão", 
as japonesas nas suas decorações tradicionais, ditas de ''Kakemo
no"" e "lmari", as da Europa nos afamadas decorações de 
11 Mcissen'\ de "St:vres" e .. LimoBeSn, as tão apreciadas "Vieux 
Paris", as inglesas do "Dcrby" e "Worcester", ou aindn as delicadas 
decorações d~ "Nyon" e muitas outras marcas afamadas, cujos esti· 
los e características serviram de inspiração aos nossos artistas. 

Este evento veio afirmar o alto grau de desenvolvimento da arte 
entre nós, difundido já por todo o Brasil, pois, junto aos expositores 
do Rio de Janeiro, estavam representantes de São Paulo, Minas Ge· 
rais, Paranú, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraíba. 

Sr. Presidente, fiquei vivamente impressionado com esta expo· 
sição, onde compareceram pessoas, artistas de várias procedências e, 
também, ilustres damas, esposas de parlamentares, militares, 
funcionários, professores, jovens e adultos e até homens com mais de 
oitenta anos. 

Nesse novo cnmpo extraordinário, há, realmente, uma grande 
expectativa. Os nossos pintores, que demonstram uma grande habili· 
dade nesse género, já foram ao es\rangeiro tomar parte nas 
exposições de Caracas e de Nova Orleans, onde conquistaram pri:· 
mias excepcionais. Mas eles têm encontrado uma certa dificuldade, 
por exemplo, para a aquisição da porcelana. As fábricas só fornecem 
material de segunda categoria, não a porcelana especial, de primeira. 
Assim mesmo, as obras apresentadas mereceram os aplausos de toda 
aquela população que lá esteve, deslumbrada com o espetáculo 
artístico e social. 

Sr. Presidente, neste momento, lembro-me de uma frase, de um 
conceito de Tolstoi: "A arte nào é a habilidade manual, mas a 
transmissão dos sen.timentos experimentados pelo artista", 

Realmente, esse sentimento foi transmitido através das mil e 
quinhentas peças ini:ditus colocadas nessa magnífica e belissima 
exposição. 

Como, Sr. Presidente, é um campo que oferece às damas, às 
senhoras e aos jovens a opção de uma cultura artística de grande 
interesse, faço um apelo aqui, nesta hora, ao Sr. Ministro da Educa· 
ção para que olhe com carinho, com a maior boa vontade, a iniciati· 
va dessa grande Associação que está marcando, no terreno da arte, 
um ponto de relevo que não pode ser ignorada pelo Poder Público. 

Peço, portanto, desta tribuna, o apoio do Ministério da Educa· 
ção e Cultura pura esta Associação e para todos esses nrtistns que 
ugoru abrem um novo horizonte para a nossa juventude e para as 
criaturas, homens e mulheres, de todas as idades. (Mui.to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Josi: Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Revela o Relatório do Banco Central referente no exerclcio de 
1976 que o serviço da dívida elevou-se a 4 bilhões e 640 milhões, de 
dólares no uno passado, contra 3 bilhões e 579 milhões em 1975. 
Segundo a mesma fonte, a contn Jer<'iços, do balnnço de pagamentos, 
apresentou um dejicir de 2 bilhões e 161 milhões de dólares, já excluí· 
da a parcela dos juros, que é pnrte do serviço da dívidn. E com n 
bal<mça comercial também ndversn em 2 bilhões e 147 milhões, o 
equilibrio no balanço de pagamentos só foi alcnnçado grnças no 
'ingresso Üquido de 6 bilhões c R67 milhões de dólares. 

1\ O<VJOa brutn uo final de 1976 npresentada cm números nindn 
estimativos no Relatório, ficara cm 25 bilhões c 900 milhões de 
dólnrcs. Todnvia, a derradeira M ensagcm Presidcncinl, dirigida no 
Congresso Nacional, no ensejo da uberturu da presente sessi\o 

legislativa, estima a dfvidn bruta em 27 bilhões e 200 milhões de 
dólares. 

O Sr. Vírgnlo Távora (ARENA- CE)- Permite V, Ex• um 
aparte, só para niio continuar nos números, porque poderia haver 
contrndiçüo? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE(ARENA- AL)- Pois não. 

O Sr. VIrgUlo Távora (ARENA - CE) - O Relatório do 
Banco Central, relativo a 1976, traz a consignação de 25 bilhões e 
900 milhões de dólares. Refere-se ati: o dia 30 de setembro, o grosso. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Vou ler o 
tópico do Relatório, eminente Senador Virgílio Távora: 

"A partir de dados estimados do balanço de pagamento, 
relativos ao quarto trimestre de 76, espera-se que a dívida 
bruta tenha ulcnnçado, ao final do ano, o montante de 25 
bilhões e 900 milhões de dólares." 

Parece-me, então, que V, Ex• equivocou-se, porque aqui está 
escrito "que a dívida tenha alcançado, ao final do ano, o montante 
25 bilhões e 900 milhões de dólares", 

Aqui não há nenhumn crítica, apenas exposição de dados do 
Banco Central. 

O Sr. Vlrgillo Távora (ARENA - CE) - Estou dizendo a 
V. Ex• que sempre nós divergimos em dados, mormente quando 
duas autoridades do setor econômico ... Veja a expressão "espera-se". 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Mas agora a 
divergência é de V. Ex• com o Relatório do Banco Central, não 
comigo, 

O Sr. Vlrgillo Távora (ARENA - CE) - Teremos a 
oportunidade, mais uma vez, de explicar essa divergência. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Por sua vez, 
a Fundação Getúlio Vargas, em Conjunrura Económica de fevereiro 
último, fixa a dívida em 28 bilhões e 589 milhões de dólares. 

O Sr, Vlrgnlo Távora (ARENA- CE)- O que está certo, é o 
verdadeiro valor. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) - Muito 
obrigado a V Ex• 

De qualquer maneira, mesmo que restabelecido seja o equil!brio 
na balança comercial, o certo é que a dívida·bruta se,alçarú ao pata· 
mar dos 30 bilhões de dólares ao findar o corrente ano, porquanto, 
com exclusão dos juros, haverá um dejicir niio inferior a 2 bilhões de 
dólares, nas transações correntes, enquanto o serviço da divida se 
avizinhará da casa dos 6 bilhões de dólares. 

Ã vista deste números, é de boa prudência, parece-me, nilo 
permitirmos que o endividamento externo continue a crescer na mes· 
mu escuta dos últimos anos. Por isso, venho hoje à tribuna com a 
sugesti<o de medida tendente a desinflnr o balilo do serviço da divida. 

O que ouso sugerir, Sr. Presidente e Srs. Senadores, í: o entabula· 
mento de negociações com filiais de empresas entrangeiras aqui 
radicadas visando a conseguir a transformação de suas dividas em 
'capital de risc'ô, mesmo parcialmente. ' 

F.rl) contrapartida, poderiamos admitir certa elevação no limite 
dus remesS<JS de lucros e dividendos ou dedução proporcional no 
Imposto de Renda. 

Esta, u sugestão que me afoito a dirigir uo Sr. Ministro da 
Fazenda, afoiteza que, na verdade, é bem reduzida, vez renomados 
articulistas especializados vêm defendendo esta mesma sugestão. 

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

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo n pulnvru ao 
nobre Senador José Freire. (Pausu.) 

S. Ex• nl<o estll presente. 

' 
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Concedo a palavra ao nobre Senador Dinurtc Mariz. (Pausa.) 
S. Ex• não estú presente. 
Concedo u palavra ao nobre Senador Lúzaro Barboza. (Pausa.) 
S. Ex• não cstú presente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Presentes 29 Srs. Senadores. 
Não hli "quorum" pura deliberação. 
Em conseqUência, us matérias constantes dos itens I e 2 da 

pauta terão a votação adiado para a próxima sessão. 

São os seguintes os itens que têm sua votação adiada:. 

Item I: 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 138, de 1977, do 
Senhor Senador Dinarte Mariz, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, da carta enviada pelo Senhor José Luiz Moreira 
de Souza ao Jornal O Estado de S, Paulo, bem como da Nota da 
Redução sobre a mesma. 

Item 2: 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar do consti· 
tucionalidudc, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 215, de 1976, do Senhor Senador Evclã
sio Vieira, que dispõe sobre a inclusão dos serviços especializados de 
medicina, higiene c segurança do trabalho, como serviço constante 
do elenco de benefícios e serviços do sistema geral da previdência so
cial, tendo 

PARECER, sob n• 117, de ~77. da Comissão: 
-de Constituição e J ustlça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 3: 

Discussão, em turno único, da Redução Final (oferecida 
pela Comissão de Redução cm seu Parecer n• 288, de 1977), 
do Projeto de Lei do Senado n• 184, de 1976-DF -
Complementar, que permite aposentadoria voluntãria, nas 
condições que especifica, aos funcionários públicos do 
Distrito Federal incluídos em Quadro Suplementar ou postos 
cm disponibilidade. 

Em discussão u redução final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavrn, declaro-a cnccr· 

rada. 
Encerrada a discussão, é a redução final dada como aprovada, 

nos termos do art. 359 do Regimento, indo o projeto à sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 184, de 
1976-DF-Complementar, o qual permite aposentadoria voluntá· 
ria, nas condições que especifica, aos funcionários públicos do 
Distrito Federal Incluídos em Quadro Suplementar ou postos 
em disponibilidade. 

O Senado Federul decreta: 

Art. I• Aos funcionúrios públicos do Di•trito Federal, ocupan
tes de cargos integrantes do Quadro Suplementar de que truta o 
art. \4, parâgrafo único, da Lei n• 5.920, de 19 de setembro de 1973, 
poderá ser concedidu aposentudoria com proventos proporcionais 
ao respectivo tempo de serviço, desde que contem, ou venham a 
contur, dentro do prnzo previsto no art. 3•, 10 (dez) anos, no 
mlnimo, de serviço público, computndos nu formn dn legislnçüo em 
vigor. 

Pnrúgrnfo único. Aplicn-se o disposto neste urtigo uos 
funcionúrios públicos do Distrito Federnl postos cm disponibilidude 
em decorrência dn extinção ou desnecessidude dos cargos que ocupu· 
vam. 

Art. 2• Ressalvado o disposto no § 4• do n•·t. 99 da Consti· 
tuiçiio, os funcionários que se aposentarem, na conformidade desta 
Lei, não poderão adquirir, u qualquer título, sob penu de cassação da 
aposentadoria, outro vínculo com a Administrnçào do Distrito Fe· 
dera\ ou Fundução pelo mesmo instituídn. 

Art. 3• A aposentadoria voluntúriu, u que se refere o urt. I•, 
somente serã concedida aos que a requererem dentro do prazo de I 
(um) uno, contado n partir da publicação desta Lei. 

Art. 4• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR, PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 4: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 10, de 1977 (n• 86-B/77, nu Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Convénio de Abaste· 
cimento a Médio Prazo de Produtos, firmado entre a Repú
blica Federativa do Brasil c a República do Peru, a bordo do 
navio da Armada Peruana, Ucayali, fundeado no rio Amazo
nas (Solimões), na linhu de fronteira brasileiro-peruana, cm 5 
de novembro de 1976, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 229 c 230, de 
1977, das Comissões: 

-de Relações Exteriores; c 
-de Economia. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Por falta de "quorum", fica sua votação adiada. 

O SR, PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 5: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução 
n• 24, de 1977 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n• 300, de 1977), que auto· 
riza o Governo do Estado de Alugoas a elevar cm 
CrS 21.776.197,00 (vinte e um milhões, setecentos e setenta c 
seis mil, cento e noventa e sete cruzeiros), o montante de sua 
divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 30l,de 1977,daComissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidndc. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada u discussão, ficando 

sua votação adiada pura a sessão seguinte por falta de "quorum". 

O SR. PRESIDENTE(Josi: Lindoso) -Item 6: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 14, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, 
que acrescentu dispositivo à Consolidação das Leis do Truba· 
lho, tendo 

PARECERES, sob n•s 838 n 840, de 1976, dus Comis
sões: 

- de Constltulçiio e Justiça, peln constitucionalidade e 
juridicidade: 

-de Leglslaçiio Social, fnvorável: e 
-'-de Transportes, Comunlcnções e Obras Públlcns, fuvo-

rúvcl. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senudores desejundo usnr du palnvrn, declaro

a encerrndn, ficundo .~Ull vott~çào udiudu purn a sessão seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Esgotndu u matéria 
constunte da Ordem do Diu. 

Acutando dcterminuçuo du Presidênciu, nu sessão unterior, con· 
cedo a pulnvrn no nobre Senador Murcos Freire. 
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O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A Imprensa notificou a participoçi!o do Senador Jorbas Pas
sarinho, há poucos dias, num simpósio promovido pelo Dirctório 
Estadual de Estudantes do Rio Grande do Sul, ao qual S. Ex• ontem 
se referiu da tribuna desta Casa. 

Na oport~Óidade, o Senador do Pará afirmava que nós, bem 
c<>rno o Senador Paulo Brossard, faltávamos à verdade quando 
d izlamos da existência de um regime autocrático e totalitário no 
P'als, pois, no entender de S. Ex•, Unhamos apenas uma situação au
toritária, sem configurar uma estrutura ditatorial de poder. 

Sr. Presidente, temos, aqui, recorte da Folha da Tarde de 3 de ju
nllo de 1977, cm que está dito que o Senador Jarbas Passarinho 

"lembrou declarações que qualificam o regime político 
brasileiro desde "ditadura disfarçada" ati: "o mais execrável 
totalitarismo", como as de "um Senador do Nordeste 
brasileiro", que disse, referindo-se ao Presidente da Repúbli· 
ca: "Tudo depende dele", como se estivéssemos no tempo 
dos césares romanos, quando um simples levantar ou baixar 
de polegar significava vida ou morte para os cidadãos." 

E continua o jornal: 

"O parlamentar observou que não se trata de morte polí· 
tica, como metáfora, mas "Como autor intelectual do assas
sínio de seus desafetos." 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, esta parte final expressa 
11ma interpretação malévola e tendenciosa, em inteira dissonância 
c<Jm o contexto em que se encontra inserido o trecho pinçado pelo 
Senador paracnse. 

Vejamos a citação feita no Rio Grande do Sul, dentro do con
textura em que ela se insere, para que a Casa possa julgar se a figura 
t1sada daria margem a qualquer outra interpretação que não à verda
deira e niio condizente com a que consta no referido jornal. 

Dizíamos nós, em 22 de março deste ano: 

" ... denunciamos o Al·5 como o instrumento maior de 
urbítrio, entre nós. Nele reside, sem dúvida, a matriz primeira 
da violação dos direitos humanos no Brasil. 

É que ele, contrapondo-se a instrumentos internacionais 
que assinamos c aos próprios instrumentos constitucionais 
que 1964 nos outorgou, despreza, ingnora c repudia prin· 
cipios essenciais à vida em sociedade. Ele faz desaparecer o 
impi:rio impessoal das leis, ao qual todos, governantes e 
governados, têm que estar sujeitos. Como tal, i: um incentivo 
ao arbítrio também de autoridade menores - dando-se 
como que um contágio em cascata - estimuladas pelo 
exemplo de inimputabilidade ali consagrada, o que explica· 
riu, então, as inúmeras denúncias de maltratas, c até mesmo, 
de que tantos têm sido vitimas. 

O Al-5 acaba, virtualmente, com a limitação dos pode· 
res, transformando o Executivo no todo-poderoso, acima do 
bem e do mal. Assim, o Legislativo funciona se, quando e 
enquanto, o Presidente da República o permitir (art. 2•). 
Senadores, Deputados, Vereadores; Ministros dos Tribunais, 
I;>esembargadores, Juizes; funcionârios públicos, emprega· 
dos de autarquias, de empresas públicas ou sociedades de 
economia mista; militares ou membros da Policia Militar, só 
o serão e continuarão a ser, se, quando c enquanto, o Prcsi· 
dente ci permitir (parl1grafo único, art. 4• e art. 6•). Cidadãos 
só exercerão direitos políticos, e até mesmo privados, se, 
quando e enquanto o Presidente o permitir (art. 4•). A relati· 
vu autonomia constitúcional dos Estados e Municlpios só 
existirá se, quando e enquanto, o Presidente o permitir, sujei· 
tos que ficam todos à intervenção sem as limitações previstas 
na Constituição (urt. 3•). E pura evitar contratempos, no exer· 
cicio dessas c de outras prerrogativas que o Executivo ubsur· 
dumente se uutoconcedeu, eclipsa o habeas corpus, elimina o 

direito de defesa, excluiu da apreciação judicial os atos pruti· 
cudos com base no Al-5 e nos que lhe são complementares 
(urts. 4•, !O c II). 

Como se vê, este Ato é a consugrnçi!o plena do arbltrio, 
cuructcrizundo, insofismavclmcntc:, umu estrutura ditatorial 
de Poder. Como tal, é o violador potencial c permamente dos 
nossos direitos. 

E, sob seu império e sem as cautelas das leis deste País, 
tem-se violado direilos fundamentais quando se fecha Casas 
Legislativas, quando se cassa mandatos eletivos, quando se 
suspende direitos políticos, quando se intervém nos Muni· 
cfpios, quando se prende pessoas, quando se pune magistra· 
dos, quundo se afasta servidores civis ou militares dos cargos 
que ocupam, quando se apreende edições jornalfsticas, quan· 
do se censura jornais, livros e produções artlsticas. 

Tudo isso constitui, sem dúvida, violações dos direitos 
humanos. 

Fora disso, fora do Al-5, o que resta -certas institui· 
cões c prf1ticas dcmocrllticus -, resta como dádiva. Conces
são que pode cessar quando assim o determinar o poder 
onimodo que, de fato, nos governa. Assim, por exemplo, a 
rcalizaçiio de eleições, a existência dos dois Partidos, a 
parcial liberdade de imprensa, a própria Constituição, depen· 
dem apenas dele, como se estivéssemos nos tempos dos ci:sa· 
res romanos, quando um simples levantar ou baixar de poJe. 
gar significava vida ou morte para os cidadiios. 

Sr. Presidente, permitimo-nos fazer uma leitura alongada do 
trecho que conclui, exatamentc, com a imagem citada pelo Senador 
Jarbas Passarinho. Com a remissão aos parágrafos anteriores, não 
há como concluir seniio que houve um sentido metafórico naquela 
figura empregada. Não quisemos, como se depreende facilmente de 
toda a seqUência do raciocínio, dar o sentido que foi emprestado 
pelo Senador Jarbas Passarinho. 

Por outro lado, S. Ex•, ainda ontem, da tribuna do Senado, cita· 
va um outro trecho de pronunciamento anterior nosso, que foi o 
seguinte: 

O M ovimcnto de 64 acenou ao povo com um ideário 
democrático, mns, de fato, lançou-nos, virtualmente hâ treze 
anos, numa estrutura discricionária de poder. Sobre o que 
remanesce de instituições democráticas, exerce-se uma tutela 
que é um verdadeiro jugo, contra o que nada pode a Nação 
oprimida. 

Ora, Sr. Presidente, há 13 unos, aquele Movimento acenava com 
objetivos democráticos e desconstitucionaliza o Pais. Pergunta· 
riamos, entiio, se não é verdade que, decorrido tanto tempo, não se 
atingiu aqueles objetivos, mas, de fato, nos lançaram numa estrutura 
discricionária de poder. Existe ou não uma tutela, um verdadeiro 
jugo, contra o que nada pode a Nação oprimida? 

J~ao hll exemplo mais eloqUente do que o ocorrido cm relação à 
Reforma do Judiciário. A casa representativa do povo, usando de 
competência que lhe diziam sua, resolveu rejeitar o projeto do 
Executivo e, por isso, veio a ser fechada. 

E o que representam as munifestaçóes que vão se multiplicando 
por este Brasil uforu dus muis variadas categorias sociais- empresA· 
rios. urtistus, escritores, jornalistas, juristas, udvogudos, religiosos, 
professores, políticos, militares, trubalhadores e estudantes- senão 
o cansaço de uma situuçuo de opressão que continua a vigorar neste 
Puls, seni\o u ünsiu de liberdade e o npelo nos responsáveis pelo 
Movimento de 64, no sentido de que recoloquem o Pais nos trilhos 
da legulidude democrdticu? 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Permite V, Ex• um 
upurl•:? 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Ouçamos o ilustre 
L!derduARENA. 

' : 
' :. 
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O Sr. Eurico Rezendc (ARENA- ES)- V. Ex•. no inicio do 
seu discurso, se propôs, restritivamente, u redargUir o eminente 
Senador Jarbas Passarinho, que teria dado interpretação inexata às 
suas palavras. Mas, explorando este assunto, V. Ex• dcscnmbn para 
outras afirmativas, dentro das quais se encontra a afirmativa de que 
o Senhor Presidente da República, usando instrumento de opressão, 
substituiu o Congresso no caso da reforma do Poder Judiciário, 
agindo contra a Constituição. Há de convir, V. Ex•, que o Senhor 
Presidente da República, de acordo com a própria Constituição, 
tinha a prerrogativa de fazer o que fez, porque o Ato Institucional 
n• 5, que representa a legislação revolucionária, está cm pleno vigor. 
Logo, Sua Excelência exerceu um poder constitucional no setor da 
excepcionalidade democrática contida na Superlci. Por outro lado í: 
exagerada a assertiva de V. Ex• no sentido de que o Senhor Presiden
te da República praticou ou está praticando a opressão. O que temos 
sentido, ultimamente, neste Pais, é uma opressão oposicionista., é , 
uma tentativa de realizar a exacerbação nacional, no que figuras 
eminentes do MDB estão refugindo ao cumprimento do seu d.-cr de 
zelar pela tranqUilidade nacional e, não, se dedicarem à tarefa sinis
tra de, através da distorção, incompatibilizar a Nação com o Estado 
e, assim, realizarem os seus desígnios estranhos e suspeitos. Dai por 
que a palavra usada por V. Ex•- opressão- não homenageia a 
inteligência de V. Ex• c refoge inteiramente da verdade. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Ao contrário do 
que foi afirmado pelo Líder da ARENA, restringimo-nos, 
rigorosamente, redargUir a assertiva do Senador Jarbas Passarinho 
de que estávamos faltando com a verdade quando afirmávamos a 
existência de um regime autocrático entre nós. 

Não iremos recolocar aqui, aquelas teses já expressas, em oca
siões anteriores, e que refutam o argumento de que o Presidente da 
República no fechar o Congresso e outorgar reformas políticas teria 
usado de um poder constitucional. Isto í: pura balela, porque a inser
ção do art. 182 é a prova maior de que não temos regime constitucio
nal, neste País. O próprio texto que chamam de Constituição, Cons
tituição não í:, desde que fruto de um poder de fato- aquele que, co
mo já foi demonstrado reiteradas vezes nesta Casa, desrespeitou as 
próprias regras que 1964 havia estabelecido, impedindo a ascensão à 
Presidência da República dos titulares que deveriam substituir ou 
suceder ao Presidente Costa c Silva. Portanto, todo o texto outorga
do de 1969 não representa Constituição propriamente dita. Mas, 
mesmo que assim não fosse, esse texto estaria virtualmente anulado 
com a inserção do art. 182, porque colocaria acima da Constituição 
um ato de força, como é o AI-S, 

Mas, continuamos as considerações que cabe, em função do 
discurso de ontem, pronunciado pelo Senador paracnse. 

Assinalemos a invocação feita, por S. Ex•, do Professor Karl 
Locwenstcin, de que 

"os grupos totalitários estãos dispostos a deixar valer as 
instituições democráticas até: haver conquistado o poder com 
a sua ajuda; depois disso, o circuito se fechará para sempre." 

Perguntaria, então; isso se aplica a quem? Quem antes e nos pri
meiros meses de 1964, se vuleu das instituições democráticas então 
existentes, neste Pais, para u conquistttr o poder? Quem promoveu 
passeatas pelas ruas, as famosas pusseatus, da Família com Deus, pc
lu liberdade, usando prerrogmivas democráticus que lhe foram as
segurudus? Quem usou cunais de televisão, emissoras de rádio pura 
combater o governo constituido1 Quem, portanto, teria, exatumente, 
se vulido de instituições democráticas pura alcunçar o Poder, e, 
depois de ser governo, 11 fechur o circuito", pura usar a expressào 
cit:ld:l? 

Hoje as passeatas cstno proibidas, os meios de comunicução 
vedados à O~osiçno, o Legislativo que então cru incentivado à resis
tência dcmocrittica, ai estú com bulido. golpeado, sobrevivendo Deus 
sube como! 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V, Ex• um 
segundo aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pois não, Ex• 
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - A comparação de 

V. Ex•. só pode ter a medida que separa o bem do mal; logo, é uma 
quilometragem de perder de vista. Em 1964, realmente, houve uma 
revolta nacional, porque nós tínhamos um governo anárquico, comu
nizantc, que estimulava, com a impunidade c, também, com a 
participação, a agitação nos campos c a bnderna nus ruas. Em 1964 
não tínhamos um governo sério, patriota; tínhamos uma maldição 
governamental. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Excelência, não é 
isso que está cm jogo. Pediríamos que o seu aparte se a tivesse aos as
pectos que estão sendo versados. Não estamos julgando governos 
anteriores, estamos apenas mostrando que a frase invocada pelo 
Senador Jarbas Passarinho se aplicaria, exatamcnte, àquele que fize
ram 64, quando usaram dos institutos democráticos então existentes, 
assumiram o Poder e, depois, "fecharam o circuito" ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- É que V. Ex• fez refe
rência a este fato comparando duas situações. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Não, Ex•, estamos 
apenas colocando a carapuça a quem cabe, da frase citada pelo Sena
dor J arbas Passarinho. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Não, Senador, permi
ta-me apenas concluir o aparte. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Se for dentro do 
exame da matéria. Não estamos, aqui repetimos, a fazer análise de 
governos anteriores; portanto, não vem ao caso o cotejo desejado 
por V. Ex• O Líder da ARENA poderá usar a hora da liderança 
para fazer a análise que bem entender. Esse entretanto, não é o objc
to de nosso pronunciamento. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Noto que V. Ex• fi
cou um pouco incomodado com o meu aparte, ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Não, Ex• 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- ... c não í: hábito de 
V. Ex• ficar incomodado dessa forma. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Gostaríamos de po
der ouvir todos os apartes de V. Ex•. mas dentro do tema de nossa 
oração. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- A sua agilidade men
tal e a sua í:ticaparlamcntarsão objcto da nossa curiosidade c do nos
so aplauso fascinado. Mas, é que V. Ex• fez referência expressa a 
que, em 1964, houve uma revolta nacional usando os canais democrá
ticos. Mas, ucontcce ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- V. Ex• nega isso, 
que foram às runs, que usaram a televisão, o rádio, que incentivaram 
o Congresso para debilitar o Governo de então? Se não nega, não hâ 
o que discutir. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) -A Revolução, em si, 
niio usou isso não, Excelência. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Os que a fizeram, 
não se valeram disso? 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• vai me permi
tir concluir o aparte para, depois, responder a essa segunda indagu
çno. E me rejubilo de ver, nos seus lábios, a restauração do sorriso. 
Entüo, em 1964, tfnhamos- repito- uma maldição governamen
tal; nno tínhamos a seriedade governumentul. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Por favor, isso nilo 
csti1 cm jogo, Excclênciu. 
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O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA- ES)- Hoje é diferente, te· 
tnos um Governo sério, um Governo putriotu, um Governo compro· 
metido com os valor~:s dcmocrúticos, cmpcnhudo cm construir uma 
dc:mocracin responsúvc:l. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Excelência, peço 
que use a sun horu regimental para fnzer os seus elogios ao utunl 
Governo ... 

O Sr. Eurico Rczcndc (A RENA - ES) - Um momentinho, 
concluirei o ap~lrle. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - ... não tirando o 
tempo da Oposição mesmo porque eles são próprios nu hora da Lide· 
rança governista c não no tempo que é dedicado à Oposição. 

O Sr. Eurico Rezcndc (ARENA- ES)- Concluirei o aparte, 
Exccli':nciu. Então, V. Ex•s, que acusam o Governo de não permitir 
a democracia, estão esgotando todos os canais democráticos para fa· 
zer oposição ao Governo. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- "Todos", é exprcs· 
são muito relativa, Excelência, pois eles estão cada vez mais estrei
tos ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Todos os canais 
democráticos, Excelência. V. Ex• não aponta a ausência de conduto 
democrático. Não aponta. Nunca a Oposição foi tão festejada na 
História do Brasil. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Porque representa 
a consciêncin nacional rebelada ... 

O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA- ES)- Não, Ex• Acontece o 
seguinte: naquela época o Governo não era sério, mas nunca ouvi 
manifestação democrática de V. Ex• contra o Governo daquele tem· 
po. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- Na i':poca não 
I aviamos entrado, ainda, no processo eleitoral brasileiro. Por isso ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Não, V. Ex• já fazia 
seus discursinhos ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Julgamos que vi•· 
rios integrantes do Partido de V. Ex•, poderiam dar testemunhos, 
muito mais abalizados. 

O Sr. Eurico Rczende (ARENA- ES)- V. Ex• madrugou, foi 
um precoce ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- Quem sabe se 
V. Ex• não poderia inquirir, u respeito, colegas do Partido de 
V. Ex•, que conviveram com o regime de então. Os que tiveram mais 
intimidade com aquela época teriam, por certo, melhores condições 
de responder u V. Ex• 

o Sr. Eurico Rczende (ARENA- ES)- Confesso que estou 
estranhando V. Ex• hoje, porque não está querendo que eu o 
upartcie. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Apenas não esta· 
mos querendo que V, Ex• nos desvie do curso deste pronunciamento. 

O Sr. Eurico Rczende (ARENA- ES)- E apartcar não i: um 
direito que V. Ex• deve conferir, mas sim um dever que devemos 
exercitar, pelu sua formosura intelectual. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Obrigado a 
V. Ex•. Continuuremos u dar os upnrtes, no contrúrio do que V. Ex• 
tem feito, ultimamente, nesta C usa. 

O Sr. Eurico Rczendc (ARENA- ES)- V. Ex• disse que niio 
cru Deputado, não cru Purlurncntur, i1quelu época, mus seu currlculo 
nos revela que V. Ex• mudrugou na vida públicu, utruvés de uma in
tensa atividadc estudantil. E a mcmóriu do Pais nunca tomou 

conhecimento de uma recrirninaçfto de V. Ex• à badernu governa· 
mentnl existente naquela época. 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE) - V. Ex•, que se 
mostra tfw cm dia com a minhu vida politico-universitltriu, esquece
se de que ela s~.:. situa nu fus~.: do governo constitucional de Getúlio 
Vargns c nu grande épocu democrilticu do Presidente Jucclino 
K uhitschck. 

O Sr. Eurico Rczende (ARENA- ES)- V. Ex• nunca fez crf· 
ticas ao Governo que dcsgruçuvu o Pais, cm 1964, c que só tinha por 
objetivo a importaçUo cubnna ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Sr. Presidente, reta· 
mamas o fio do nosso discurso. 

O Sr, Eurico Rezcnde (ARENA- ES)- Isso V. Ex• nunca fez 
aqui, c <tcrcdito que nunca o fará. mas esgota todos os tesouros de 
se'1 talento pant combater um Governo sério, honesto, que tem co· 
mo rumo implantar a verdadeira democracia neste País. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) - Pcrgunturfamos, 
igualmente, o que se poderia dizer daqueles que, alcançando o poder, 
mudam as leis a seu talento, tolerando, tutelando, condicionando o 
funcionamento de certos mecanismos de natureza democrfttica, 
segundo sua vontade, com objetivos declarados de assegurar a sua 
pcrmanCncia indelinida il frente do Governo. 

Dizem que niio existe estrutura autocrática, desde que podemos 
usar esta linguagem: ou porque existem partidos políticos ou se reali
zam certos processos clcitornis: ou aindn, por haver Congresso aber
to c coisas como tais. 

Ora, sabemos todos da precariedade e dos condicionamentos 
dessas instituições c desses fatos. São como que luxos a que se permi
te o Sistema, sem desfazer-se da estruturu ditatorial de Poder, mas in
tervindo sempre, sobre tudo c sobre todos, quando bem lhe convém. 

Ê isso que caracteriza a autocracia - é o poder arbitrário de 
co:.u;ão sem limites, sem pcias, sem condicionamentos. Deixa o Con
gresso aberto, enquanto eu o quiser aberto! Deixa os Deputados e os 
Senadores f;liarcm, enquanto eu assim o desejar: deixa a liberdade de 
imprcnstl, cnqu~mto cu a permitir, Isso é o uutocracismo, porque, na 
cstruturu dcmocrútica, o poder~ limitudo, o Executivo não faz o que 
quer, se subordina ao sistema jurídico-político da Naçiio, à Constitui· 
ção, como sua lei maior. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, mesmo sem querer analisar 
cxaustivumentc us vil rias manifestações de uutocracismo no País, bas
taria lembrar um último episódio, um último caso, uma última 
dcmonstracilo dt.! forçu, de manifestação autocrática, que foi a 
cassaçUo de mais um mandato parlamentar. 

A esse respeito, O Estado de S. Paulo de ontem tece algumas 
considerações, falando da 

"anticonstitucionalidadc e ilegalidade do Al·5, da 
promiscuidade penosa e constrangedora a que assistimos to
dos, hú quase nove unos, entre um processo revolucionário 
de que o AI-S é instrumento típico e a ordem constitucional: 
entre a c.xccçiio cu lei, entre us medidus de um Governo ditn
torhll cu forma dcmocrútica de Governo. O Presidente Ernes
to Gcisel repete, constuntemcnte, u prolissilo pública de fé 
democrütica, do juramento constitucional de sua investidura; 
nms guarda·.'iC de compromissos muito explícitos com u prúti .. 
cu da democracia, paru garantir-se o direito u decisões 
cxtrajudiciuis c cxtnHtdministrativus: relativus à prática 
democrútica, paru justificar a pcrmanênciu do arbítrio". 

Mostra esse jornal qucn cassação do Deputado Marcos Tito 

"nt10 foi um episódio: a rcmissüo nos força à verincuçilo 
de uma constante, a constante do arbítrio uplicado à vida 
políticn que, 11 pretexto de coibir n veleidade de subcrsüo, e de 
castigur por notórios lllos de corrupção, vni é dcsfuzcndo o 
que jamais houve de um projeto politico, de um processo de 
aprimorumcnto das instituições democráticas. 

:I 

:: 



Junho de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio 11) S4bado 18 2855 

Esse mesmo editorial, registra que 

"Em 3.102 dias de existência, contados desde o 13 de 
dezembro de 1968, o AI-S já puniu 109 Deputados Federais, 
mais ou menos um Deputado Federal a cada mês; 160 Depu
tados Estaduais num ritmo de mais de um a cada 20 dias; 
além de !'eis Senadores. 

É o caso de perguntar: que regime é esse? Regime autocrático? 
Ou simples "situação autoritária"? 

Na verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estabeleceu-se nes
te País um novo c odioso tribunal de cxccçuo, constituldo por mcm· 
bros do Executivo, auxiliares de confiança do Senhor Presidente da 
República. Através de inadmissíveis processos secretos, o Executivo, 
arvorando-se cm julgador, aplica punições a quem bem entende, 
contrariando os mais comczinhos princípios do Direito e da Justiça, 
consagrados pela conciôncia dos povos livres, 

Assim, desrespeita-se a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem. Com efeito, nela encontramos, por exemplo, no art. lO: 

"Todo homem tem direito, cm plena igualdade, a uma 
justa c pública audiência por parte de um tribunal. 
independente e imparcial, para decidir de seus direitos c deve
res, ou do fundamento de qualquer acusaçuo criminal contra 
ele." 

Enoart.ll: 

"Todo homem acusado de um ato delituoso tem o direi
to de ser presumido inocente, atê que sua culpabilidade tenha 
sido provada de acordo com a Lei, cm julgamento público, 
no qual lhe tenha sido asseguradas todas as garantias necessá
rias à sua defesa." 

Será que, na listagem feita pelo O E.<tado de S. Paulo de ontem, 
nas dezens c centenas de punições havidas - que corresponderia, 
segundo aquele matutino, a quase um Deputado Federal por mês, 
nesses nove anos, e a um Deputado Estadual cm cada vinte dias
será que foram respeitados esses direitos humanos, esses princípios 
que estão nu Declaração Universal dos Direitos do Homem, subs
crita, inclusive, pelo Brasil? Evidentemente, que nuo. 

Esses processos cassatórios lembram atê os degradantes tempos 
da Inquisição: processos sumiorios, acusadores desconhecidos, nuo 
acesso aos nu tos, não direito de defesa, decisões irrecorríveis. 

O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
outro npartc? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Seria o caso de 
indagar então: diante de tais fatos, há que falar-se om regime autocrít· 
tico, ou simplesmente de .. situuções autoritárias"? 

Com a palavra o Líder da ARENA. 

O Sr, Eurico Rezende (ARENA - ES) - Nobre Senador, ô 
repetitivo dizermos que estamos, ainda, num processo revolucionú· 
rio, embora atenuado no curso do tempo, c, sobretudo, no utuul Go· 
verno. Como é repetitiva, também, a tese que V. Ex• vem 
sustentando, em termos da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem. O processo revolucionário tende a desaparecer, assim que 
desaparecerem também os fatores determinantes do Movimento de 
1964. Mus, especificamente, no caso do Deputado Marcos Tito, 
obviamente, niio se organizou um processo no tribunal judiciário, 
em que se estubelecesse o contraditório, dentro do ritual du legisla· 
çuo tradicionul. Mas o ex-Deputado Marcos Tito ouviu vârias acusa
ções e produziu vários discursos de defesa. S. S•, quando Depu tudo, 
colocou nos Anuis da Casa congê:nerc, um manifesto do Partido 
Comunista. Confessou que o fez, explicou porque o fez. A matéria fi. 
cou diunte da opiniUo pública e da observação do Senhor Presidente 
da República durunte 21 dius, atê: que o dispositivo revolucionário 
foi ucionado, erradicando-o d11 vida pública. E devo dizer u V. Ex• 

que aquela cassação cru esperada pela opinião pública, e a reação 
protocolar, sem nenhuma emoção especial, observada no Movimen· 
to Democrático Brasileiro, faz realizar em nosso espirita a impressão 
de que o ato revolucionário removeu do MDB um elefante emo
cional que o estava incomodando e muito. De modo que dizer que 
nuo hú o reconhecimento do direito pleno de defesa, nos termos da le· 
gislaçuo tradicional, isto nua é verdade e V. Ex• nuo sabe que está 
exercitando o cansaço da repetiçuo e do realejo, mas é que existe uma 
lcgislaçuo revolucionária que estará sempre disponível para evitar 
que se perturbe a marcha do Brasil para a conquista do maior 
percentual democrático possível. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Na verdade, o 
Movimento de 1964, quando eclodiu, proclamou-se autolimitado 
pelo Ato Institucional - no tempo, na forma e na substância. 
Exaurido o Ato Institucional, que não era primeiro porque seria o 
único, evidentemente que os posteriores descarrilhamentos da estra· 
da constitucional configuraram-se apenas como abusos de poder, co
mo golpes de Estado, como emanações de arbltrio, indefinido, 
passando a desconhecer as tradições históricas da nossa gente. 

Por outro lado, nada justifica a cassação de um Deputado, ou 
de um Senador, quando até mesmo pela disposição da Constituição 
de 1967 se lhe assegura a imunidade parlamentar, por palavras, opini
ões e votos que ele proferir no exercício do seu mandato, Este é um 
princípio basilar das democracias, aceito pelas nações civilizadas da 
terra - o direito ilimitado de, no exercício desse mandato, dizer o 
que pensa, dizer o que sente, votar como bem entende. 

Isso ocorre na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, na 
Itália e até mesmo em alguns regimes comunistas. 

A história pátria comprova igualmente isto. Assim, foi com a 
constituiçito de 1824, com as de 1891, de 1934, de 1946 e atê de 1967. 
Só fugiram it regra a de 37 e a de 69; a de 69, parcialmente, quando 
abre exceções que como anulam o princípio geral. 

Toda doutrina nacional c estrangeira, no que tem de melhor, é 
nesse sentido. Poderíamos lembrar Rui Barbosa, Eduardo Espínola, 
Carlos Maximiniano, Rubens Nogueira, Araújo Costa, Nogueira 
ltagiba, Themistoclcs Branduo Cavalcanti, Pontes de Miranda, Pin· 
to Ferreira, Alcino Pinto Falcuo, Paulino Jacques, bem como, na 
doutrina estrangeira, Maurice Duverger, André Hauriou, Geard 
Soulicr, George Burdeau, Leon Duguit, Bernard Schwartz e tantos 
outros. 

Os próprios Anais deste Congresso Nacional registram a luta, 
ao passado, em favor da imunidade parlamentar. 

Tivemos os grandes dias com Milton Campos, Prado Kelly, 
Aliomar Baleeiro, Oswaldo Trigueiro, Pedro Aleixo, Raimundo de 
Brito, Paulo Sarusate e tantos outros, para só invocar os mortos que 
se bateram em favor deste princípio que é essencial, não ao parlamen· 
ta r cm si, isoladamente, mas à própria instituiçuo a que ele serve. 

Poderíamos lembrar aqui uma figura insuspeita que honrou o 
Congresso Nacional e que honrou o Estado de Pernambuco, exercen· 
do o mandato que lhe foi concedido pelo povo, que foi o Monsenhor 
Arruda Câmara. 

É ele quem o diz. 

"Cámaru sem inviolabilidade é Câmara inexistente ou Ciima· 
ra fantasma. Não posso admitir a tese da inviolabilidade 
relativa. O Deputado é ou não ó inviolável." 

Em 21-10-68: 
"Sem a inviolabilidade real ou irresponsabilidade jurldica 
não há Congressista livre nem Legislativo independente" .. , 

"Converter imunidade absoluta em relativa seria aniquilar a 
liberdade de palavra c de critica no exerclcio do mandato e a 
independência do próprio Legislativo sob a ameaça 
permanente de processo", , , , , , , . , , , , , .... , .. , , .. , , .. , . 
"Inviolabilidade absolutu i: pleonasmo: inviolabilidade relati· 
vu ou violltvel é contradição. Inviolabilidade só no exerclcio 
normal c legitimo do mandato seria uma excrescência, um 
texto inútil c nté ridlculo", ........... , ............... .. 
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.. Se o Congrcssita se exceder, se injuriar, se caluniar, se insua
tar, a Mesa o adverte, pode cassar-lhe a palavra, cancelar tre· 
chos do seu discurso, Se seu procedimento chegar ao extremo 
de se tornar incompatfvel com o decoro parlamentar, ele po· 
de incorrer nas sanções internas do artigo 37, n• II, mais 
graves, e perder o mandato pelo voto secreto de 2/3 de seus 
pares" .. , . , , ......... , ........ , , . , , , ...... , ......... · 
"Nilo posso imaginar Congrcssita livre no exercício do seu 
mandato, Parlamento independente c harmônico com os 
outros Poderes, se estes invadirem a esfera das suas 
prerrogativas e das suas funções. Será, quando muito, um 
Parlamento fantoche à espera do que possa vir, ou à cata, o 
ouvido à escuta daquilo que possa ser considerado delito, 
pelos outros Poderes, e possa redundar na provocação de um 
processo" ....... , , , .. , ....... , . , , , .. , . , .. , . , , , , , .. , . 
"Não posso, hoje como ontem no caso Carlos Lacerda, con· 
cardar com a inviolabilidade relativa, isto é, inviolabilidade 
violável. ~ inviolável c não é inviolável ao mesmo tempo. ~ 
inviolável quando convém ao Poder Executivo e ao Judiciá· 
rio, quando não convém, é violável. Isso não é inviolabili· 
dade; isto não é coisa alguma," 

Com o meu grande líder na Câmara dos Deputados, o Depu· 
tado Pedroso Horta aprendi que o parlamentar no exercício de seu 
mandato, não tem nenhum juiz, a não ser o povo que o elegeu, que 
lhe deu o mandato e que somente ele lhe poderâ tirar. 

A realidade, contudo, é que aí estão os processos sumários que 
degolam representantes do povo. Uns degolam cm poucas horas; cm 
outros casos, prefere-se a. longa espera, gerando uma pressão 
permanente, prolongando por meses c por anos a insegurança do fu. 
turo, através da manutenção em aberto dos referidos processos 
sigilosos e secretos, 

Mas, perguntaríamos pelo menos: será, Sr. Presidente, Srs, 
Senadores, será que, sequer naqueles processos tenebrosos, a cujos 
bastidores poucos têm acesso, existe pelo menos isenção, neutrali· 
dade, imparcialidade na análise das acusações c julgamento dos 
atingidos, em seus direitos políticos ou nos mandatos eletivos que 
detém? 

Preferimos dar a resposta ao Senador Jarbas Passarinho, atra· 
vês de depoimento que S. Ex• deu ao Liberal do Parlt, de 29·8· 76,em 
que S. Ex• apresenta e faz revelações inéditas sobre os processos 
cassatóios de que participou, 

Eis um caso relatado por S. Ex•, que diz bem como as decisões 
se processam: 

Sobre o Epílogo de Campos, não foi levado ao 
Conselho. Não me lembro do caso do Epílogo, 

Lembro-me bem do caso do Gilberto, Não me lembro 
do de Epílogo. Ele foi cassado no Governo de Costa e Silva, 
Gilberto c Hélio Gueiros, foram também no nosso tempo. O 
Epílogo, acho que foi antes, ele trabalhava no MEC, com o 
Ministro Tarso Outra. Do caso do Epílogo, não estou 
inteiramente lembrado. Foi ligado a um problema de desvio 
de verba e um congresso de Petrópolis, cm que o Presidente 
ati: estaria presente e, à última hora, descobriram e houve 
qualquer curta lá, Está me faltando a memória aqui, se o caso 
foi levado ao Conselho ou foi, como depois razia o Mêdici, 
quer dizer, o pessoal decidia a cassaçüo e os ministros depois 
ussinavum. Isso ainda tenho u que rever, talvez a minha 
mc:móriu. 

Como se vi:, Sr, Presidente e Srs. Senadores, embora o próprio 
ato institucional vigente determine a rcuniüo do Conselho de 
Segurança Nacional, um de seus membros, em época passada, 
testemunhu que nem sempre esse Conselho i: reunido, que o ato jâ 
vem pronto, jl1 vc:m com ussinulurus, puru os demais membros. 

Um segundo cuso estú aqui relutado: 
"No caso do Hélio Gueiros, posterior, suponho, no caso 

do Camilo apareceu u leitura: quando foi Ilda a ficha do 

Hélio Gueiros, cu me lembro bem do que aconteceu após a 
Revolução: num artigo que o Hélio Gueiros tinha escrito, 
defendendo o Moura Carvalho, e que tinha chocado o Gene· 
ral Taurino Resende, no O Liberal, Não sei se chegou a haver 
intimação ao Hélio, mas houve inquérito, Inquérito realizado 
cm Belém. Parece que foi aquele grande inquérito presidido 
pelo General Bandeira Coelho tendo o Cel. José Lopes de 
Oliveira como escrivüo, Então, as acusações que vinham 
feitas ao Hélio eram tipicamente as mesmas do período desse 
IPM que o Presidente Castcllo não tinha levado em 
consideração, porque o José Lopes de Oliveira é quem pode· 
ria complementar bem esta informação- parece que houve 
extravio desse inquérito (eu me lembro de que o Oliveira, 
uma vez que ralou nisso), o rato é que todas as pessoas que 
foram ouvidas naquela ocasião, o Presidente Castello não 
cassou, a não ser o Deputado Agenor Moreira, do Par!\, e o 
Benedito Monteiro .. Esses já foram casos do Castello, ante· 
riores à minha presença no Ministério, mas quando foi lida a 
informação sobre o Hélio, havia uma acusação comunista 
também. Eu me lembro de que essa acusação partia até de 
uma área de informação ... " 

Mais adiante: 

"Foi debatido no Conselho. Do Hélio, tenho certeza por 
que falei na ocasião, Eu me voltei para o Pte. - lembro-me 
até: do Almirante Hadmacker, a informação dizia que partia 
mais da área do CENIMAR, a declaração de que o Hélio era 
comunista - então, eu me voltei para o Almirante 
Hadmacker, que é um amigo muito querido meu, c disse: 
"Ministro, quero pedir·lhe permissão para discordar 
frontalmente", Contei a mesma história: cu conheço os 
comunistas do Pará. O Dr. Hélio Gueiros, inclusive, é 
protestante, filho de pastor protestante, nunca o nome dele 
foi envolvido em problema de ideologia, nunca, Eu estava no 
QG, vivi no QG meus últimos dez anos de vida militar, c lhe 
dei meu testemunho: o Dr. Hélio Gueiros, absolutamente 
não tem nada cm comum com o Partido Comunista. Então, 
começaram a ler o restante, envolvido com o Governo Auré· 
lio do Carmo. 

Tinha sido líder do Aurélio, Então, a partir dessa 
Liderança vinha o envolvimento nesse IPM. Estas informa· 
ções foram as que levaram à cassação do Hélio Gueiros." 

Vê, Sr. Presidente, que testemunhos insuspeitos, como o do 
Ministro Passarinho, nada valiam quando se queria cassar. 

Bastante significativa, também é a narração referente a outra 
intervenção do Senador do Pará, que terá evitado a consumação de 
duas degolas políticas, 

Vejamos: 
"Na primeira parte do Governo Costa e Silva. Contra o 

Abel e o Gerson, houve três tentativas, mas nessa ocasião, o 
General Juime Portela sabia que essas tentativas estavam liga· 
das a uma espécie de represália de uma área exaltada da 
FAB, contra o episódio de Santarém," 

Imagine, Sr. Presidente: tentativas de cassação, por represálias 
de certa úrea militar.!;: inacreditável que o destino da vida pública de 
homens lique, assim, à mercê de tais ditames! 

Continuemos a leitura: 

"Entüo, era umu tentativa de atingir o Alacid, atraví:s do 
sogro, que era Presidente dn Assemblí:ia Legislativa, e do 
líder do Governo, E o Juca Aguiar, Deputado por 
Sunturi:m, que nilo sei por que entrou nisso. Deve ter alguma 
justilicativu paru isso. 

Desse episódio tenho utí: curtas que posso entregar 
depois, porque me foram dadas pelo Ministro Leitüo de 
Abreu e pelo Ministro Alfredo Buzaid (foi u terceira tentativa 
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-já o Professor Buzuid era agora Ministro do Médici), A 
segunda tentativa foi no tempo da Junta. Eu consegui impc· 
dir, junto no Ministro lira Tavares, a quem fiquei devendo 
este favor- disse ao Lira Tavares todo o quadro qual era." 

~ extremamente eloqUente' um depoimento desse tipo. 1:: um 
membro do Conselho que consegue impedir a cassação de alguém, E 
talvez, inversamente, um outro membro consegue consumar a cns· 
saçilo de outro alguém. Será isso "situação simplesmente autoritá· 
ria" ou, na verdade, regime autocrático? 

Mais adiante e rcferentemente ao mesmo episódio: 

Então, sequela do episódio de Santarém: apareceu a 
tentativa de cassação. O Portela, um dia, conversando 
comigo, me disse: "Olha, Passarinho, há uma lista grande 
aqui, de Deputados do Pará, pura serem cassados, cncabi:ça· 
da logo pelo Presidente da Assembléia". Aí, cu verifiquei que 
o problema do Presidente da Assembléia era o' Dr. Abel, e 
que o motivo seria esse. E pedi autorização a ele, se eu podia 
usar a informação que estava me dando, Ele autorizou c fui 
ao Presidente. Expliquei ao Presidente Costa e Silva c o Presi· 
dente mandou não apresentar o processo na reunião, Com a 
doença fatal do Presidente, o pessoal exaltado da FAB, que 
não perdoava aquele cpjsódio de Santarém de maneira 
alguma, voltou à tentativa mais uma vez. Desta vez, foi 
extremamente perigoso, porque chegou a ser assinado pelo 
Ministro Múrcia c pelo Ministro 'Haomuckcr, a quem o 
Ministro Márcio levou (a cassação do Gerson e do Abel). 

Imagine, Ex•s, está visto, novamente, que nem sempre existe 
reunião do- Conselho de Segurança Nacional. E mais, que há, por 
vezes, o próprio ato formalizado, com assinaturas que vão sendo 
catadas, julgando-se, assim, o destino politico dos brasileiros. 

Leiamos adiante: 

Então, fui avisado outra vez, me avisaram da Casa 
Militar. Os amigos que eu tinha lã me avisaram. 

Como o pro~csso funciona, Sr. Presidente. Não é possrvel que, 
neste País, se esteja fazendo Justiça nessa base! 

Prossigamos: 

liguei para o General lira Tavares (estava no Rio) e lhe 
disse: "General, quero pedir-lhe um grande obséquio - niio 
assine isso antes de cu lhe explicar o problema. 

Ele vinha pura cã para Brnsnia, chegou, eu expressei o 
problema todo, ele se convenceu, e muito habilidosamente, 
como era o jcitão do general Lira Tavares, negou a ussinatu· 
ru. Negando a assinatura, não havia a assinatura dos três, 
não havia cassação. 

Quando chegou o Governo Médici, esse problema devia 
estar ainda lá em curso, de novo, Este terceiro episódio é: que 
eu estou dando em primeira mão. Fui avisado, então, pelo 
Ministro Buzuid, E encontro o Ministro Buzaid no gabinete 
do Ministro Leitão de Abreu, Nu hora em que acabei o 
despacho com o Presidente, passava o Ministro Buznid para 
entregar os decretos, etc. E, na conversa, o Ministro Buznid 
diz: "Oihn, há tré:s Deputudos do Pará que estão ar. (ur já 
erum Gerson, Abel c Jucu). "Mus, de novo! Eu disse nele: 
"Mus, outru vez? Então, eu disse: *'O Senhor me permite
vou fnlur com o Presidente, porque ncho, cm relação a essa 
tentativa, utê uma ignomínia, por que razão cassar o Abel e o 
Gerson?" Entilo, hnverú ruzão puru cassar todo mundo, pois 
eles não têm motivos para serem cassados, a não ser que um 
cru Presidente da Assembléia Legislntiva, c o outro o Lrder 
do Governo, n quem o Governo Alucid mandou fazer u suu 
defesa nu Telcvisilo - c o Gerson, veemente, du forma que 
chegou lú, falou (ele não utucou o Veloso, pois se tivesse 
ntucado, nós tnmbém nilo uccitudumos isso ele defendeu o 
seu Govcrnndor: quer dizer, cumpriu o seu pnpel), Entilo, cu 

niio chavu justo que eles viessem a pagar por isso. 
Comuniquei isso no Gerson, depois, c no Abel, através do 
Alacid, que estuva cm Brusnin, numa determinada ocasião. 
Falei com o Presidente c foi sanado o assunto. 

Jã imaginou, Sr. Presidente, Srs, Senadores, se as decisões do 
Supremo Tribunal Federal fossem tomadas nesta base, do "corre-cá, 
pega-lá", para conseguir um julgamento favorâvcl ou dcsfavorãvcl? 
Se alguns Ministros assinassem uma sentença de morte e depois 
alguém corresse para impedir que outros assinassem também? 

Sr. Presidente, isto é regime autoerãtico, ou pode-se falar, como 
quer o Senador Jarbas Passarinho, cm simples "situação autoritá· 
ria"1 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Aviso a V, Ex• que só 
dispõe de 5 minutos para concluir seu discurso. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - ~ o tempo que tem 
para conceder o aparte que eu solicitei há muito tempo. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Esperamos ouvir 
V. Ex• quando, utilizar o tempo a que tem direito como Lrder, 
porque, se não fossem tão prolongados os apartes dados por 
V, Ex•s, poderíamos concluir o discurso como desejávamos- o que 
não vai ser possrvcl pela advertência du Presidência. 

Temos aqui o último caso que é igualmente muito elucidativo, 
Diz o Senador Passarinho: 

",, os processos chegavam a nós já pura conhecimento, 
na hora da reunião, 

Acredito, porém, que muitas vezes o Ministro da 
Justiça, meu amigo que era, o Ministro Gama c Silva, deixa· 
va vazar esta ou aquela notícia prévia. Certa vez, ele me 
telefonou logo depois que foi editado o AI·S (se não estou 
equivocado, foi cm dezembro de 1968) c disse: "Passarinho, 
da Bancada Federal do Pará, qual é o comunista que tem lâ?" 
Respondi-lhe: "no que cu saiba, não existe nenhum comunis· 
ta na Bancada federal do Pará", Ele disse: "Não há um camu· 
rnda, parece que é Montenegro - a expressão que ele utili· 
zou lá?" Af eu percebi que era uma referência no Camilo 
Montenegro Duarte. E disse a ele, por telefone: "Gama, hã 
um equívoco, não existe isso: o Camilo não í:, c, no meu 
entender, jamais foi comunista," Ele não aprofundou a 
conversa - até mesmo desconversou - mas cu percebi que 
havia mouro na costa, qualquer coisa havia nesse sentido, 

Eu já sabia que o Camilo era um homem visado porque 
havia respondido inclusive a um IPM antes de ser candidato 
-c ele me confirmou que tinha respondido a um IPM, que 
havia sido absolvido, segundo ele, c ele me deu informações: 
o IPM foi encerrado porque não havia nada, não se provou 
nada contra mim. Eu disse: "Bem, já que tu vais viajar (ele 
disse que ia ao Pnrã naquele dia) localiza esse problema lã c 
me dã a peça de defesa, porque eu gostaria de cntre~ur isso no 
Ministro da Justiça- embora não dissesse a ele claramente 
que o Ministro me h a viu falado nesses termos. 

Ele foi, ou por desleixo, ou porque niio acreditou no que 
cu disse n eh:, não me deu a menor resposta. 

E explica o Senador Jnrbas Passarinho, que solicitou no 
acusado- que possivelmente nem subiu que era acusado
que lhe envinsse elementos pura poder melhor defendê-lo. 

Voltemos, então, a outro trecho desse depoimento: 

"Poucos dias depois - cu me lembro que jil cru feve· 
rciro de 1969 (isto tenho bem presente), nós nos reunimos. 
Reunimos e jil subíumos, Quando o Presidente convocava o 
Conselho de Segurança, cru pura fim de exume de cassações. 
E surgiu, então, o caso do Cumilo, jil no Conselho," 
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"A cussuçllo do Camilo foi pouco depois, em fevereiro, 
O episódio do Múrcia Moreira Alves foi em dezembro, veio o 
Al-5, o Conaresso entrou em recesso forçado, e em fevereiro, 
houve a reunião. O Camilo não tinht1 me mandado nudu da 
tal defesa dele, apresentada no IPM, cm que ele dizia que 
havia provado tudo contra as t~cusações que lhe haviam sido 
feitas. Ele tinha inimigos lá que não convém aqui citar- ele 
disse que estuvum na ativu, um estava no Exército, outro na 
Aeronáutica, em Belém. O da Aeronáutica é famoso porque, 
mais tarde, veio a ser punido pela própria Aeronáutica - é 
um homem que acusuvu Deus e o mundo. 

Beleza, Sr. Presidente! Esse depoimento mostra a situação em 
que estamos vivendo. 

Mais adiante: 

Entllo, eu acredito que tenha partido dai essa indicação 
sobre o Camilo. Chegou a hora da reunião com o Presidente 
Costa e Silva, o mais liberal de todos os homens que tinha 
assento no Conselho de Segurança, incluindo o Dr. Pedro 
Aleixo, Dr. Magalhães Pinto, o coronel Passarinho ·e quem 
quer que fosse, o mais liberal era, exatamente, o Presidente 
Costa e Silva. Na hora em que o General Portela ficava de pé 
e lia a ficha, quando começou a ler a do Camilo Montenegro 
Duarte, iniciou assim: .. Comunista notório'\ (informações 
vindas da área, a área militar, entenda-se o que quiser) -
"Comunista notório e mais isto e mais aquilo, uma porção de 
informações que, mais tarde, vim a saber que eram as mes· 
mas do tt1l I PM, Acabada a leitura, o Presidente Costa e 
Silva, na maneira de ele fazer, voltou-se para mim e disse: 
"Agora, vamos ouvir o Senador pelo Pará", Eu disse: "eu 
quero dizer aos meus ilustres colegas que discordo frontal· 
mente da ucusaçllo de comunista feita ao Deputado Camilo. 
Gabo-me de ter sido Chefe do Estado-Maior na Amazônia, 
de ter acompanhado o movimento comunista lá e de ter 
conhecido com bastante precisão os ati vistas do Movimento. 
E nunca o Deputado Camilo, que então era um professor 
universitário, esteve relacionado nesse grupo. Houve suspeita 
de que ele tivesse pertencido à AP (Ação Popular), na fase 
pré-revolucionária, muito diferente dessa Ação Popular que 
veio eclodir em 68/69, que é mais esquerda do que o PC- a 
AP marxista-leninista. E dei ainda meu testemunho de que, 
conversando com eles sobre a AP, isto mesmo não me negou. 
Ele disse que nem à AP ele pertenceu, E vou mais longe, 
Presidente: "Pelo modo do Camilo, pela forma de ele ser, não 
seria um ativista comunista, "O Presidente deixava que a 
discussão continuasse. O General Médici, que era o Chefe do 
SNI, abriu uma pasta (até então, ele não tinha falado, só 
havia falado o General Portela, lendo a ficha) nbriu uma pas· 
ta e (eu me lembro de que tinha uma espécie de sanfona de pa· 
pel, desdobrava, . e havia umn referéncia, uma tabela de 
dupln entrada - eram todos os votos do Deputado Camilo 
Montenegro Duarte, dudos ostensivamente na Câmara, 
Então, primeiro: projeto que cru doM DB, não sei de quem
de anistia ampla c geral u todos os punidos, Camilo votou a 
f:~vor. Era qucstioo fechada do Partido, que não se fizesse 
anistia, Entioo, Camilo votou a favor, 2) Suplementnção de 
verbas do SNI. Camilo votou contra. 3) Todos os cnsos de 
municípios apresentados pura segurança nucionnl. Voto do 
Camilo- contrário. O General Médici foi lendo os votos, e 
a cada diu: udin tal, votou assim; sobre tal ussunto, votou 
assim, E terminou no caso du Comissão de Constituição e 
J ustiçu, o voto era a descoberto - no c uso do M ârcio 
Moreira Alves, ele votou tnmbóm contru o Partido e n favor 
do M!1rcio Morciru Alves. Então, conclusão do então 
Generul Médici: é evidente que ele deve também, no voto 
secreto, ter sido um dos que votaram a favor do Deputado 
Múrcio, contra os interesses da Rcvo\uçào. Diante deste futo, 

eu tinha antes levado o Camilo ao Pre>idcnte, porque foi 
pedido pelo Rondon Pacheco, Chefe da Casa Civil e estava 
com medo do que ia nconteccr na Cúmara- então, pediu a 
mim que levasse o Camilo, etc. O Camilo, apesar de morar· 
mos no mesmo edifício c ele num apartamcnte em cima do 
meu, praticamente, nós nos avistávamos muito raramente, 
mas ele era muito freqUente no meu gabinete. E ele foi 16 e eu 
falei: "Camilo, vamos ao Presidente", Levei-o pura ele 
conversar com o Presidente. E o Presidente Costa e Silva, 
com muito ta to- o que talvez tenha sido mal para ele, por· 
que se o Presidente tivesse dito claramente "olha, se vocês 
não derem a concessão- não é uma cassação, é corcessão
para o Supremo julgar esse rapaz, vai acontecer o pior'\ o 
Presidente não abriu completamente o jogo, mostrou apenas 
que ele teria problemas sérios se a Cflmara recusasse, O Cami· 
lo se retirou, me procurou c disse: ••Jarbas, eu não posso, sou 
um professor universitário, e de Direito, não posso, na 
Comissão de Constituição e Justiça, votar a favor desse pedi· 
do do Governo, porque ele é inconstitucional, diante da 
inviolabilidade do parlamentar. Está garantida pela Carta de 
67, Então, sugeriu o seguinte: eu saio da Comissão de 
Constituição c Justiça e permuto com o Gilberto, que está na 
Comissão de Relações Exteriores; vou para a Comissão de 
Relações Exteriores c ele vem para cá, porque admitia que o 
Gilberto não teria consciência jurídica e votaria a favor da 
concessão. 

Eu propus isso ainda nu Câmara ao Rondon, mas não 
pôde ser efetivado, e o Camilo acabou votando na Comissão 
de Constituição e Justiça, contra o Governo. Aí, acabadas 
essas providências (lembro-me bem de o Presidente Costa e 
Silva, na cabeceira da mesa, fez um gesto para mim, abrindo 
os braços como quem pergunta "e agora?", quando foi lido o 
número. O número era de tal ordem que cu suponho mais de 
15 votos que haviam sido localizados. Então, cassaram o 
Camilo. Assim ocorreu e cassação do Camilo. 

Como se constata, quando o Senador Jarbas Passarinho fez a 
defesa de que o acusado não era comunista: veio a ser arrolado o 
quê? O que veio a complementar a degola do Deputado em questão? 
Vieram a ser apontados, nada m;lis, nada menos, que os votos que 
ele emitira na Casa como Parlamentar. Esse fato fala por si só, Sr. 
Presidente. O parlamentar, defendido por um Ministro de Estado, 
com o testemunho do ex-Comandante Militnr da Região de que o 
acusndo não era comunista, veio u ser sncrilicudo cm face de uma 
série de acusações, entre as quais pesou, pelo que se depreende, os 
votos que ele prolatnva como Deputado Fede rui. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tudo isso(: muito triste e a respei· 
to deste último episódio o jornalista Carlos Castelo Branco, em 3 de 
setembro do uno pnssudo, sintetizuva: 

"0 réu jú estava condenado. O ex-Depu tudo foi cassado 
por ucusuções falsas, segundo o Senador Jarbas Passarinho c 
por ter exercido, protegido pela inviolabilidade parlamentar, 
o seu direito de voto na Cflmara dos Deputados, Fou punido 
por ser Deputado, Estranha-se que outros, com idêntico com· 
portnmcnto, não o tenham sido. Ccrtumentc u estes fultnvum 
os dois inimigos na tcrr:t natul." 

Isto sintetizu o quê? A "situuçi\o nutorit(lriu" cm que vivemos? 
Nua! O regime autocr!ltieo existente no País. Esta que é a reulidadc. 

Os Anuis du C usa tomurlio conhecimento de que umu das acusa~ 
çõcs contra o Dcp. Camilo Montenegro Duarte foi a suu purticipu· 
çào no cuso do processo Mflrcio Morciru Alves_ por ter votudo 
contra u conccssiio de lic~:nça pcdidu pelo Executivo. Este, um dos 
crimes a ele imputudo. No entanto_ se todos que pruticurum esse 
crinu: utivcsscm sido degolados"- hoje, o purtido governista não teria 
o !'residente que tem ... 
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a com· 
puinhu.) -V, Ex• pode concluir o seu discurso, pois o seu tempo 
regimental está esgotado. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Concluiremos, Sr. 
Presidente, para dizer que a interpretação dada pelo Senador Jarbus 
Passarinho de que nós aqui, nesta Casa, estaríamos faltando com a 
verdade, não tem a miníma procedi:ncia. Estamos provando, de 
maneira insonsmável, que o que se caructeriza no Pais i:, realmente, 
um regime nutocrútico. 

Por outro lado, não nos atinge a acusação de S. Ex• de que esta· 
mos fechados nu crítica sem apontarmos soluções. Isso não nos 
atinge - repetimos - porque nós mesmos fomos dos primeiros, 
nesta Legislatura, u propor, desta mesma trib.una, soluções de 
grandeza, soluções que, sem despojar o Estado de instrumentos 
democráticos de segurança- necessários à manutenção da ordem, 
ao bem-estar do povo, à consecução dos nns do Estado- conseguis
sem nos fazer voltar à estrutura democrática de poder. 

Sim, Sr. Presidente, não i: impossível se conciliar liberdade com 
o desenvolvimento e com a própria segurança. O que não i: razoável 
i: confundir segurança com arbítrio. Isso i: que não i: possível! Se 
quiserem a manutenção do arbítrio, não temos como compactuar, 
como chegar a entendimentos de qua\qeur espécie. Admitimos, sim, 
uma conciliação nacional, mas uma conciliação nacional, em torho 
de princípios, em torno da normalização democrática deste País, que 
assegure as liberdades individuais, os direitos do homem, as liberda
des públicas- sem prejuízo, repita-se, de mecanismos democráticos, 
de defesa do Estado, tudo dentro da legalidade e da Constituição. 

Esta i: a nossa tarefa democrática, a tarefa democrática de quem 
prefere falar, enfrentando quaisquer riscos, do que se omitir, do que 
calar, porque seria uma forma- como dizia ontem o Senador Paulo 
Brossard- seria uma forma de mentir. (Muito bem! Palmas,) 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Eurico Rezende, por cessão do nobre Senador 
Henrique de La Rocque. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Sr. Presidente, peço a 
palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Eurico Rezende, que falará como Líder, na observân
cia do tempo regimental, 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES. Como Líder pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Prostden
te, Srs. Senadores: 

A parte referente no nosso eminente colega Jarbas Passarinho, 
objeto do discurso que acaba de ser concluido pelo nobre Senador 
Marcos Freire será, por certo, apreciada e respondida pelo ilustre 
representante do Pará. 

Desejo, porém, pela impossibilidade de focalizar a mntêria atra.
ví:s de apartes- e nesse ponto, dou razão ao Senador Marcos Frei
re, porque o seu tempo estava u esgotar-se - desejo tecer algumas 
considerações e com elas procurnr caracterizar uma inovação 
auspiciosa verificada em nossos textos constitucionais, e uma 
contrudiçi\o identincada no comportamento de destacadas nguras du 
Oposição, nesta Casa, em cujo elenco se inclui, obviamente, o Sr. 
Senador Marcos Freire, 

A contradição reside no seguinte: todos os microfones do 
Movimento Democrático Brasileiro gritam, permanentemente, em 
direçi\o u todos os cantos e recantos do Pais que só existe um poder 
capuz de estubclecer um ju\gumento justo e isento, e esse poder i: o 
Judiciário. 

Esse realejo é umu constunte. Esta reivindicaçi\o é objeto dos 
protestos du nobre Oposiçi\o, quundo 11 \egislaçi\o revo\ucionúriu é 
acionudu puru punir um corrupto ou um subversivo. 

As tribunas das duas Casa recebem o iuquilinuto da presença e 
das vozes dos Lideres emedebistas, protestando contra o julgamento 
feito na órbita do Poder Executivo e exigindo que o cidadão brasilei
ro seja julgado pelo Poder Judiciário. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

. O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Em seguida, 
. permitirei a V. Ex• o aparte, 

Truta-se pelo menos, Sr. Presidente, de uma contradição ou, 
então, de uma hipocrisia, hipocrisia confessada reiteradamente, 

Ouvimos hú pouco tempo acusações ao ex-Deputado Francisco 
Pinto que teria infringido, e realmente infringiu, u Lei de Segurança 
Nacional. 

o eminente Presidente Ernesto Geise\, comportando-se dentro 
da sua habitual contenção a respeito desses assuntos, ele, podendo 
acionar o A to Institucional n9 5, resolveu entregar o caso ao 
Supremo Tribunal Federal. Apesar disso, Sr. Presidente, ouvimos 
nesta Casa, e creio que até mesmo da boca do próprio Sr. Senador 
Marcos Freire, protestos veementes contra um procedimento penal 
manifestado pelo ilustre Sr. Procurador-Gera\ da República. 

O Governo Federal, através do seu órgão persecutório, entre
gou o caso ao mais alto órgão da Justiça brasileira. Mas isto não 
satisfez ao Movimento Democrútico Brasileiro que, pelas palavras 
dos seus Líderes, nesta e na outra Casa, e em toda a geograna legisla
tiva do Brasil, dardejou as suas criticas, a sua inconformidade, e até 
numa atitude injuriosa, para com o Supremo Tribunal Federal. 

Dai por que, Sr. Presidente, podemos identincor. Jogo de inicio, 
no discurso do nosso eminente colega pernambucano, uma contra
dição, se não for, repito, uma hipocrisia. 

o Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Pediria a 
V, Ex•, como diria o nobre Senador Mauro Benevides, que me grati
ncasso com um aparte curto e brilhante. 

O Sr. Lázaro Barboza (M DB- GO)- Não sei se será brilhan
te, mas, seguramente, não tomará muito tempo do seu discurso, emi
nente Senador. Apenas, para dizer a V. Ex• que essa atitude da Opo
sição não é nem contraditória e nem se reveste de qualquer hipocri
sia. Na realidade, eminente Senador, quando o Poder Executivo, no 
regime presidencíalísta, concentra por si mesmo soma astronõmica 
de poderes cm um só; quando ele exerce, ainda, o Poder Legislativo e 
o Poder Judiciário, na realidade, há insegurança, 1: a insegurança 
reinante, porque a Naçuo inteira nca à merci: do juizo de um homem, 
por mais honrado c por mais honesto que ele seja. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Não i: o caso 
do Judiciário. Estamos falando do Supremo Tribunal Federal. Até o 
Supremo Tribunal Federal 1: suspeito para o MDB. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Não estamos falando 
em suspeição do Supremo Tribunal Federal; estamos fulundo em 
suspeição dos instrumentos de exceção ... 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- No caso do ex
Deputado Francisco Pinto, o MDB manifestou suspeição quanto ao 
Supremo Tribunal Federal. 

O Sr. Lázaro Barboza (M DB- GO)- ... que, por mais honra
do que seju o Governo, i:. objeto de suspeiçüo. E eu pergunto a 
V, Ex•: e nos purses civilizados, os criminosos nlio são punidos, 
nobre Sonudor? Ondo não hlt utos institucionais, como se punem os 
culpados? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Vamos 
dehruçur a nossa utonçuo sobre o episódio Francisco Pinto. 

O Sr. Lázuro Burboza (MDB- GO)- V. Ex• está fugindo uo 
corne da questi\o co\ocudu pelo nobre Senador Murcos Freire. 
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O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - V. Ex• está 
perlongando u Geogrnna européia. Estamos falando ao caso do ex· 
Deputado Francisco Pinto ... 

O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- E daí? 

O SR. EURICO REZENOE (ARENA- ES)- ... que não foi 
julgado pelo AJ-5. 11 denúncia foi levada ao Supremo Tribunal Fe
deral. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- E dai'? 

O SR. EURICO QEZENDE (A RENA - ES) - ... prevista nu 
Constituiçuo jurada, ele é alvo de criticas exacerbadas da Oposição, 
se não usa e tem a opçoo do Supremo Tribunal Federal, surge, tam
bém, a mesmn eucerbBÇão. Da! por que afirmo que se truta de uma 
oposição sistemática e contraditória! 

Os Sn. Uzaro Barboza (MDB- GO)- Marcos Freire (MDB 
- PE) eGUnn Rocha (MDB-SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O Sll. EURICO REZENDE (ARENA- ES) - Não se pode, 
absolutamente, colocar, no pelourinho da suspeiçuo, o Supremo Tri· 

' t;>,~nal Federal. 

'\\ O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ESi- E da! porque 
fica muito feio, porque ncu muito injuriosa a atitude do MDB. Logo, 
não retiro uma palavra em termos de interpretação. Essa posiçao 
oposicionista ou é contraditória ou é hipócrita. 

. · O Sll. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - E vou citar 
O ~r. Lázaro ~arboza ~~DB- GO)- V. Ex• não fazJUSII~t aqui um ca'o que demonstra que a Justiça brasileira, de fato, tem 

Opostçao. V. Ex• nua permtttu que conclufsse o meu aparte, ~decidido como se estivesse beneficiada das garantias de direitos. t; 
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Pediria 3 Ull\ episódio que caracteriza a independência absoluta do Poder 

V. Ex• que terminasse o seu aparte. 4~diciário com relação ao Poder Executivo. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Já o dei por conclufdo. O Sr. Ma~s Freire (MDB- PE)- Ninguém está pondo cm 
V. Ex• não permitiu que eu expressasse a idêia. dúvida a lisura dos juizes! 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Não quero 
absolutamente, Quero que V. Ex• esgote o seu aparte. V. Ex• me 
merece muito. pessoal e politicamente. · 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Eminente Senador, o 
cerne da questão colocada pelo eminente Senador Marcos Freire, 
reside, exatamente, na insegurança que reina numa nação de 110 mi· 
lhões de habitantes, entregues ao juízo de um homem, por mais ilumi· 
nado que ele seja. Este é o cerne du questão que V. Ex• tangencia. 
Gostaria que V. Ex•. com sua inte!igé:ncia, com' o brilho do seu 
tirocínio, enfrentasse o cerne da questão colocada pelo nobre Sena· 
dor Marcos Freire e por outros eminentes companheiros da Bancada 
do Movimento Democrático Brasileiro e não fugisse ao tema central, 
constantemente aqui colocado em discussão. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Quanto ao cer· 
ne da questão, devemos responder ao eminente Sr. Senador Lâzaro 
Barboza, residem na Legislação Revolucionária, incorporada à 
Constituição. 

O Sr, Lázaro Barboza (MDB- GO)- Outorgada. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Constituição 
esta que foi jurada pelo M DB, num dia de gala, de cerimónia e de fes· 
tu, nesta Casa, porque quando os nossos eminentes companheiros 
oposicionistas foram benenciados por aqueles generosos equivocas 
populares espalhados pelo Brasil. eles sabiam que vinham aqui jurar 
uma Constituição em que se contém um processo revolucionário. 

O Sr, Marcos Freire (MDB- PE)- E denunciar os seus vícios. 

O Sr. Lúzaro Barboza (MDB- GO)- E denunciar os desvios 
dela. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES)- Aí, entuo, a 
hipocrisia de Condut{t adquire, ugoru sim. proporções ustronômicus,, 
para plngiur us puluvrus do eminente Senador Lázaro Barbozu. 

Mas, Sr. Presidente, respondo, assim, ao cerne da questuo do 
eminente Senudor Lillaro Barbozu. 

Respondo, ussim, no cerne da questüo. Mns, nua encontrei res· 
posta du parte do ilustre representttnte goiano, quanto à s.uspeição 
que o MDB manifestou contru o Supremo Tribunal Federal, no caso 
do ex-Deputado Francisco Pinto. Enti\o, o que se observa i: o se· 
guinte: se o Senhor Presidente da Repúblicn usa da legislaçilo 
rcvolucionúriu ... 

O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- O que só acontece numu 
uutocracia! · 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Em plena fase 
de virulência revolucionária, no Governo do saudoso Presidente 
Castello Branco, o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas 
corp11s a uma das figuras mais sinistras da subversão nactonaJ, coesta· 
duano do eminente Senador Marcos Freire, o Sr. Miguel Arrais. E 
esta decisão foi pro latada em nome da soberania do Pretória Excel· 
so, na sua isenção, na sua independência, na sua imparcialidade. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE) -Isto quando havia habeas 
corpus. que ainda não estava suspenso pelo AI·S! 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Essa decisão 
foi cumprida pelo Presidente revolucionário! 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. (Fazendo soar a cam
painha.) - O orador não permitiu apartes. Solicito que V. Ex•s 
observem o Regimento. 

O Sr. Marcos Freire (M DB - PE) - Estou solicitando um 
aparte! 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- O Sr. Senador 
Marcos Freire disse·que não havia o AI·S. Realmente, mas havia o 
AI· I! 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Não, não havia! 

(Trocam-se apartes simultãneos.) 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Mas havia um 
Ato Institucional, haviulegislaçüo revolucionária! 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Equivoco de V. Ex• Já 
havia o retorno a normnalidade! 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES)- Tenho muito 
prazer cm dialognr com V. Ex•. mas assim nilo i: possível, através 
dessa mnnifestuçuo triangulur ... 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE) -lô: apenas um esclarecimen· 
to, parn que V. Ex• não fique mal perante u H istóriu. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Estamos atê indo em 
socorro do Governo ... 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Mus assim já ê 
um cnngaço parlnmentar! 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a 
campainha.)- Solicito nos nobres Senadores que observem o Regi· 
menta. Os upnrtes devem ser solicitados. 
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O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permite o nobre orador 
um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Tem a palavra o nobre 
Senador Eurico Rezende. 

(Trocam-se apartes simultâneos.) 

. O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Não sei quem 
pedtu o aparte, portanto, não vou conceder aparte a ninguém! 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Essa é uma tútica de 
V. Ex•! 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- V. Ex•s não 
chegam a um acordo! 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Solicitei· dez vezes o 
aparte e V, Ex• não me concedeu! 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Atendi no 
pregão de V. Ex•. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Depois de várias 
concessões de apartes, 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES) - Não! V. Ex• 
me pediu que falasse em nome da Maioria, para responder ao seu 
discurso. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Exatamente. Quero 
reciprocidade de tratamento, pois lhe concedi alguns apartes e 
V. Ex• não me deu nenhum. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Então eu 
pediria a V. Ex• que fosse rápido. 

" O Sr. Glivan Rocha (MDB- SE) - Depois, poderia atender 
nos outros colegas de V. Ex• 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Atenderei a todos. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - O Al-5 representa o 
autocratismo na Constituição, pois permite a punição de 
Parlamentares por palavras, votos c opiniões, no exercício do manda· 
to. O próprio texto dito constitucional, que isso admite, é também 
autocratismo. É um texto outorgado por um poder de fato, militar, 
que se assenhoreou do Governo. Deste modo, tanto o Al-5 como o 
art. 182 da Constituição são autocratismo - ó evidente, porque 
todos os povos civilizados acatam a imunidade parlamentar. Tive a 
oportunidade de ler alguns discursos de antigos Parlamentares desta 
Casa, entre os quais o grande Milton Campos, que não admitia 
Parlamento sem imunidade parlamentar. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Vou respon
der a V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a 
campainha.)- Peço a V. Ex• que conclua o seu discurso, porque só 
dispõe de mais cinco minutos dentro do tempo regimental. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Então eu pedi
ria aos nobre colegas que contivessem a sua impaciência e me 
permtissem encerrar as considcruçõcs. 

Sr. Presidente, ia abordar outro aspecto du questão, mas, já que 
o eminente Senador Mlllcos Freire fula cm civilizução, vumos recor
dar o que cru o Congresso Nucionul, o que eram as nossus 
Assembléias Legislativas, antes da Emenda Constitucional no I, e o 
que silo hoje. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Em termos de imunidude 
purlamentur? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Sim. 
Houve modificações, Sr. Presidente, mas em nome dessa 

mcsmu civilização, pois a civilização presume o respeito uos vulores 
éticos, nos direitos invio\úvds du pcssolt humunu, 

Pois bem, era comum, em nossas Casas Legislativas, Senadores, 
Deputados Federais o Estaduais atassalharem a honra alheia, prnti· 
curem delitos de calúnia, de injúria e de difamação. E não me consta, 
já que assim rezava a Constituiçilo da época, que o corpo legislativo 
desse licença para a uçào penal. O cidadilo brasileiro chamado de 
ladrão qualificado de corrupto, tachado de gatuno e, finalmente, de 
criminoso ... 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Caia na falta de decoro 
parlamentar. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES)- .. , não conse· 
guia levar às barras da Justiça aquele que o havia injuriado, calunia· 
do ou difamado. Por quê? 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- V. Ex• acredita mesmo é 
nu palmatória, 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Porque havia 
necessidade de o Senado, a Câmara ou a Assembléia Legislativa dar 
licença pura o processo. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Lógico! 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- E essa licença, 
Sr. Presidente, não eru concedida nunca, em nome do 
'companheirismo, do exercício de afetos particulares, ... 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Pela independência de 
poderes! 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- ... por atrati· 
vos e pela implantação do coleguismo, e o brasileiro chamado de 
ladrão, gatuno e de corrupto tinha que engolir, através da impuni· 
dade de quem o acusou, a pecha que o degradava perante a socie
dade e a opinião pública. 

O que fez, então, a Emenda Constitucional no I, no seu art. 32? 
Em nome da civilização, Sr. Senador Marcos Freire, que não permite 
a impunidade diante da injúria, da calúnia e da difamação assacadas 
contra o cidudão, ... 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- É bom que V. Ex• defen
du cssu tese. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES)- ... estabeleceu 
o seguinte: 

''Os Deputados e Senndores são invioláveis, no exercício 
do mandato, por suas opiniões, palavras e votos, salvo nos 
cusos de injúria, difamução ou cnlúniu." 

Tnua-se Sr. Presidente, de uma grande conquista revolucioná· 
riu, feita em nome da Civilização, porque coloca em pé de igualdade 
todos os cidadãos brasileiros, sejam eles Deputados, Senadores, co
merciantes, pedreiros e ugricultores. Se um deles praticar o delito ... 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- É que V, Ex• é contra a 
imunidade parlamentar! É de se lamentar! 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- ... vai ser julga· 
do. E como, Sr. Presidente? 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Fique registrada essa sua 
posição. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - No caso de 
Deputlldos e Senadores, o órgilo que vui examinur a queixa e a 
denúnciu é o Supremo Tribunul Federnl. 

Gruçus à Revoluçi\o, podemos, Sr. Presidente ... 

O Sr, Mnrcos Freire (MDB- PE)- Permite V. Ex•? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - ... ver uma 
coisu inédita nestu Puis: um parlamentar ser condenudo porque culu· 
niou, porque difamou ou porque injuriou. 

- , 
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Portanto, a inovaçiio estabelecida em nossa Curta Magna deve 
ser motivo de estímulo, de lição e de exemplo pura outras consti· 
tuições de outros países. 

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

COMPARECEM MA/SOS SRS. SENADORES: 

Evundro Currciro - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho -
José Sarney- Jessi: Freire- Augusto Fronco- Gilvan Rocha
João Culmon - Gustavo Capanema - Accioly Filho - Mattos 
Leüo- Lenoir Vargas- Otair Beckcr. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palovra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 

S. Ex• niio está presente. 
Concedo a palovra no nobre Senodor Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO. Pronuncia o se· 
guinte discurso. Sem revisiio do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores: 

Já há alguns minutos, pedi a um dos auxiliares da Casa que me 
trouxesse o Diário do Congresso Nacional do dia 31 de janeiro de 
1975, que ossinalou a posse de vinte e dois Senadores da República, 
dezesseis da Bancada do Movimento Democrático Brasileiro e seis 
da Aliança Renovadora Nacional, porque desejova refrescar a 
memório do Líder do Governo, mostrando a S. Ex• que os Senado· 
res que integram a Bancado oposicionista, oo proferirem o juramen· 
to constitucional, o fizerum com uma ressalva. 

O documento acaba de me ser entregue, estou procurando 
apenas, Sr. Presidente, localizar a ressalva no Diário do Congresso 
Nacional. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V, Ex• que1 
o auxilie? (Concordância do orador.) 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- S. Ex• apenas 
havia se esquecido, porque, na verdade, Sr. Presidente, juramos a 
Carta outorgada de I 969, mas com as ressalvas dos textos discri
cionários que nela se contêm. 

Lerei, para o Senado, o texto: 

O SR. PRESIDENTE ( 1·.ntônio Carlos) - Concedo a 
palavra 'ào nobre Sr. Senw' .•r Amaral Peixoto, como Lfder 
da Minoria. 

O SR. AMARAL PEIXOTO (Rio de Janeiro. Como Ii· 
der, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, pela úl
tima vez, falo como Líder da Minoria no Senado Federal. 

Os Senadores do meu Partido que acabaram de prestar o 
compromisso fazem o seguinte Declaração: 

"0 MDB, no seu programo de açào, aprovado pelo 
Tribunal Superior Eleitoral, pelo Resolução n• 9.241, de 
6 de julho de 1972, no plano político luta, além de outras 
medidas, pela "implantaçiio da normalidade democráti· 
ca" e conseqUente revogação dos Atos Institucionais e 
logislnçuo excepcional, pura que o País volte no estado de 
direito c se rcstubclt:çum os direitos e garantias individuais. 

Entretanto, u atual Emenda Constitucional n• I. de 
t7-t0-69, ao manter no seu nrt. 182 o vigi:ncia do Ato lns· 
titucionnl n• 5. de 13-12-68 e ntos posteriores, anula a 
próprin Curta outorgada. 
Assim, os representantes do M DB, ao prestarem o sagra· 
do juramento de guurdnr n Constituição Federal, 
nuo podem fazê-lo sem as observações constnntcs do pre· 
sente pronunciumento. 

Estu dcclaruçiw decorre de decisão unilnimc de nossu 
Buncada." 

Veja, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Movimento Democrático 
Brusilciro, ao jurar a Constituição, fez uma rcssulvu. Ressulvu que 

foi guardada nos Anais do Congresso Nacional, c que é do conhe
cimento da Naçuo inteira. Entretanto, outras autoridades, que tam· 
bém juraram a Constituição, a descumprem quando querem fazê· 
lo ... e nada acontecei 

Este é o drama de todo pais que vive em estado de exceção; este 
é o drama de todo e qualquer Pais sob regime autocrático de Gover· 
no, em que o Chefe do Poder Executivo é tudo: é Chefe de Poder 
Executivo; enfeixa poderes constituintes e, também, se sobrepõe aos 
próprios tribunais. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Ouço o emincn· 
te Senador, Líder da Maioria. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Obrigado a V. Ex• 
Quando eu me propus a procurar a página para V. Ex• ... 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Quero agrade· 
ccr a V. Ex• pela colaboração. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - ... é porque, obvia· 
mente;'"'niio temia a busca. Devo dizer que se trata de uma mera 
declaraçiio. Vamos ao fato histórico. O Presidente da Casa, na épo· 
ca, foi procurado por eminentes figuras do MDB, da nova e brilhan· 
te safra de Senadores, pedindo licença para prestar um juramento 
assim, com ressalva. O Presidente da Casa não aceitava, como não 
aceitou, porque o juramento é incindivel. Em conseqUência, todos os 
eleitos prestaram o juramento corretamente, o MDB prestou o 
juramento direitinho: "Prnmeto guardar a Constituição", Depois, o 
MDB colocou uma declaração de princípios na ata dos trabalhos. 
Na Câmara dos Deputados ocorreu o mesmo. Mas o fato i: que o 
juramento foi prestado, não admitindo qualquer ressalva. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Veja V. Ex• co· 
mo somos coerentes, 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Exalo. Mas acontece, 
Excelência, que o texto regimental da Câmara dos Deputados é 
categórico, e o dizendo em outras palavras, o julgamento é incindí· 
vel, niio se admite nenhuma ressalva. Entiio, o MDB realmente jurou 
guardar a Constituição, em tudo que nela se continha. Logo, a referi· 
da declaração não tem qualquer eficácia com relação ao juramento, 
que, assim, permuneceu integro no seu texto c n~ seu conteúdo. 

O Sr, Marcos Freire (MDB- PE)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Daí por que o MDB 
não pode ... 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Perdiio. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Fiz um favor a /atere. 
V. Ex• não estava encontrando o documento, e eu o ajudei. Então, 
tenho direito a um adicional de tempo. 

. O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- V. Ex• jú pediu 
ati: adicional de periculosidade nesta Casa. E agora, adicional de 
tempo. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Enganei-me porque 
nunca foi tão fácil ser Líder do Governo como nesta época. 

O Sr. Marcos Frelre(MDB- PE)- A força justifica tudo. 

O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA- ES)- Tudo que tenho ou
vido é repetiçilo, tudo é repetição do mesmo discurso. A Oposiçilo 
vive aqui a fazer uma série de edições de temas que não mudam. 

O Sr, Marcos Freire (M DB- PE)- F.xntnmente porque o Ato 
Institucional n• I pnrou no tempo tnmbém. O AI-5 está ní. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- V. Ex• poderia 
efetivnmente dar o seu apnrte? 

',,. •' ...................... '· ,, . '• 
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O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - E que o Senador 
Marcos Freire tem um poder de subversão sentimental muito gran
de, e me está pcrturbundo. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Só não tenho aquela 
subversão politica de 1964, que levou realmente o Pais à dcsconsti· 
tucionalização. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Então, nobre Senador 
Ldzaro Burboza, não há como fugir a essa fatalidade. O MDBjurou 
direitinho a Constituição: "Prometo guardar a Constituição". A 
declaração não tem nenhuma eficácia jurldica nem constitucional, 
porque não passa de uma enunciação de principias, niio prevista. no 
ato' de compromisso. Fugir dai, é raciocinar na incerteza das areias 
movediças. Mas, mesmo assim fico satisfeito com o fato de o MDB 
ter arranjado esse meio de poder assegurar a posse aos seus ilustres 
representantes, c nos permitiu ter aqui um plenário vivo, atuante, 
veemente e, como no caso do eminente Senador Marcos Freire, nos 
brindando com o brilhantismo dos seus equívocos. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO) - Logo concede
rei o aparte a V. Ex•, com muito prazer. Antes responderei ao Lldcr 
do Governo. 

O que í: um juramento? O juramento é um ato moral, Sr. Pre
sidente c Srs. Senadores. 

O Sr. Eurico Rezendc (ARENA - ES)- Mas isso agrava a si
tuação do M D B! 

O Sr. Marcos Frelre(MDB- PE)- E não só dele, 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - E no instante 
em que o MDB, uojurur a Constituição, apresentou uma ressalva ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Agravando ... Eu não 
dei esta conotação. Não fui a este extremo. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - ... eviden
temente que a Oposição deixava claro que não tinha qualquer com· 
promisso com a manutenção do Estado de exceção, com o qual não 
nos conformamos. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB -SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Permitu-me 
V. Ex• que ouça, pela ordem, em primeiro lugar, o nobre Senador 
Marcos Freire, fartamente citado pelo nobre Líder do Governo, c, 
cm seguida, ouvirei V. Ex• com o muior prazer. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE)- Nobre Senador Lázaro 
Burboza, sempre ouvi dizer que as juras de amor são muito incons
tantes c volúveis. No entanto, mais inconstantes e volúveis parecem 
ser certus juras políticas, porque, quando o Sr. Senador Eurico 
Rezende se bate, tão veementemente, pela cficúciujurídicu c constitu
cionul de juramentos à Constituição, lembro-me de outras juras de 
outros poderes, de Presidentes da Rcpúblicu que se empossaram ju
rando por exemplo, cumprir u Constituição de 1967 ... 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Cumprir e 
defender u Constituiçüo. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- ... Constituição que não 
veio dos opróbrios tempos, dos de ignominiosos tempos de untes de 
1964. Nilo. Foi Constituição que, segundo o seu uutor-muior, Custei
lo Brunco, cm ncccss{lriu c suficiente pura institucionalizar os ideuis 
du Revolução. rois bem, cssu Constituição de 1967 foi jurada sole
nemente, com todus us gulas de estilo, c, no entanto, coituda dessa 
ConstituiçtiO, nua chegou u dois unos de existênciu. Foi golpcudu pc
lo Ato lnstítucionul. 

O Sr. Eurico Rczcnde (ARENA- ES)- Entüo o MDB ucha 
que, se hú precedente - c digo npcnus pura nrgumcntnr - os 
representantes du Oposição podem qucbrur, também, ojurumento. 

O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- rortanto, não vejo como 
o Líder do Governo possa hoje, aqui, dar cardter de irretrntubilidnde 
ajuramentas politicas de Constituição, porque os governos do Siste· 
mu que S. Ex• representa têm sido férteis em descumprir, desrespei
tur, violar juramentos feitos. E evidente que a nossa declaração 
rcprcsentuvn o nosso sentimento, porque o juramento feito, esse sim, 
í: que cru u ·formulidude o ser atendida, sob pena de não podermos 
exercer os nossos mandatos, puro combater exotamente o Estado de 
cxceção que aí está, representado por esses instrumentos de forço. f: 
pnru se cumprir a formalidade? Cumpro-se, sem atribuir àquele 
juramento car:ítcr inviolúvcl e irretratável ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Formalidade prioritâ· 
ria, Excclênciu .. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- ... mesmo porque- quem 
somos nós, pobres purlumentores, desarmados de um poder que 
vemos como está eclipsado para o exercício de suas funções -
dillcilmcnte terlumos até como violar o Constituição. Quem viola a 
Constituição é quem tem u força material, e que estd aí, todo dia, 
contrapondo-se a da, desrespeitando ns tradições democráticos deste 
povo. ~ quando o Senador Eurico Rezende vem, aqui, defender 
aquilo que o Monsenhor Arruda Câmara folovn de inviolabilidade 
inviolilvcl, é bom que S. Ex• o faça, embora o lastime, puro que o 
História veja u que ponto se chegou neste Pois, em que jâ não í: 
somcntt: um atentado que se pratica contra a instituiç:ão, são os 
integrantes du própria instituição que chegam ao ponto ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex• defende a 
impunidade parlamentar. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- ... de defender cerceamen· 
tos c restrições que só existem hoje ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- O porlomentor, na 
opinião de V. Ex•. pode ser criminoso. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Aí exatomente o cerne de 
todo o problema do meu discurso - por estarmos num regime 
uutocrinico. Este, o cerne do problema. Estamos num regime 
uutocrútico. Há autocracia no AI-S e há autocracia dentro do texto 
constitucional que nos outorgaram. Outra manifestação de autocra
cia. Houve autocracia quando se deu o AI-S, quando se deu o texto 
de 1969, Port:tnto, podíamos dizer, há autocracia quase permanente· 
mente neste País. As estatísticas invocados pelo O Estado de S. Paulo 
de ontem, mostrum que praticamente se cassou o média de um 
deputado federul por mês. e de um deputado estadual a cada vinte 
dias. Isso evidentemente, demonstra a que ponto chegamos de 
falseamento do regime representativo, formalmente consagrado no 
texto constitucional. Portanto, parabenizo a V. Ex• por trazer à 
lembrunçu csHI ressalva que fizemos, e que, embora atendendo à 
formalidade legal de assunção dos nossos mandatos, no verdade aqui 
estnmos pura combah:r u exceção, ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Juramento é mera 
formalidade? 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- ... aqui estamos paro lutar 
pdos ideais democrúticos, inexistentes nu vigência dos ntuais estatu
tos de cxceçtio. 

O LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Agradeço oo 
eminente Semtdor Marcos Freire seu ilustrado aparte. 

Sr. Presidente poderia perfeitamente dispensar-me de quaisquer 
outras considerucõcs . ... 

O Sr. Glhun Rochu (MDB -·SE)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB -GO}- ... porquontoo 
eminente Senador por Pernambuco trouxe 11 memória do Senado um 
elenco de exemplos que seriam mais do que suficiente para rechaçar 
as afirmações aqui hú pouco proferidas pelo nobre Llder do Gover· 
no. No cntunto, furei uinda nlgumus alusões, mus, untes, terei o 
pra ler de ouvir o nobre Senador por Sergipe Gilvnn Rocha. 
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O Sr. Gllvun Rocha (M DB- SE)- Aliús, meu aparte não seria 
necessúrio, porque, como demonstração da magnifica unidade de 
pc.:nsamcnto dn nossa bancada, cu tinha notado uma coisa cxawmc.:n
te igual ao que o Sem1dor Me~rcos Freire acaba de dizer ao nobre 
Líder. Aliús, fui mais longe. Tive o cuidado de anotar expressões 
usadas pelo ilustre Líder da ARENA. Antes, porém, uma rcssalv:1-
faz V. Ex• muito bem em trazer, novamente, uo registro desta Casa c 
da História deste Pais, a declaração que todos nós do MDB fizemos, 
no dia da nossa posse. IÕ uma declaração histórica; cstú inserida nos 
arquivos, c nem a retórico de mais de 10 minutos do Líder da 
Maioria conseguiu tirnr o valor reulm~ntc histórico e peremptório 
daquela dccluruçào. Mas, remeto, utruv~s de V. Ex•, u resposta, c.:m 
consideração ao nobre Líder da Maioria, um Jurista que diz, entre 
outras coisas, que "juramento é incindívcl", "que não se admite 
quebrar juramento", .. que nüo hú como fugir ao juramento", como 
c\c explicurú aquele Presidente da República que, sem nenhuma 
ressalva, rompeu completamente aquele juramento que rcz, de 
manter, derender e cumprir a Constituição. 

O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA - ES) - Agora V, Ex• vai 
permitir o aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Em primeiro 
lugar, permita-me V. Ex• que eu, pelo menos, agradeça ao nobre 
Senador Gilvan Rocha a sua colaboração, que casa, perrcitamcntc, 
com as considerações que venho prorerindo e que, há pouco, foram 
proreridas, também, pelo eminente Senador Marcos Freire. 

Mas, não é preciso, sequer, rebuscar num passado não muito 
longínquo, constantes quebras de juramento constitucional. Nilo é 
preciso, para ilustrar os dias que vivemos, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, que voltemos os olhos para a rase iniciai da Revolucilo 
de Março de 1964, Revolução que roi rcita com aplausos da maioria 
do povo brasileiro, porque trazia como justificativa maior, exata· 
mente, o compromisso de manter a Democracia, manter intocada a 
Constituição e intocado esse Poder. 

Podemos, Sr. Presidente, buscar um exemplo de agora. de 
alguns dias, deixando de ludo toda aquela rase chamada de rase 
autoriogica da Revolução, pura lembrar tão·somente que este ano, no 
mês de marco, a Congresso Nucional foi colocado em recesso a fim 
de o Senhor Presidente da República, acumulando com os poderes 
que jú detém do Executivo, também, o poder constituinte, outorgar 
uma rt:formu do Poder Judiciário, ao arrepio da vontade nncionul. 
Rcrorrna esta que tem sido objeto das mais duras censuras de toda a 
intdigênciu nacional. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite J, Ex•. 
:~gora, um uparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO) - Bastaria lem· 
brar ~:ssc episódio, Sr. Presidente, em que, mais uma vez, a Constitui
çilo roi mudada. E mudada para qué? Para impedir que o 
Movimento Democrático Brasileiro pudesse, com o apoio do povo 
deste Pais. assumir u maioria dos governos nos Estudos c fuzcr 
maioria no Congresso Nacional. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- (;uma pretensão, 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Porque subia o 
Governo que, diante dos erros ucumuludos, diante de compromissos 
descumpridos, ao longo de treze anos, em 1978 o povo brasileiro 
aumentaria muito mais aquilo que o eminente Líder Eurico Rezende 
chama de "enchente do MDB", E, em lugur de governadores nomca· 
dos, muitas vezes sem qualquer vivência da vidu pública c dos pro· 
hlt:mns dos st:us Estudos, o povo elegeria homens que chcgurium ao 
poder não por imposiçUo, Sr. Presidente, mas pelu vontude soberana 
do eleitorado, 

O Sr. Eurico Rezendc (ARENA- ES)- Concede·mc V. E.x• o 
ti parte'! E só di?.cr-mc que não o concede que nUo pedirei muis. 

O SR. LAZARO BARBOZA (M DB- GO)- Foi para impe· 
di r isto que esta Casa vai sorrer o vexame de ver entrar, aqui, 22 
Senadores da República nomeados. Senadores que, nesta Cusu, 
serru1 corpos estranhos a conviverem, uté, moralmente aniquilados, 
ante a presença de dois terços dos Senadores ungidos da vontade 
popular. 

O Sr. Eurico Rczcnde (ARENA- ES)- Permite V. Ex•? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Foi para isto, 
Sr. Presidente- repito, aqui, a pergunta reitn, há poucos dias, pelo 
nohrc Senador Paulo Brossard - que se rez o belo Movimento 
Revolucioniorio de 31 de Março de 64? Foi para criar colégios eiei· 
to ruis, aprioristict1mentc preparados, que vUo sacramentar a escolha 
de governadores, que serão indicados a dedo, e que nos governos dos 
Estudos têm, inrelizmente, demonstrado, maís uma vez, que esta não 
é a melhor solução pura o Brasil. Governadores que desmandam, 
governadores que não suo governadores, que não têm qualquer 
liame com o povo. Terá sido pura isto, Sr. Presidente? Não! O que 
houve, Sr. Presidente, Srs. Senadores, roi uma espécie de movimento 
de mil consciência, que levou a bela Revolução de Março a desviar-se 
dos seus caminhos c dos seus compromissos firmados com a ordem, 
com a democracia c com a legalidade. 

Ouço o Líder do Governo, eminente Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezendc (ARENA - ES)- Permitiu V. Ex• o 
~1parte'~ 

O SR. U.:·ARO BARBOZA (MDB- GO)- Com muita 
honra. 

O Sr. Eurico Rczende (ARENA- ES)- O cerne da questão, 
como diria V. Ex•, é a quebra de juramento. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- O cerne da ques· 
tão é a cxccpciomllidadc duradoura, que já cansa o País. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- O tema exposto por 
V. E.x• gira cm torno do rato alegado pelo Senador Marcos Freire, 
no sl'Jitodn Jt: <.]Uc l' 1 'r~.:sidtmte da República quebrou o juramento 
~.:otJstitul:íonul. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Mas, isso não é o cerne; 
issnjú r,!; o dt:sdohrumentn do cerne da questão. 

O ~r. Eurico R.zcnde (ARENA - ES) - Essa é, entilo, uma 
qu~.:stào 'Jllc t~.:m vários "cernes"? 

O Sr. Murros Freire (MDB- PE)- Nüo. O cerne mesmo é: o 
rcginw '1!\ttlcr:'itit.::o que vivc.:m~~s. 

O .r. Eurico Rezcn~<· · :\[:\,\- ES)- Então, V. Ex•, como 
ilpartc::ntt:, L r: Ex• COffilll I IdO r, cada um tem o seu cerne. 

O Sr •. · Jurcos Froiro (M IJB- PE)- Não, é o mesmo; o resto é 
dcsdohrnmento. 

O Sr. Eurico Rezendc (ARENA- ES)- Mas o Senhor Presi· 
dente dn República jurou a Constituição de 1967 com a Emenda 
Con!-!litucionul nY I, 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Nào existia ainda não. O 
Pr~.:sidcntc Costa c Silva'! 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Pedi riu n V, Ex• que 
nioo permitisse n clandestinidade dos apartes do nobre Senador 
Man.:ns F; ··· · 

O Sr • .o .... os ~.dre (MDB- PE)- Apenas pura V, Ex• nüo 
SI! cquivucar t;ulto, nr10 é'? 

O SR. LÁZARO IIARIIOZA (MDB- GO)- Purece·me que 
n cmincnt~: Lidl·r quer se rcrcrir ao utuul Presidente da República, o 
honrado Gcncr:1l Ernesto Gciscl. 

O Sr. Eurico Rczendc (ARENA - ES) - O que quero é 
nrartcotr e nrto consigo. 
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O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Agradeço o 
aparte de V, Ex•, mas espero que V, Ex• traga luz ao debate, quê 
discuta o cerne da questão. Ouço V. Ex• 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- A concessão do apnr· 
te fica ao arbítrio de V. Ex•, mas o assunto é meu. 

O SR, LÁZARO BARBOZA (MDB - GO)- Ouviremos 
V. Ex•, toda a Bancada do MDB. 

O Sr •. Eurico Rezende (ARENA- ES) - Então, vamos expor 
aqui o fato à luz da verdade. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- E que V. Ex• tenha, tam· 
bém, brilhante idéia. 

O Sr, Eurico Rezende (ARENA- ES)- Vamos citar o caso 
da atualidade, O Presidente Ernesto Geise\ jurou guardar a Cons· 
tituiçiio de \967 com a Emenda Constitucional n• I ... 

O Sr. Marcos Freire (MO B- PE)- Ela ai desapareceu. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Sr. Presidente, o ora· 
dor não está tendo força mental para conter a insistência do Senador 
Marcos Freire. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- V. Ex• t quem 
não está tendo força mental. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - Eu recorro à campai· 
nha, Sr. Presidente. Foi-me concedido um aparte e o Senador Mar· 
cos Freire não quer que eu intervenha. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Nobre Líder, 
V. Ex• dê o seu aparte; o nobre Senador Marcos Freire está em sil~n· 
cio ouvindo V. Ex• 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Se eu não posso a par· 
tear, deixo de fazê-lo, mas com profundo desencanto. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Peço mesmo a 
V, Ex• que me dê o seu aparte, para abrilhantar o meu discurso. 

O Sr, Eurico Rezende (ARENA- ES)- V, Ex•s estão fazcn· 
do uma acusação muito séria, c isto não é assunto objcto de jocosi· 
dadc. Eu quero dar uma resposta. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - E ninguém 
aqui está procurando brincar. V, Ex• dê o seu aparte. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex•, neste caso, 
nu má companhia do Sr. Marcos Freire, ... 

O Sr, Gllvan Rocha(MDB- SE)- Nilo apoiado! 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - ... entende que o 
Senhor Presidente da República niio cumpriu o juramento de guur· 
·dar a Constituição. Pois bem, o Presidente Ernesto Geisel jurou guar· 
dar a Constituiçilo de \967, com a Emenda Constitucional n• I. Den· 
tro deste contexto está o Ato Institucional n' 5, que confere poderes 
excepcionais uo Senhor Presidente du República, S. Ex•, usando dos 
poder~• que lhe confere o Ato Institucional n' 5- vou repetir
inserto nu Constituição, editou emendas constitucionais. Em quê 
Sua Excelência quebrou o juramento constitucional? Em que o que· 
breu? Truta-se, portanto, de uma mentira, de um distorção, erigida 
cm objcto de matrciu. Não houve quebra de jurumento constitucio
nal. Cube ao MDB lutar- isto sim- a fim de que se criem condi· 
ções pura a revogação do Al·5. Porque enquanto ele estiver nu Cons· 
tituiçi\o, que foi jurada pelo Senhor Presidente da República, o Che· 
fe do Governo pode usar os poderes excepcionuis ali conferidos. 
Logo, não houve quebra de juramento. Mus é de estarrecer o 
urgumcnto do MDB: já alguém quebrou o jurumento, c ni\o quebrou 
-, ni\o faz mui u outrem quebrar o seu juramento'/ Ora Sr. Prcsi· 
dente, estamos realmente diante de uma interpretuçi\o desustruda, 
uutofligicu, infeliz. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR, LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Agradeço o 
aparte do eminente Li der do Governo que, na realidade, mais uma 
vez, tangenciou o cerne do problema 

Eminente'Lfder, o que nos preocupa, o que leva o Movimento 
Democrático Brasileiro, e falarei agora com calma e pausadamente 
para não ferir os ouvidos de V, Ex• ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• está debochan· 
do com assunto sério. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Não, V. Ex• 
não cometa esta injúria. Não usamos aqui de uma só palavra unti·rc
gimental. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Estimaria que o nobre Lf. 
der retirasse a palavra, altamente injuriosa. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- O que há, Sena· 
dor Eurico Rezendc, é que nós entendemos que este Pais precisa 
encontrar os seus verdadeiros caminhos. 

O Sr. Gllnn Rocha (MDB- SE)- Permite o nobre Líder um 
aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Que esta Nação 
hft de encontrar as condições de confraternizar-se no abraço de seus 

. filhos, na ordem, na paz, nas garantias inerentes à pessoa humana: c 
que seja assegurado ao povo brasileiro o direito de votar, de cons
tituir um governo. Que o partido que sustenta o Governo possa ser 
um partido no Governo e não o partido do Governo. Que a Oposi
ção tenha condições de ser um partido na Oposição c não um partido 
da Oposição. 

O que clama por soluções que venham, efetivamentc, tranqui\i. 
zar este Pais, é exatamente o estado de exceção, nobre Líder do 
Governo. E nós, do Movimento Democrático Brasileiro, temos nisso 
a razão maior da nossa luta. E não se pode exigir, quer nesta ou na 
outra Casa do Congresso, que Parlamentares do Movimento De. 
mocrático Brasileiro silenciem diante disto: que se mantenham ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Quem é que pediu 
para silenciar? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO) ... aqui cm silên
cio, apenas balançando a cabeça e dizendo sim à vontade do Gover
no. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Ninguém está exigin
do isso, Ex• 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Este não seria o 
nosso dever. Esta conduta, Sr, Presidente, o honrado Chefe da No
ção não pode exigir da Oposição, não tem esse direito. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Quem é que está 
exigindo isso? 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - V, Ex• me permite um 
apnrte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Concedo o 
aparte u V, Ex•, Senador Gilvan Rocha, com muito prazer. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE)- Apentts pura repor us 
coisas no lugar. Sabe o Líder do Governo, que é um homem pro
(undumentc inteligente, apesar de ser também profundumente câus
tico, com seus colegas, que nós nos refcriumos no 13 de dezembro de 
1968, O utuul Presidente da Repúblicu nuo tem necessidude nenhuma 
de deixar de cumprir ou ni\o u Constituição, porque ele jli tem o 
arbítrio tatu!. Mus, o anterior Presidente da República, uque\c que 
jurou a Constituição, fez o que V, Ex• acha que não h(• como fugir, 
ele quebrou ajuramento. Pcruntc u História, V, Ex• ni\o tem condi· 
ções de dizer que ni\o. 
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O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA - ES) - V. Ex• está tan
genciando. O nobre Senador Lázaro Barboza falou na edição das 
emendas de abril deste ano, baixada pelo atual Presidente da Repú
blica, 

O Sr. Gllvun Rocha (MDB - SE) - V, Ex• não vai conseguir 
mais tumultuar, porque já o fez demais. Veja V. Ex• a diferença de 
trato. Enquanto V. Ex• diz que somos debochados, quero retificar 
urna coisa. Realmente, cometi urna injustiça consigo. V. Ex• é o ho· 
mern mais coerente desta Casa. V. Ex• que diz que juramento é 
incindível, que nilo se admite quebra de juramento, que não há como 
fugir do juramento, cumpriu seu dever, porque foi V, Ex•, também, 
que assinou o célebre telegrama contra o Ato Institucional n• S. 

O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA- ES) - Permite V. Ex• um 
aparte, agora, para responder? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Eminente Lf. 
der, pediria a V. Ex• que me permitisse ouvir, em primeiro lugar, o 
Senador Marcos Freire, que anteriormcntejâ me havia solicitado o 
aparte. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Ouvimos muito falar, 
durante esses anos todos, em continuidade revolucionária. r:. um dos 
pontos de brio do sistema: a continuidade revolucionária. Então, 
quando retorquindo o Senador Jarbas Passarinho, fomos 
pronunciar, hoje, a nossa oração, foi para mostrar que existe um re· 
gimc autocrático, totalitário, uma estrutura ditatorial de poder, no 
Brasil. E, evidentemente, não estamos dividindo, em departamentos 
estanques, esse ou aquele Governo. Portanto, quando mostramos 
que o AI-S, em 13 de dezembro de 1968, representou a quebra da 
constitucionalidade deste País, fruto do Movimento de 1964, através 
de Castello Branco, exatarnente aí é que houve a quebra definitiva, 
até hoje, de todos aqueles compromissos de normalização dcmocrá· 
tica neste País. Nós conhecemos a capacidade do ilustre Udcr da 
ARENA em, diante da dificuldade de defender o indefensável, criar 
essa mis-en-scene e nos acusar de estarmos aqui fazendo deboche. 
Ningui:m está fazendo deboche. Somos Senadores da República e 
temos a responsabilidade do nosso mandato. Por isso mesmo é que 
continuamos tranqUilamente a defender aqueles princípios pelos 
quais nos batemos e a que V, Ex• tão bem se referiu. Portanto, que
ria repor as coisas nos devidos termos, porque ninguém está aqui 
interossado em fazer acusação de ordem pessoal a esse ou àquele pre
sidente. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- É evidente, 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Isso é como se fosse uma 
engrenagem. Talvez, dou até de barato, possam existir boas inten
ções dos que representam o Movimento de 1964, mas o fato é que 
essa estrutum que aí está, ditatorial, parece até tragar os bons propó
sitos, pelo menos os que são anunciados ao público. e isso que preci
sa ser resolvido: o grande drama do momento. A Oposição brasileira 
tem, em reiteradas vezes, lançado pontes de entendimento, Mas en· 
tendimento altivo, em torno de princípios, de regime de legalidade 
dcmocrútica. Fórmulas não hão de faltar pura se chegar à normalida
de democrútica neste Pais, desde que os que deti:rn o poder de deci· 
são estejam dispostos a abrir mão do urbltrio que é representado 
pelo Al-5. A única dificuldade é essa: abrir mão do urbltrio, No mo· 
mento em que houver essa disposição, fórmulas democráticas não 
fultartlo sem pôr em risco, u ordem, a puz, u segurunçu nacional. 
Muito obrigado! 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Eminente Se· 
nadar, V. Ex• estio coberto de ruzüo, 

N à o precisaria, Sr. Presidente, dudu n slntesc feliz do Senador 
Marcos Freire, pronunciar mais urna só frnse, Entretnnto, não posso 
dnr por acnbado o meu discurso, sem ouvir o eminente Llder do Go
verno. 

O Sr. Eurico Rezendc (ARENA - ES) - O eminente Senador 
Gilvan Rocha, que saiu logo upós nparteur ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - O Sr. Senador Gilvan 
Rocha voltará logo em seguida. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- ... aparteou invocan
do um telegrama de protesto que eu realmente assinei, a respeito de 
uma implicação do AI-S. Vou dar, mais uma vez, as razões pelas 
quais eu e outros colegas meus, o fizemos, Em primeiro lugar, tive 
oportunidade, nesta Casa, enquanto se desenvolvia o episódio 
Márcio Moreira Alves- um comunista, albergado na Câmara- de 
fazer discursos aqui no Senado, entendendo que a Câmara deveria 
conceder licença para o processo, a fim de que o indiciado pudesse 
ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. A Ciirnara não concedeu 
a licença, surgiu um impasse politico e foi decretado o recesso do 
Congresso Nacional. Alguns Senadores entendemos que, com o re· 
cesso geral, haviam sido punidos igualmente aqueles que foram con· 
tra a licença, aqueles que foram a favor da licença e os Senadores. O 
Senado, que nada tinha a ver com o caso Múrcia Moreira Alves foi 
posto também em recesso. Não podlamos receber esta punição assim 
genérica. O Senado não merecia ser atingido pelo Al·S. Jâ que o Al-5 
obviamente tinha poderes excepcionais, e se entendiam as autori· 
dndes revolucionárias que se devesse colocar em recesso, uma Casa, 
a medida deveria ter alcançado apenas a Câmara dos Deputados. 
Nestes restritos termos foi que se conteve o meu protesto, pois eu 
havia manifestado em discurso aqui, o meu apoio a que a Câmara 
dos Deputados concedesse licença, também fui punido. Então, foi 
um gesto meu, para significar a minha inconformidade com a puni· 
ção, que o Senado não merecia. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Eminente Lf. 
der, agradeço o seu aparte, e quero assinalar, agora, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, que o próprio Líder do Governo vem demonstrar, de 
maneira clara c meridiana, que a excepcionalidade gera, alimenta e 
pratica injustiças a cada instante, 

Acho que V. Ex• fez muito bem em protestar contra a edição do 
A 1-S, e esta Casa seria desrnemoriada se não se recordasse de que, hú 
poucos dias ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Não protestei contra 
o AI-S. Protestei contra o AI-S em si mas por haver atingido, indiscri· 
minadamente, os responsáveis pela denegação da licença e quem não 
estava envolvido no episódio. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - ... o nobre Sr. 
Senador pelo Rio Grande do Sul, Senador Daniel Krieger, depôs, 
aqui, perante esta Casa, que não havia, na época, condições que exi
gissem, do Governo da Revolução, u edição do AI-S. O honrado 
Senador gaúcho, da Bancada de V. Ex• hú poucos dias, disse isto 
aqui cm Plenário, e de forma que convenceu toda a Casa. 

Eu, Sr. Presidente, só acredito no Governo da lei, da lei como 
expressão do direito normado, porque lei injusta não é lei, Da lei que 
obriga governante e governados du Constituição que efetivamente re· 
guie a vida da Nação brasileira, e que seja guardada por governantes 
e governados: Constituição que seja a emanação da vontade so· 
berana do povo, e portanto votadn pelo seu Congresso Nacional, es· 
pecialmentc para isto convocado. 

Não creio no arbítrio e na exceçuo, Sr. Presidente, porque o arbl· 
trio e u exceção só dividem, nuo somam: e esta Naçuo, pura cumi· 
nhur rumo uo seu futuro, reconciliudu consigo mesma, tem nccessi· 
dnde de conhecer dias melhores, dias de democrnciu, dias de paz, 
porque não há se continuar jogando uma classe contra u outra: nuo 
hú que se continuar pensnndo que a Oposiçüo (: inimiga do Estudo, 
de que só u ARENA sustenta o Estudo, não há que se fazer distinçuo 
entre militares e civis. Hú, Sr. Presidente, de se distinguir um corpo 
só, uno, integrando os Partidos Pollticos, a vontade nacional, mili
tares c civis, todos trabalhando pura o engrandecimento du Pútriu, 
num regime de plena liberdade, 

Sr, Presidente, crum estas as considcruçõcs que qucriu l'nzt:r, 
nesta tarde, respondendo ao eminente Lldcr do Governo. (Muito 
bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo u palavra ao 
,obre Senador Otto Lehmunn. 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Comemorumos neste uno de 1977 o octogésimo aniverslirio do 
cinema no Brasil. A mais jovem das artes se aproxima aos poucos do 
centenúrio com o seu fascínio particular c insubstituível. A imagem 
animada, muda ou sonom, pelo próprio poder do movimento e 
ainda pela característica de ser arte do t:spuço e do tempo, concomi· 
tantemcnte, possui um poder de registro apenas seu: por assim dizer 
ele se impregna da atmosfera do tempo que captou através da cume· 
ra conservando, de modo indelével, o testemunho daquela cru. Daí a 
importância cxtruordiniíria dele pura compor u imagem do presente 
e do passado de uma nação qualquer. Introduzido no Brasil cm 1897 
-apenas dois anos após u difusão comercial do mesmo na Europa 
-o cinema é um dos bens culturais mais preciosos da memória cole-
tiva, conforme aparece evidente a todos nós. 

No entanto, as condições objetivas do precioso acervo cinemato
grãfico brasileiro são mais do que melancólicas, O documento visual 
não sofreu golpes menores do que os documentos escritos de que nos 
ocupamos ultimamente desta tribuna. No ano mesmo em que se 
comemoram os primeiros oitenta anos da sétima arte no Brasil- a 
situação do arquivo visual brasileiro é ainda mais dramática do que n 
lenta deterioração do arquivo do papel. O motivo é o mesmo, ainda 
que as conseqUências sejam mais' drásticas: a ausência total da 
conservação apropriada - em relação a um material extremamente 
delicado como esse. Conforme todos sabemos, mesmo os não espe
cializados no assunto, a friabilidadc do material cincmatogrâfico 
deve-se ao seu próprio suporte, a celulose, composto orgânico q uc 
facilmente se deteriora se não for conservado, cm condições ideais de 
temperatura c umidade, cm ambientes adrede climatizados. Até ser 
introduzida n utilização comercial do acetato de celulose, dito "filme 
de scgurança",,na década de 1950, as fitas tinham como base física o 
nitrato de celulose, material facilmente inccndiiível, sujeito a combus
tão espontânea, c que, até submerso, urdia ainda, liberando oxi
génio. Portanto, deve ser mantido na temperatura ideal de 6' C 
(sendo tolerado u média de 10' C c a máxima de 15° C), temperatura 
mantida nus salas climatizadas das grandes cinematecas do mundo, 
cm cujos depósitos negativos e cópias são conservados. O clima 
quente c úmido do Brasil oferecia, assim, à conservação do material 
cincmatogriífico, incontáveis problemas de conservação. Deixado 
sem maiores cuidados ao sabor da temperatura ambiente, sujeita u 
freqUentes oscilações, o celulóide perdia a emulsão ("melava", como 
se dizia), para depois se solidificar numa massa compacta, "empe
drada", ou ainda se transformava (celulose que eru) em certa pasta 
fibrosa, vizinha no papel. Rolos c rolos, lutas e lutas dos nossos 
lilmes "naturais" ou 1'posudos", dos unos 1 O c 20 fornm vendidos 
nessas condições a fábricas de sabão, de esmalte de unhas ou simi
lares. Muitos outros inccndiurttm·se espontaneamente, guardados 
cm gurugens c outros depósitos mais ou menos precários, expostos 
no verão tropical a altas temperaturas. Perdeu-se desse modo impor
tante acervo vivo de informações visuais sobre os unos que abrem o 
século, assim como o registro de momentos representativos da his
tória recente brasileira. Às vezes, contudo, surgiu umu pequena com
pensação paru os estudiosos du área: algum pesquisador sistemático, 
desdobra este rolo ou aquelu luta no sóti\o ou no porão de um velho 
cinema nos confins da Bahia, ou de Suntu Cutarinu ou do Piauí, que 
lls vezes se reveluvu de interesse extraordinário, Foi esse o caso do do
cumentário Pátria R<•dimida, rodado pelo cineasta parnnaense Oroff, 
que, embarcundo no trem que levuva em 1930 Getúlio Vurgus, do Sul 
purn o Rio de Juneiro, c ui registrou, com u cilmeru, n murchu triun· 
fante do líder até a suu posse no Catete- um filme redescoberta hll 
pouco tempo em condições surpreendentes. De qualquer mnneirn, o 
nct:rvo do cinema nucionul, relativo nos anos 'lO e 20, prnticnmentc 
não sobreviveu (umu exceç[lo é o registro dos funerais do Barão do 
Rio Branco em 1912), cm eloqUente amostragem du impossibilidade 

de tamhém adiar, no campo do arquivo visual como aquele dos do
cumentos escritos, as providências salvadoras da conservação. 

Com semelhante tradição de penúria de meios, cm farta consc
qUéncia da desinformação c do desinteresse do geral do público c da 
udministrnçi!o, pode-se entender as dificuldades que teve de atra
vessar a Fundação Cinemateca Brasileira, dcpositâria do maior c 
mais importante acervo fllmico do País, bem superior no da Cine
mateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o segundo do 
País. Suu história, desde a rcuniilo do acervo inicial (na então Fil
moteca do Museu de Arte Moderna paulista, criada por volta de 
1950) aumentou quando se constituiu cm Sociedade Cinemateca Bra
sileira (1956), sofrendo, porém, dois grandes baques com os 
incêndios de 1957 c de 1969, Mais uma vez a falta de uma infra-estru· 
tu'ru mínima, a obrigava a acolher o acervo l'ilmico cm local total· 
mente inadequado, atentatório, como se viu, à segurança do próprio 
material, dada n falta absoluta de uma sede própria c de meios ou 
prestígio para consegui-la cm breve prazo. Ainda hoje (desde I 961) a 
Fundação Cinemateca Brasileira se encontra prccâria c provisorin· 
mente instalada cm dois modestos gnlpõcs do Parque 1birapucra, a 
ela cedidos pela boa vontade da Prefeitura paulistana. No entanto, 
graças à compreensão oficial, que começa a pousar sobre ela neste 
Governo, os primeiros convênios assinados c subvenções recebidas 
em nível federal, estadual c municipal aliaram-se ao trabalho de um 
grupo de abnegados, começando a produzir frutos. Assim, hoje a 
Cinemateca jâ dispõe de um módulo de laboratório técnico de res
tauração de filmes, cm sua maior parte adaptação laboriosa c até 
comovente de velha maquinaria rccondicionada. 

Contudo, o problema decisivo da conservação continua no 
ponto zero, pois a Cinemateca, no seu cstãgio atual, ainda sem sede 
definitiva, não pode dispor das instalações indispcnsâvcis para 
encará-la seriamente. Voltada, forçosamente, para a restauração, 
dado o estado deveras calamitoso dos negativos c cópias de alguns 
dos seus mais importantes materiais - documcntãrios c filmes 
dramáticos das mais variadas épocas, muitos cm adiantado estado de 
decomposição - os seus técnicos sabem, no entanto, que, mesmo o 
trabalho que acabaram de executar, cstâ votado ao desperdício, pois 
ni!o poderá contar com a protcção dos depósitos climatizados que 
deveriam custodiá-lo. ' 

O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- V, Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA- SP) - Com muita 
honra. 

O Sr. José Llndoso (ARENA- AM) - Estava presidindo a 
sessão, quando V, Ex• iniciou o seu discurso pura tratar da con
servação de nossa memória cincmatogrâfica, cnrocando a situação 
de dificuldade da Fundação Cinemateca Brasileira de São Paulo. 
Creio que V, Ex• faz, neste momento, um discurso do maior inte
resse cultural par.u este País, Neste ano de 1977, quando come· 
moramos o 80• aniversário do cinema no Brasil, é importante que a 
intt:ligencia brasileira tome consciência de que o Cinema representa a 
maior expressão da criação artística da sociedade industrial contem· 
porünea. Se o mãrmorc, a pintura falaram significativamente de 
outras i:pocus, assinalando pcrlodos du História, o Cinema, cfctiva· 
mente, traduz u contribuição maior, no plano de realização da Arte, 
da civilização tecnológica, No entanto, todo esse acervo não estií 
sendo tratado com o zelo ncccssãrio: ni\o ó só a Fundação Cine· 
mãticu Brasileira que luta com us dificuldades de toda a espi:cie nu 
busca de condições técnicas de conservação de filmes que documen
tam u nossa vida, as utividadcs de nossa sociedade, os fatos históri
cos, A Cincmâtica do Museu de Arte Moderna luta também nesse 
mesmo um, enfrcntundo " indiferença de tantos que poderiam ter 
para com este sctor umu singular atenção, atitude que se deve ter 
para tudo aquilo que fula du trudição, que documenta u dinâmica 
sociul, e que tem, portanto, sentido profundo de historicidade, Para· 
benizo V, Ex•, ussociundo-me às considerações que faz, com tanta 
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propriedade, apelando duqui, para que o nosso Ministro Noy Braga 
-- homcrn sensível u problemas dessa natureza c que envolve 
interesse da vida nacional - adote providências sérias através do 
M EC, p:1ra cola hora r com essas entidades ligadas à prescrvuçuo do 
acervo cincmutogrútico brasileiro, u fim de que essu memória visual 
fundamentnlmcnto importante pura o estudo da nossu sociedade 
contempor[mca, não scju deteriorada. A preservação de!ise acervo é 
uma dctcrminaçf1o de nossos foros do cultura e um imperativo do 
intcrcsst: da nossu História. 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA- SP)- Nobre Senudor 
José Lindoso, V. Ex a jú me habituou, ncstu Cnsu, com generosus pa· 
lavras de apoio c soliduricdadc. Hoje V. Ex•, uli:m desse apoio, traz 
ainda novos elementos para enriquecer e dar relevo ao meu discurso. 
Fuz mais V. Ex•, pois sugere até que o ilustro Ministro Ncy Braga 
adotc providências cm defesa da memóriu visuul. Ademais, deixando 
a prt:sidência de nossos trabalhos pnra vir honrar-me com seu aparte, 
V,· Ex• me sensibiliza muito. Receba, pois, eminente amigo e 
brilhanlc Senador pelo Amazonas, o meu agradecimento afetuoso. 

. Prossigo, Sr. Presidente: 

Mesmo o filme recém-restaurado não resistirá mais de umu 
década, cm nosso clima. Assim, enquanto não for adotada a infru
cstruturu dos sorviços de preservação, continua susceptível de pereci
mento a própria memória cinematográfica nacional que, teorica
mente e sem muita convicção, o mesmo Poder Público protenderia 
pn:st:rvar. 

Nilo existindo, no País, um pensamento concretamente dirigido 
para a dcfcsu objctiva do putrirnônio cultural, conhecedor da urgên
cia do muito que cumpre salvar c que estabeleça, om cada áreu, prece-

. d~ni:ias absolutas no agir, as poucas verbas disponíveis nesse campo 
acabam pulverizadas c sem eficácia, divididas entre utilização c 
restuuraçiiO, som esta~lecor uma abordagem definitiva do pro
blema. Esquecemos, ou agimos como se esquecêssemos, de que os 
recursos purcos de que dispomos devem ser concentrados, antes de 
mais nada, na primeira duquelas ároas, a conservação, de custo pro
porcional mais uccssíve\, pois é, com efeito, a garantia única da 
futura existência do material. No caso espocifico da preservação do 
urquivo fílmico nucional, elu ê, na verdudo, insoparável da garantia 
de um local definitivo para os trubalhos (sede da Fundação e laboru
tório) c o número mínimo de condições conservacionistas (equipu
mcnto de climatização), mais econômico pela soa mesma possibili· 
dadc de proteger o et>11junto do acorvo por longo prazo. Pois a con
servação diminui. automaticamente, o investimento nu área da 
rt:staurw;riO, que sangra, com somas menos vultosas mas constantes, 
o numt:r:'trio dcstacudn par;t as despesas gcruis. Restará ainda qunl
qucr dúvida sobre o fato de ser, certamente menos oportuno gastnr. 
muita1 vezes, CrS 100.000,00 com um único filme (a recuperação de 
uma pelkula de produção relativamente roccnte, como Rio, 40°, de 
Nelson Pereira dos Suntos, filmado em 1955 e que cuslou cerca de 
CrS 90.000,00), ou uplicar, de uma só vez, CrS 1.000.000,00 num 
depósito climatizado, que logo abriguriu, pelo menos, SOO filmes em 
condições idc:uis. evitando n futura rccuperaçã.o dos mesmos. A situa
çrlll é, rc:almc:nh:, inudi(Lvcl. No segundo semestre do nno pnssado, 
um bolsista hrasilciro frcqUcntuva, cm Berlim, o curso da FIAF 
(Fcdcra'i'o lnlcrnacional dos Arquivos do Filme) sobre a rcstuu
raç~o no cinenw: devendo expor, cm classe, u situação concretu do 
acervo cinernatogrúlico do seu ('ais, ouviu, do Presidente do Comitê 
de Prcscrvaci1o da FIAF (um dus maiores espcciulistus do mundo nu 
matéria), a afirmaçr10 de que, prevalecc:ndo as presentes condições, o 
:u.:crvn filmicn hrasilciro ni1o conseguiril alcunçur o próximo século. 
Trat;L·sc, portanto, de um ncervo umeacudo que nilo aprcsenta condi
çõc~ para sohrcvivt:r dois decênios, fraçào de tempo irrclcvuntc, 
considerada cm rclaç~o iL li\osofia nrquivlstica, Quanto nos filmes 
cm ~..:or, ainda rnais dclh.:ados c frúgcis, muito antes disso - cnso 
prcv:rlcçam m mco;mo'\ fnton:'i ~ofrcrão n perda completa do próprio 
.crornatisnw. O ,.,1n!·:l-'.ul~ll :ltua\ d~r ('in,=rnatL'ca, no seu campo pio
ncir:t. é rl.'"'lílll!':lr filn1•:\ piil'a depois ni1o ter onde cnnscrv(l·los. Ela 

torna regra a cxceção, paradoxo absurdo c demasiado oneroso cm 
pais pobre- uma rotinu absurda que apenas scrú superada quando 
n~o prevalecerem mais as habituais condições de descalabro no 
campo do conscrv:.tcionismo nacional. 

Semelhante tnmsformucào de-comportamento não necessita de: 
muito pum ser criuda na rc:.llidudc, Esforços conjuntos nas áreas fe
deral, estadual e municipal permitiriam a construção, segundo o figu
rino, conforme tecnologia relativamente simples, de laboratórios 
funcionais próximos u depósitos climatizados, obrigatoriamente cm 
úrcu não-urbana, nào poluída, à sombra de: úrvores de algum porte, 
onde, cm construções isoladas de tamanho médio- quatro ou cinco 
construções tipo hlockhaus, em cimento ap:.rrcntc, paru principiar-, 
semi-enterradus no solo, :\ prova de fogo. Nestes, c com a indispcn
s(wel climatizuçào, ficuriam custodiados negativos c: cópius únicas do 
conjunto filmico nueional- o arquivo visível du memória coletiva -· 
além dus cópias dos clássicos c obrus representativas do estrangeiro. 
Esse acervo, atê t1gorn muito c muito sacrificado, é pequeno e até 
modesto: compurado com u quantidade dos arquivos de papel, é pe
queno c limitado, embora disponha de insubstituível prescnçu comu· 
nicativa. Pergunto cntüo: por que não salvar, desde jú, o nosso patri· 
mõnio cincmutogrúfico? Comemorc:mos o 80° aniversúrio do cinema 
do Brasil, tomando conhecimento objetivo da sua importimcia, esta· 
bclcccndo umu plataforma cfetivu, realista, exeqUível, para u salva
çlio c o futuro utilizar sem problemas desse aspecto decisivo da 
mcmóriu nacionul. Entre os nossos bens culturais mais perecíveis 
cssu é a (mm qUt: pode ser melhor e mais facilmente circunscrita e de 
todo salvuguardnda. Através da sua n:cupcração coletiva, da sua 
intcgrnl preservação, começaríamos a nos sentir menos culpados do 
muito que uinda devc:mos fazer a fim de prcserv01r o nosso passado. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Josó Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senudor Mauro Bcnevides, por cessllo do Senador Dirceu 
Cardoso. 

O SR. Mt1URO BENEVIDES PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVIS,IO DO ORADOR, SERÁ 
PUBLICA DO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a pulavra ao 
nobre Senador Paulo Brossurd. (Pausa.) 

S. Ex• não está presc:nte. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO (M DB- SP. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desejo registrar nos Anais do Senado fato da maior importiin· 
cia paru a vida sindical brusilciru. 

Após período de intervcnçãll, contra a qual protestamos dcstu 
Tribuna, o Sindicato dos Trubulhadorcs nu Indústria de Cal c Gosso, 
em Perus, serú devolvido à diroçiio dos próprios trabalhadores. 

Os trubalhudorcs du Perus c a Frente Nacional do Trabalho, em 
novembro de 1973, iniciaram a ilrdua lutu pela libertuçiio de seu 
Sindicuto, dcnunciundo a intervenção c: lc:vundo-a, cm setembro de 
1974, ao plenúrio da Organizaçi1o Internacional do Trabalho. 

Em sua incnns{\Vel c dcstcmida campnnha, estes trnbalhudorcs, 
os "quixndas'\ como stto nacionalmente conhecidos, publicaram n 
monografia "O Caso du Perus c a Liberdudc Sindical no Brusil", 
com um histórico de sua épicu jornada de 20 unos c com o purecer 
que serviu de hasc para a denúncia à OIT. Possivelmente, foi como 
resuhado dns gestões cfctuadas pela Organização lntcrnueionul do 
Trabalho que o Governo Brasileiro, em dezembro de 1976, liberou o 
Sindicato dos Trabalhadores nu lndúslriu de Cal c Gesso de Purus, 
junto com seis outros Sindicatos que se cncontrnvum nus mesmns 
condições. 

Posteriormente, a 6 de maio passado, realizurum-sc clc:içõcs com 
u purticipuçuo de duns chapas - uma delas apoiudu pelos inlcrvcn· 
tores c que foi dcrrolllila. A chupa vilorioSII, integrada por lideres 
que scmrrc \utarnm cqntr:r n poderoso mnu pntrlw, cnnsugrou a 
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evidência de que o trabalho desenvolvido e inspirado na açi!o nilo· 
violenta cria raizes na busca da Justiça. 

Desta forma, escolhida através de uma eleição de significação 
histórica, toma posse hoje a nova dircçi!o daquele Sindicato, 

Quero destacar, finalmente, que desta vez o Ministério do Tra· 
. balho não vetou nomes, Assim, puderam concorrer antigos dirigcn· 
·· tcs sindicais, afastados de seus cargos cm 1964. Congratulo-me, por 

isto, com a autoridade ministerial, por haver permitido que a cate· 
. goria profissional expressasse soberanamente a sua vontade c 
pudesse viver a etapa gloriosa deste dia. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Não há mais oradores 
inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, 
designando para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 
lO, de 1977 (n• 86-B/77, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Convênio de Abastecimento a Médio Prazo de Produtos, fir. 
mado entre a República Federativa do Brasil c a República do Peru, 
a bordo do navio da Armada Peruana, Ucaya/1, fundeado no rio 
Amazonas (Solimões), na linha de fronteira brasileiro-peruana, cm 5 
de novembro de 1976, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 229 c 230, de 1977, das 
Comissões: 

-de Relações Exteriores; c 
- de Economia. 

-2-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 24, de 

1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 300, de 1977), que autoriza o Governo do Estado de 
Alagoas a elevar em CrS 21.776.197,00 (vinte e um milhões, sete
centos e setenta e seis mil, cento c noventa e sete cruzeiros) o mon
tante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 301, de 1977, da Comissão: 
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridi

cidade, 

-3-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 138, de I 977, do 
Senhor Senador Dinartc Mariz, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, da carta enviada pelo Senhor José Luiz Moreira 
de Souza ao Jornal O Estado de S. Paulo, bem como da Nota daRe
dação sobre a mesma. 

-4-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 14, 
de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispo
sitivo à Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 838 a 840, de 1976, das Comissões: 
- de Constltulçilo e J ustlça, pela constitucionulidade e juridici

dade: 
-de Legislação Social, favorável: c 
-de Transportes, Comunlcuçõcs e Obras Públicas, favorâvcl. 

-5-

Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitu
cionulidude, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno), do Pro
jeto de Lei do Senado n• 215, de 1976, do Senhor Senador Evclãsio 
Vieira, que dispõe sobre u inclusão dos serviços espcciulizudos de me
dicina, higiene c segurança do trabalho como serviço constante do 

elenco de beneficies c serviços do sistema geral da previdência social, 
tendo 

PARECER, sob n• 117, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR.· PRESIDENTE (José Lindoso) - Estâ encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e S mlnutos.j 

ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
N•l, DE 1977 

O Primeiro-SecretArio do Senado Federal, no uso das atribui
ções que lhe confere o Ato n• 09, de 1973, c tendo cm vista os resulta· 
dos •obtidos pela Subsecretaria de Património, RESOLVE ho·· . 
mo legar as Tomadas de Preços n' 01 e 02, de 1977, considerando vcn· 
cederas das referidas licitações as firmas que apresentaram proposta 
de menor preço, a saber: 
TP O 1/77- Vigilância Armada 

- Dinúmica Empresa de Serviços Gerais Ltda.: 
TP 02(77- Limpeza e Conservação 

-Confederal S/A Comércio e Indústria. 
Brasilia, 16 de junho de 1977. - Senador Mendes Canale, 

Primciro-Secretãrio. 

CONSULTORIA·GERAL 
PARECER N• 50(77 

Sobre contrato de manutenção dos jardins dos edifícios sede do 
Senado Federal. 

Em 9 de fevereiro do corrente ano a firma Exotica Paisagismo 
Ltda., que vinha executando a manutenção dos jardins do ediffcio 
sede do Senado Federal e seu Anexo 11, tendo se expirado em 31 de 
dezembro de 1976 o contrato respectivo, endereçou ao Senhor Dirc.' 
ter-Geral desta Casa proposta para "novo contrato pelo prazo de 12 
(doze) meses, para manutenção dos jardins cm questão, no valor de 
CrS 8.281,00, sendo esse valor .da antiga taxa de manutenção de 
CrS 6.500,00, acrescida do reajuste de CrS I. 781 ,00, calculado 
conforme a Lei n• 6.205(75". 

11. Ouvido a respeito, na ocasião, o Diretor da Subsecretaria 
de Serviços Gerais, informou que "a firma contratada vem desempe· 
nhando a contento seus serviços, atendendo a qualquer reclamação, 
sempre que solicitada", opinando, afinal, pela renovação do ajuste. 

111, Pedida pelo Diretor-Geral, cm 9 de março, a audiência 
destu Consultaria, emitimos, a propósito, o Parecer n• 18(77, cuja 
conclusão foi a seguinte: 

"O valor total do contrato - CrS 99.372,00 -, ultra
passou o limite de 5 salários minimos, definido pelo Decreto· 
lei n• 200, como de pequeno vulto, pura justificar a dispensa 
da licitação, Entretanto, se entender o Senhor Primeiro-Secre
tário que os serviços exigem notória especializuçllo, poderá 
dispensar a licituçllo, com base no urtigo 26, parâgrafo 2•, 
"d", do Decreto-lei n•200, de 1967. 

Pelus razões expostas, conclui esta Consultoriu que nllo 
huverá impedimento de ordem legul ou jur!dicu à ussinatura 
da minuta, se o Senhor Primeiro-Secretúrio houver por bem 
dispensar a licitação," 

IV, O Senhor Diretor·Geral, encaminhando o processo à cons· 
sidernção do Senhor Primeiro-Secretário, observou que "u firma 
(EXOTICA) tem dispensado cuidados diários aosjnrdins sob suu res· 
ponsnbilidude, com substituição de vãrius plantas, algumas raras, 
desde que foi ussinudo o primeiro contrato, o que provavelmente não 
nconteccrin se os serviços fossem dudos a outra empresa'\ ucrcs .. 
contundo que "ulgumus dus pluntns ali existentes silo fornecidas li 
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EXOTJC,\ pelo arquitcto Burle Marx, idcaliwdor daqueles jardins c 
n:prcscnwntc da firma cm cuusu". 

V. O Senhor Primciro-Sccrctilrio, cm despucho no Senhor 
Din:tnr-Gcrul, depois de observar que uma có~iu do contrato inicial 
nüo csluva npcnsu uo processo, o que se fm:iu ncccssúrio, parti me
lhor c.t.;umc do >tssunto, inclusive do f:USlo do serviço, c, tnmbi:m, que 
scri~1 preciso discriminar a úrcu n ser atcndid:1 pclulirma, determinou: 

"Qunnto à dispcnsn da licitaçõo, espero que essa Dirc
çUo-Gcrul, ao recxnmimlr a matéria, invoque, por si ou por 
quem julgar conhecedor do assunto, tratar-se de serviços que 
cxigcm notória espcciulizuçiio, já que o assunto foge aos 
meus conhecimentos, " fim de que baseado em seu depoi
mento - que para mim merece fé - eu possa autorizar a 
dispensa licitatórin." 

VI. O Senhor Diretor-Geral, cumprindo o despacho supra, as
sim se manifestou: 

"Os serviços da firma Exotica Paisagismo Ltda., rcs· 
ponsávcl pela manutenção dos jardins dos edificios sede c 
Anexo II, realmente, são considerados de notória espc
cíalizaçUo. 

Entretanto, posteriormente ao envio do meu Ortcio 
n• 0380/77- GDG, em anexo, verinquei a existência, cm 
Brasília, de outras rtrmas no ramo, embora não possuam ai· 
gumas plantas ali existentes, que são raras, e fornecidas, com 
exclusividade, pelo arquiteto Burle Marx, como já foi dito no 
referido expediente. 

Diante do exposto, considero, salvo melhor juizo, que 
devemos ftJZt:r u competente licitação, vez que, apesar dos 
serviços exigirem, e comprovadamente, serem de notória 
especialização, não podem ser considerados exclusivos, dada 
a existência de outrus lirmas, embora, no meu entender, 
considere a Exotica Paisagismo Ltda. a que melhor atendeu 
aos interesses do Senado.'' 

VIL De posse da informação do Diretor-Geral, o Excolcntís· 
simo Senhor Primeiro-Secretário remeteu o processo a esta Consul· 
toriu, para parecer. 

VIII. Tomando por base aquele despacho do Senhor Primeiro· 
Secretário, cabe-nos, inicialmente, observar que o contrato anterior, 
expirado a 31 de dezembro de 1976, poderin (Cláusula Oitava) ser 
prorrogado por mais um ano, "mediante acordo das pmtcs", não, 
segundo o mesmo entendimento- (expresso no Parecer n• 18/77)
na forma e condições previstas pelo Decreto-lei n• 185, de 23-2·1967, 
mas cm conformidade com os índices da Lei n• 6.205, que substituem 
o salúrio mínimo como paradigma de correçi1o, 

Nu minuta agora oferecida pela firma interessada, foi feita 
(Cií1usula Oitava) u devida correção, nos termos do nosso parecer, 

O contruto, extinto naquela dutn, nüo foi prorrogado cm tempo 
hilbil, mas, em verdade, a EXOTJCA continuou prestando serviços 
no Senado atê u presente dutu. 

No que tange ao custo do serviço, n que alude o Senhor Primci
ro-Secretàrío, os clllculos oferecidos pela empresa, para efeito de 

atualizuçiio de preço, estão corretos, pois obedientes an prescrito nu 
Lei no 6,205. 

Relativamente à discriminuçt10 da llrca a ser utendidu, procedem 
as dúvidus do Senhor Primeiro-Secretário, porque na mínuta ofere
cida {Ciúllsuln Primcirn) não está espccinc~1do, com clurczu, que os 
serviços de conscrvuçtao serão feitos nos jurdins do edifício sede do 
Senado c no seu Anexo 11, emboru do ortcio do Dirctor-Gerul conste 
essa indicação. 

Se for prorrogado o contrato, deverá ser feita a correção, de
lineando-se com mnls precisão a área a ser cuidada. 

Finalmente. no que toca tt dispensa da licitação, cumpre invocar 
o Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967, que regula con
venientemente a mutériu no urtigo 126, ~ 211, letra ud", verbis: 

"Art. 126. As compras, obras e serviços cfetuar-se-uo 
com estrita obscrvftncia do principio de licitação, 

§ 2• i: dispensável a licitaçiio: 
d) Na uquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros 

que só podem ser fornecidos por produtor, empresa ou repre
sentante comercial exclusivos, bem como na contrataçiio de 
serviços com pronssionais ou firmas de notória especializa· 
ção." 

Ora, segundo afirmação categórica do Senhor Diretor Geral, os 
serviços de manutenção de jardins exigem notória especialização, 
para o que a Exotica Paisugismo Ltda. <;Slú devidamente capacitada. 

Assim, não se exige, na espécie, que uma empresa aja com 
exclusividade cm determinado selar, para, em função disso, dispensá
la de licitação, mus, tão-somente, que seja de notória especialização, 
c esta foi, no caso. atestada veementemente pelo digno Diretor-Geral 
da Casa. 

Por outro lado, pesa, em favor da firma em apreço, o seu exce
lente curriculum vitae, que instruiu os autos. 

Acontece, porém, que o próprio Senhor Diretor-Gcral diz-se 
sabedor de outras nrmas especializadas no ramo, e, desse modo, 
talvez fosse útil um confronto, através de licitaçiio, das suas possibi
lidades, com as da EXOTICA Paisagismo, inclusive no que tange a 
certas plantas, que o Senhor Diretor-Geral declara serem exclusivi· 
dade de Burle Murx, representante daquela firma. 

IX. Outra providência que consideramos necessária é deixar 
expresso, no contrato, que o preço ajustado niio poderá ser alterado 
durante o prazo de um ano, 

Trata-se de medida já sugerida, em outra oportunidade, por esta 
Consultaria, a exemplo do que fazem determinados órgãos do 
Executivo em contratos da mesma natureza, e que a Comissão Dire
tora vinha acatando. 

Aceito esse alvitre, deverá ele constar de uma nova Clãusula, 
que seria a Oitava, renumerando-se as demais, 

X. Em síntese, procedidas, na minuta apresentada, as modi
ncaçõcs que sugerimos, e sem apreciar o mérito, 'da matéria, da 
alçada exclusiva da egrégia Comissão Dirctora, somos de parecer 
que o Excelentíssimo Senhor Primciro-Secretúrio, se assim julgar 
interessante para o Senado, podcrú renovar o contrato com Ex.otica 
Paisagismo Ltda, pois n tanto cstll autorizado pelo Decreto-lei n• 
200, cm dispositivo acima transcrito, - Paulo Nunes Augusto de 
Fl~ueircdo, Consultor-Geral. 

ATAS DAS COMISSÕES 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

16• REUNIÃO, ORDJNÀRIA, REALIZADA 
EM JS DE JUNHO DE 1977 

Ãs dez horus do din quin1.e de junho de mil novecentos e setcntu 
c sete, na Sala Clóvis Bcvilúcqua, sob a Presidência do Sr. Senador 
Daniel Kriegcr, presentes os Srs. Scnudorcs Leite Chuvcs, Lenoir 

Vargus, Dirceu Cardoso, Pnulo Brossurd, Hclvldio Nunes, ltuHvio 
Coelho, Wilson Gonçalves. Orestes Quércia, Accioly Filho e 
Gustavo Capnnema, reúne-se a Comissão de Constiluiçllo e Justiça. 

Deixam de compnrcccr, por motivo justincudo, os Srs. Sena· 
dores Eurico Rczcndc, Heitor Dins, Nelson Carneiro, Osires 
Teixeira c Otto Lchmuim. 
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Havendo número regimental, o Sr, Presidente dl1 inicio aos 
trabalhos dn Comissão, Dispensada u leitura du A tu da reunião an
terior é, cm seguida, dada como aprovada. 

Pussu-sc ta apreciação dos projetas constantes da pauta: ll Men
sagem n' 116/77, do Sr. Presidente da República, submetendo i1 
aprovação do Senado Federal o nome do Sr. Pedro Sparcs Muiioz, 
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 
Sul, pura exercer o cargo de Ministro do Tribunal Federal de 
Recursos, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Eloy 
Josi: da Rocha. Relator: Senador Paulo Brossard. De acordo com o 
Regimento Interno, a reunião torna-se secreta. Reubcrtu, prossegue
se, passando-se no item 2) Projeto de Lei do Senado no 85/77-DF
Dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Distrito 
Federal, e dl1 outras providências. Relator: Senador Wilson Gon· 
çalves. Parecer: constitucional e jurídico, Aprovado, 3) Projeto de 
Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n' 100/77, do Sr. 
Presidente da República, propondo ao Senado Federal, parn que seja 
autorizado o Governo do Estado de Alagoas a elevar o montante de 
sua dívida consolidada em CrS 21.776.197,00. Relator: Senador Hei· 
vídio Nunes. Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado. 4) Projeto 
de Resolução du Comissão de Economia à Mensagem n' 101/77. do 
Sr. Presidente da República, propondo ao Senado Federal, para que 
seja autorizado o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar o 
montante de sua dívida consolidada cm CrS 50.000.000,00. Relator: 
Senador Lcnoir Vargas. Parecer: constitucional c jurídico. 
Aprovado. 7) Projeto de Lei do Senado n' 124/76- Perdoa débitos 
de entidades ntantrópicasjunto ao lN PS c fixa prazos pnru regulari
zação de sua situação. Relator: Senador Dirceu Cardoso. Parecer: 
constitucional e jurídico. Em discussão, falam os Srs. Senadores 
Wilson Gonçalves c Helvídio Nunes. Em votação, é vencido o 
Relator c os Srs. Senadores Orestes Quércia e Leite Ch"ves. A 
Comissão decide, por maioria de votos, pela inconstituciomilidade 
do projeto. Designado Relator do vencido o Sr. Senador Wilson 
Gonçalves. 8) Projeto de Lei do Senado n' 214/75- Estabeleceres
trições à comercialização de drogas e medicamentos, nu forma que 
específica. Relator: Senador Paulo Brossurd. Parecer: constitucional 
e jurídico, oferecendo a l::mendu no 1-CCJ. Aprovado, 10) Projeto de 
Lei do Senado o' 35!76- Altera o purágr"fo único do "rt. 521 d" 
CL T. "provado pelo Decreto-lei no 5.452, de I •·5-43. Relator: 
Senador P"ulo Brossurd. Parecer: constitucional e jurídico. 
Aprovado. 12) Projeto de Lei no 158/75- Dá nova rcduçuo ao item 
III do art. 21 da Lei n• 6.182, de li de dezembro de 1974, Rel"tor: 
Senador Paulo Bross"rd. Parecer: jurídico. Aprovado. 13) Ofício 
"S" n' 45/74, do Sr. Governador do Estudo de Minas Gerais, soli· 
citando autorização do Senado Federal para alienar área de terras 
devolutas do Estado de Minas Gerais à ltupevu Florestal Ltda., 
sediada em ltupcva, São Paulo. Relator: Senador Gustavo Capa· 
nemu. Parecer: pelo arquivamento, Aprovado. 14) Projeto de Lei do 
Senado n' 45/76- Veda alterações nus partes externas dos modelos 
de veículos automotorcs, antes de decorridos 5 anos de seu 
lançamento no mercado consumidor do País, Relator: Senador 
Paulo Brossard. P"recer: constitucional e jurídico. Aprovado. 15) 
Ofício "S" n' 006/76, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
Representação n' 932, Estado de Parnambuco, inconstitucionali
dade do 9 2' do artigo 115. da Lei n' 6,765, de 16-10-74, daquele 
Estudo. Relator: Senador Paulo Brossurd. Parecer: favorlivcl, nos 
termos do Projeto de Resolução que oferece. Aprovado. 16) Ofício 
"S" n' 39/75, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Recurso 
Extraordinário n• 81, 145, Estado de Mi nus Gerais, inconstitucion"li· 
dadc dos urts. 251 e 252 du Lei n' 699, de 1967, modificada pela Lei 
n' 816, de 1970, do M uniclpio de Mcsquitu. Relator: Senador Puulo 
Brossurd. Parecer: fuvorl1vc\, oferecendo Projeto de Resolução. 
Aprovado. 17) Ofício "S" n• 40/75, do Sr. Presidente do Supremo 
Tribunul Fedcrul, Recurso Extruordinl~rio no 80,537, Estudo de Suo 
Puu\o, inconstitucionalidudc da expressão "nos recursos extruordi· 
núrios ou". constuntc do 9 i' do urt. 21 do Decreto-lei n' 203/70, 
duqucle Est!ldo. Pureccr: favorúvcl, com Projeto de Resolução, A pro· 
vado. 18) Ofício "S" no 47/15, do Presidente do Supremo Tribunal 

Feder"'· Representação n' 935, Estudo de Goiás, inconstítucíonulí· 
da de dos "ris. i', 2' e 3' da Lei no 7.847/74, daquele Estado. Parecer: 
favoriiVcl, com Projeto de Resolução, Aprovado. 19) Ofício "S" 
n' 48/75, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Recurso 
Extraordinilrio n' 80,803, Estado de Muto Grosso, inconstituciona· 
lidudc do "rt. I• da Lei n' 3.111/71, duquele Estudo. Purcccr: favo
rilvc\, com Projeto de Resolução. Aprovado. 21) Projeto de Lei da 
Cilmura no 2/77- Declara feriado nacional o diu 12 de outubro, e 
Projeto de Lei do Senado n' 306/76- Considera feriado nacional o 
dia consugrado u N. S• Aparecida, Padroeira do Brasil. Relator: 
Senador Dirceu Cardoso. Parecer: constitucional cjurldico o Projeto 
de Lei da Cámara n• 2/77 e prejudicado o Projeto de Lei do Senado 
n' 306/76. Aprovado. 23) Projeto de Lei do Senado no 209/75 -
Altcru a Lei n' 1.060, de 5-2-50, que "estabelece normas pura a 
concessão de Assistênciu Judiciárh1 -uos necessitudos". Relator: 
Scn"dor Paulo Brossard. Concedida vista ao Senador Orestes 
Quêrcia. 26) Projeto de Lei do Senado n' 43/77 - Altera dispo· 
sitivos do Decreto-lei no 999, de 21·10-59, que "dispõe sobre a 
Taxa Rodoviária Única", Relator: Senador Wílson Gonçalves. 
Parecer: inconstitucional. Em discussão, falnm os Srs. Senadores 
Accioly Filho, Helvídio Nunes c Leite Chaves. Em votação, a 
Comissi1o decide, por maioriu de votos, pela constitucionalidade da 
prop~sição, vencido o Relator. Designado Relator do Vencido o Sr. 
Scn"dor Accíoly Filho. 27) Projeto de Lei do Senado n• 201/76 -
Dispõe sobre a doação de imóveis da União às entidades sindicais de 
empregados, pura a construção de colônias de férias. Relator: 
Senador Dirceu Cardoso, Parecer: inconstitucional e injurídica. 
Aprovado. 30) Projeto de Lei do Senado n• 36/76- Complementar 
- Dispõe sobre a "posent"doría do Tr"balhador Rurnl. Relator: 
Scn"dor Paulo Brossard. Purecc'r: inconstitucional. Aprovado. 31) 
Projeto de Lei do Senado no 18/77- Dispõe sobre o parcelamento 
do solo urb"no, e dá outras providências. Relator: Senador Helvldio 
Nunes. Parecer: audiência do Poder Executivo, Aprovado. 33) Pro· 
jcto de Lei do Senado n• 199/76- Autoriza a doação de porções de 
terras devolutas a Municípios incluídos na Região da Amazônia 
Lcg"l, pura os fins que específica, Relator: Senador Jtalívio Coelho. 
Parecer: favorável no Projeto c constitucional e jurídica a emenda 
supressivu d" Câmara dos Deputados. Aprovado. 

O Sr. Senador Dirceu Cardoso pede a palavra c faz o seguinte 
pronunciamento: "Senhor Presidente, desejo que seja consignado, 
em A tu, um voto de pesar da Comissão de Constituição e Justiça, 
pelo falecimento, no dia 9 do corrente, do Sr. Floriuno Bueno 
Brandão, esposo de D. M"ria Helena Bueno Brandão, diligente e 
eficiente Secretáriu desta Comissão. 'Como a morte se verificou num 
feriado, só tivemos conhecimento desta notícia neste momento. 
Tratu-sc, Senhor Presidente, do filho do grande Presidente de Minas 
Gerais, Júlio Bucno Brandão, um dos grandes polltícos mineiros", A 
,cguir, o Sr. Senador Gustavo Capancma externa n sua solidarie
dade, destacando a personalidade do falecido. 

O Sr. Presidente associa-se às homenagens que acabam de ser 
rrcstadus. 

Deixam de ser apreciados, devido à ausência dos Senhores Re· 
!atares, os itens 5, 6, 9, li, 20, 22, 24, 25, 28, 29 c 32. 

Nudu muis huvc:ndo u trntur, o Sr, Presidente encerra a reunião, 
l"vr"ndo cu, Maria Helena Bucno Brandão, Assistente. a presente 
AI" que, lida e uprov"d", será ussinadu pelo Senhor Presidente, 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL 

5• REUNIÃO, REALIZADA EM 2 DE JUNHO DE 1977 

Às nove horas e trinta minutos do dia dois de junho do uno de 
mil novccc.:ntos c sctentn c sete, sc1b a Prcsidi:nciu do Senhor Senador 
J!cnjamim Farnh, Presidente c a prcsenç" dos Senhores Senudorcs 
Heitor Dias, ltumar Franco c Saldanha Dcrzi, nn Sula "Clóvis 
Bcvilúcqua", reúne-se a Comissão de Serviço Público Civil. 
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Deixam de comparecer por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Lenoir Vargus, Accioly Filho c Augusto Franco, 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em segui· 
da, é dada como aprovada. 

O Sr. Senador Benjamim Farah, Presidente, concede então, a 
palavra ao Sr. Senador Itamar Franco, que relata favoravelmente 

Projeto de Lei da Câmara n• 41, de 1976, que "Amplia a compctên· 
ciu do SER PRO pura prestar serviços à iniciativa privada", 

Durante a discussão o Sr. Presidente concede vista da matéria 
ao Sr. Senador Saldanha Derzi. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerra a Reunião 
e, para constar, cu, Sônia de Andrade Peixoto, Assistente da Comis· 
são, lavrei a presente Ata que,· após lida c aprovada, será assinada 
pelo Presidente. 

" 
ii 
·I ., 
ii 

·I 
ii 
11 
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MESA 

Prosidonlo: J9·Secretdrio: 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Líder 

Potrónio Porte li o (ARENA- PI) Henrique de Lo Rocque (ARENA- MA) 

Eurico Rezando 
Vice·Lideres 
Heitor Dias 

Helvidio Nunes 
José Sorney 
Mattos leão 

Osires Teixeira 
Paulo Guerra 

Soldanko Derzi 
Virgllio Távora 

1 Y. Vi c o· Prosidente1 

José Lindoso (ARENA- AM) 4~·Secretciriot 

Renato Franco (ARENA- PA) 

29-Vico·Presidente: 

Amorol Peixoto (MDB- RJ) 

1 9.Secretárlo: 

Suplentes de S~cretcirio: 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

Líder 

Mendes Conole (ARENA- MT) 

29-Secretcirio: 

Mouro Benevides (MDB- CE) 

Altevir Leal (ARENA - AC) 

Ruy Carneiro (MDB- PB) 

Otoir Becker (ARENA- SC) 

Brogo Junior (ARENA- AM) 

Franco Montara 
Vice·Lideres 

Roberto Saturnilio 
Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

Lcizoro Borboza 
Donton Jobim 

COMISSOES 

Oiretor: José Soares do Oliveira Filho 

locpl: Anexo 11- Térreo 

Telefones, 23·6244 e 2S·BSOS- Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANEt~TES 

Chefe: Claudio Carlos Rodrigues Costa 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefone, 2S·BSOS- Roma is 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Otoir Becker 

2. Benedito Ferreiro 

3, ltalivio Coelho 

4. Paulo Guerra 

COMPOSIÇÀO 

Presidentet Agenor Maria 

Vice·Presidente1 Otoir Becker 

ARENA 

Suplentes 

1. Dinarte Mariz 

2. Soldonho Derzi 

3, Mattos Leão 

5. Vasconcelos Torres 
MDB 

1, Agenor Mario 1. Adalberto Seno 

2. Roberto Soturnino 2. Evelcisio Vieira 

Assistenlet Claudio Carlos Rodrigues Costa- Romah 301 e 313 

Reunióos1 Terços·feiros, as 10130 horos 

localt Solo "ClOvis Bevilácqua"- Anexo 11 - Ramal623 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Oinarte Mariz 
Vi ce-Presidente: Evandro Carreira 

Titulares 

1. Heitor Dias 
2. Jorbas Passarinho 
3. Dinarte Mariz 
4. Teotônio Vilela 
5. Braga Junior 

1, Agenor Maria 
2. Evondro Carreiro 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Saldanha Oerzi 
2. Jose Sorney 
3. Otoir Becker 

1, Evelósio Vieira 
2. Gilvan Rocha 

Assistente: Lêdo Ferreira da Racha- Ramol312 
ReuniOt~s: Terços·feiras, Os 10:00 horas 
Local: Solo ''Clóvis Bevilcicqud 11

- Anexo 11 - Ramol623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 

Tilulores 

1. Accioly Filho 

(15 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Daniel Krieger 
1 Q,Vice-Presidente: Accioly Filho 
2Q·Vicc·Presidente: Leite Choves 

ARENA 
1 , Mattos Leóo 

2. Gustavo Copancma 2. Lenoir Vergas 
3, Arnoo do Mello 3. Daniel Kriegcl'' 

4. Eurico Rezende 
S. Heitor Dias 
6. Helvidio Nunes 
7, Wilson Gonçalves 
8. ltolivio Coelho 
9. Otto Lehmonn 

10. Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. leite Chaves 
3. Nelson Carneiro 
4, Paulo Bronord 
S. Orestes Que rico 

MDB 

4. Vasconcelos Torres 
S. Milton Cobrol 
6. Benedito Ferreiro 

1, Franco Montara · 
2, lcizoro Borboza 
3. Ruy Carneiro 

Assistante1 Mario Heleno Bueno Brandóo- Ramai30S 
ReuniOes: Quortos·fciras, os 10:00 horas 
Local: Solo "Clóvis Bevilcicqua"- Anexo 11 - Ramal 623 

·. 
.. 
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COMISSÀO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Wilson Gonçalves 

Vice·Presidente1 Ruy Carneiro 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Heitor Dias 1. Augusto Franco 

2. Paulo Guerra 2. José Sarney 

3. Cottete Pinheiro 3, Braga Junior 

4. Osires Teixeira 4, Altevir Leal 

S. Saldanha Oerzi 5, luiz Cavalcante 

6. Wilson Gonçalves 

7, Virgílio Távora 

B. Alexandre Costa 

MDB 

1. Itamar Franco 1. Evandro Carreira 

2. Lázoro Borboza 2, Nelson Carneiro 

3. Ruy Carneiro 

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões: Quintas·feiras, às 10:00 horas 

Local: Sala "Rui Barbosa" - Anexo li - Ramais 621 e 716 

COMISSÀO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice·Presidente; Vasconcelos Torres 

Titulares 

1. Milton Cobrei 

2. Arnon de Mello 

3, José Guiomard 

4. Luiz Cavalcante 

5. Paulo Guerra 

6. Vasconcelos Torres 

7, Dinarte Mariz 

B. Otair Secker 

1. Franco Montara 

2. Marcos Freire 

3, Roberto Soturnino 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

l, Cottete Pinheiro 

2. Augusto Franca 

3. José Sarnoy 

4. Domlcio Gondim 

S. Jarbas Passarinha 

1, Aganor Maria 

2. Orestes Quércia 

As~istcnle: Daniel Reis do Souza- Ramal675 

Reuni6es1 Quartas·feiras, às 10130 noras 

Local1 Solo "Rui Barbosa"- AneJto 11- Ramais 6~1 a 716 

COMISSÀO DE EDUCAÇÀO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Prusidonte1 JoOo Calmon 

Vica·Presidente1 Evelósio Vieira 

Titulares 

1. Tarso Outro 

2. Gustavo Capanema 

3. João Calmon 

4, Otta Lenmann 

5. Jorbas Passarinho 

6, Cattete Pinneiro 

1. Evelcisio Vieira 

2. Paulo Srossard 

3. Adalberto Seno 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Holvldio Nunes 

2. Ruy Sentes 

3, Arnon do Mollo 

4. Heitor Dias 

1. Franco Montara 

2. Itamar Franco 

Assistente: Cleide Maria S. F. Cruz- Rama\598 

Reuniões: Quintas·feiras, às 10:00 noras 

local: Sala "Clóvis Bevilcicqua" - AneJto 11 - Rama\623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membro>) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente1 Paulo Brossard 

Vice·Presidente1 Domicio Gondim 

Titulares 

1. Teotônio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Domício Gondim 

5. Helvídio Nunes 

6. lena ir Vergas 

7. Mattos Leão 

8. Ruy Santos 

9, Srago Junior 

10. Tarso Outra 

11. Virgilio Tcivora 

12. Mogolháes Pinto 

1, Paulo Brossard 

2, Evelcisio Vieira 

3, Gilvan Rocna 

4, Roberto Soturnino 

5, Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

As~i~tonto1 Càndido Hippertt- Romal676 

RouniOtJSI Quintas·feiras, Os 9100 noras 

Suplentes 

1. Cattete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. lourivol Boptista 

4, Daniel Krioger 

5, José Guiomard 

6, José Sornoy 

7, Saldanha Dorzi 

1, Oanton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreira 

Local1 Sala "Ció,vis Bovilácqua" - AneKo 11 - Ramal623 

,, 
' ,, 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 

Titulares 

1. Jessê Freire 
2. Ruy Santos 
3. lenoir Vergas 

(9 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente; Jessé Freire 
Vice·Prosidente; Orestes Quércia 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. Virgilio Távora 
3. Osires Teixeira 

4. Jarbas Passarinho '4. Oomicio Gon'dim 
5. lourival Baptista 
6, Accioly Filho 

MDB 
1. Franco Montara l. Lázaro Barboza 
2. Orestes Quêrcia 2. Ruy Carneiro 
3. Nelson Carneiro 

Assistente; Daniel Reis de Souza- Ramoi67S 

Reuniões: Quintas·feiros, às 11:00 horas 
Local, Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11 - Ramal623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Milton Cabral 
2. Domicio Gondim 
3. Arnon de Mello 

4, Luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Jarbas Passarinho 
Vice·Presidente: luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. Paulo Guerra 
3. Virgílio Tôvora 

S. Jarbas Passarinho 
MDB 

1, Dirceu Cardoso 1. Gilvon Racho 
2. Itamar Franco 2, Franco Montara 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
local r Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 

Titulares 

1. Helvidio Nunes 
2. Oito Lehmann 
3, Saldanha Derzi 

1. Danton Jobim 
2. Adalberto Seno 

(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidenter Adalberto Sena 
Vice·Presidente: Helvidlo Nunes 

MDB 

Suplentes 

1, Virgilio Távora 
2, Arnon de Mel! o 
3. Jarbas Passarinho 

1, Dirceu Cardoso 

Assistentor Maria Carmen Castro Souza- Romal134 
Reuni6esr Quinlos·feiras, C.s 12r00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilcicqua"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
( 1 S membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidenter Magalhães Pinto 

lq·Vice·Presidenter Saldanha Cerzi 

29-Vice·Presidenlel Nelson Carneiro 

Titulares 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Távora 

4. Jessé Freire 

S. Arnon de Mello 

6, Saldanha Derzi 

7. José Sarney 

8. JaCo Calmon 

9, Augusto Franco 

1 O. Otto Lehmann 

1, Dantan Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3, ltamar Franco 

4. Leite Chaves 

5. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistente: Càndido Hippertt- Romal676 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 

Suplentes 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Castelo· Branco 

3. Helvídio Nunes 

4. Domicio Gondim 

S. Jorbas Passarinho 

6. Luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Saturnino 

Local, Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Remeis 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidenter Ruy Santos 

Vice·Presidente1 Altevir Leal 

Titulares 

1. Altevir Leal 

2. Ruy Santos 

.. ~ Cattete Pinheiro 

4. Fausto Castelo-Branco 

S. Lourival Baptista 

1. Adalberto Sono 

2. Gilvon Racho 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Saldanha Cerzi 

2. ltolivio Coelho 

3, Osires Teixeira 

1. Benjamim Faro h 

2. Ruy Carneiro 

Assistente r Lõda Ferreira da Rocha- Ramal 312 

Reuniões r Quintas-feiras, às 1 lrOO horas 

Local1 Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 
Presidentez Milton Cabral 

Vice-Presidente1 Augusto Franco 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. Vasconcelos Torres 

1. Alexandre Costa 
2, Braga Junior 

3. Virgílio TCvora 3. Di norte Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MDB 
1. Adalberto Sena 1. Agenor Maria 
2. Benjamim Forah 2. Dirceu Cardoso 

Assistente: lêda Ferreira do Rocha- Ramal312 
Reuniõesz Quartas•feiras, às 9z00 horas 
Localz Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PúBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titulares 

1. lenoir Vergas 
2. Accioly Filho 
3, Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
5. Saldanha Derzi 

1. Benjamim Fa.rah 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 
Presidente1 Benjamim Farah 

Vice·Presidente1 lenoir Vergas 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexan dro Costa 
2. Gustavo Copanema 
3. Monos Lo~o 

MDB 
1. Donton Jobim 
2. Lázaro Barboza 

Assistente: Sõnia Andrade Peixoto- Ramol307 
Reuniões: Quintas·foiros, às 9:00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa"- AneKO 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Laurival Baptista 
Vi ce-Presidente: AloJCandre Costa 

Titulares 

1. Alexandre Costa 
2, Luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. Louriva\ Baptista 
S. Mattos Leão 

1. Evandro Carreira 
2. Evelásio Vieira 

Suplentes 
ARENA 

1. Qno Lohmann 
2. T eot6nlo Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

MDB 
1. Lázaro Barbazo 
2. Roberto Saturnlno 

Assistente, Renal do Pacheco de Oliveira- Ramo\306 
Reuniões: Terças.feiras, às 10100 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa"- AneJCo 11- Ramais621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUERITO 

Comiss6es Temporários 

Chefe, Ruth de Souza Castro 
Locah Anexo 11- Térreo 
Telefono, 25·8505- Ramal303 
1) Comissões Temporárias para Projetas do Cangrnso Nacional 
2) Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto do Lei Orçamentária (art. 90 do Rogimonto 

Comum) 

Assistentes do Comi11à111 Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 67AJ 
Aliou do Oliveira - Rama1674; Cloide Maria S. F. Cruz- Ramal 598; 
Mauro Lopes do Sá- Romal310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

HCR.\S TERÇA S A L A S .;.sstsnN'rE HORAS QUINTA SALAS· ASSIS':E:l.TE 

C.T. RUY BARJlOSA RONALDO 0~100 c.r. CLOVIS BEVIL.ICQUA CAN»IDO 

10100 
Ramal.B - 621 e 716 Rurtn1 - 623 

c.;...R. CLOVIS BEVIL.ICQUA LBDA ·~1)0 c.s.P.c, RUY BARBOSA SONIA 
Ran:a.1 - 623 Rt~.m1us - 621 o 716 

c.;... CLOVIS BEV!L.ICQUA CL.IUDIO C.E.e. CLOVIS BEVIL.ICQUA C!.BIDE 
lO: )O 

Ra.nw.1 - 623 CCSTA 
10;00 

Ramu.1 - 623 

C.R.E, RUY BARllOSA CI.NDIDO C,D.F. RUY BARBOSA RONALDO 
Ro.mo.u - 621 e 716 Ran a~ o .. 621 e 71 

HO?.AS ~'J;.P.'l'A 5 A L AS ASSISTENTE C,L.S. CLOVIS BEVIL.ICQUA DAIIIEL 
Ru.rr.ul .. 623 

RuY BARJlO~A 
U100 

0~100 c.s.tl. L! DA RUY BARBOSA LBDA Rumuu - 621 e 716 c.s. Rll.III.'U.D .. 621 e 71 

c.c.J CLOVIS DE'IIL.ICQUA MAI<IA 12100 C,R, CLOVIS BEVIL.ICQUA MARIA 

10:00 Ramal - 623 HELBNA Ramal " 623 CA!OO!ll 

C,J4,E, RUY BAft.BOSA 
Ramo.la • 621 1 716 

RONALDO 

l01)0 C.E. RUY BABBOSA 
DANIEL 

Ro.ma.1e • 621 e 716 

I 
i 

I 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
, 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção li 

ANO XXXII- N9 065 TERÇA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 1977 BRASILIA- DF 

r------- CONGRESSO NACIONAL----_, 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 19, da Constituição, e eu, 

Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N961, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.547, de 18 de abril de 1977, que institui incentivo fis
cal para o setor siderúrgico, e dá outras providências. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.547, de 18 de abril de 1977, que institui incenti
vo fiscal para o setor siderúrgico, e dâ outras providências. 

Senado Federal, em 20 de junho de 1977. -Senador Petrônio Porre/la, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 

Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 22, DE 1977 

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar em Cr$ 21.776.197,00 (vinte e um 
milhões, setecentos e setenta e seis mil e cento e noventa e. sete cruzeiros} o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 19 É o Governo do Estado de A1agoas autorizado, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 
li de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em CrS 21.776.197,00 (vinte e um milhões, setecentos e 
setenta e seis mil, cento e noventa e sete cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de contratar 
empréstimo, junto ao Banco do Estado de A lagoas S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação- BNH, destinado uo financiamento de obras de implantação do sistema de drena
gem da Lagoa Mundaú, Município de Maceió, naquele Estado. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 20 de junho de 1977.- Senador Perrônio Portel/a, Presidente. 
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SUMÁRIO 
l-ATA DA 89tSESSÃO,EM 20 DE JUNHO DE 1977 

1.1- ABERTURA 

i .2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
-Ofício n• S/06/76 (n• 06-P /MC/76, na origem), que enca· 

minha ao Senado Federal, cópias dn petição inicial, das notas 
taquigráficas e do acórdão proferido nos autos da Representação 
n• 932, do Estado de Pernambuco, no qual o Supremo Tribunal 
Federal declarou a inconstitucionalidade do § 2• do art. I 15 da 
Lei n• 6, 785, de 16 de outubro de I 974, daquele Estado. 

-Ofício n• S/48/75 (n• 37-P/MC/75, na origem), que enca
minha ao Senado Federal, cópias das notas taquigráficas e do 
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do 
Recurso Extraordinário n• 80,803, do Estado de Mato Grosso, o 
qual declarou a inconstitucionalidade do art. I• da Lei n• 
3.111/71. daquele Estado. 
· -Oficio n• S/47/75 (n• 36-P/MC/75, na origem), que enca· 
minha ao Senado Federal, cópias da petição inicial, das notas 
taquigráficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Fe
deral nos autos da Representação n• 925, do Estado de Goiás, o 
qual declarou a inconstitucionalidade dos arts, 1•, 2• e 3• da Lei 
n• 7.847/74, daquele Estado. 

-Oficio n• S/40/75 (n' 32-P/MC/75, na origem), que enca· 
minha ao Senado Federal, cópias das notas taquigráficas e do 
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do 
Recurso Extraordinário n• 80.537, do Estado de São Paulo, que 
declarou inconstitucional a expressão ~·nos recursos cxtraordi .. 
nários ou", constantes do § I• do art. 21 do Decreto-lei n• 
203/70, daquele Estudo. 

-Ofício n• S/39/75 (n• 31-P/MC/75, na origem), que 
encaminha ao Senado Federal, cópias !Úli notas taquigráficas e 
do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos 
do Recurso Extraordinário n> 81.145, do Estado de Minas 
Gerais, o qual declarou a inebnstitucionalidadc dos art. 251 e 252 
da Lei n• 699, de 1967, modificada pela Lei n• 816, de 1970, do 
Município de Mesquita. 

-Projeto de Lei do Senado n• 201/76, que dispõe sobre a 
doação de imóveis da União às entidades sindicais de empre· 
gados, para u construção de colónias de férias. · 

-Projeto de Lei do Senado n• 36/76-Complemcntar, de 
autoria do Sr. Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a 
aposentadoria do trabalhador rural. . . 

- Projeto de Lei do Senado n• 287/76, que altera d1spoS1· 
tivo da ConsolidaÇão das Leis do Trabalho. 

-Projeto de Lei do Senado n• 60/77, que dâ nova redução 
ao artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, 

- Projeto de Lei do Senado n• I 42/76, que regula a indcni· 
zação à dependente, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 3/74 (n• 845-B/72, na 
origem), que regula os contratos para a gravação e comcrciali· 
zuçilo de discos musicais. 

-Projeto de Lei do Senado n• 53/74, que torna obrigatória 
a numeração de discos e demais gravações de obras artísticas, li te· 
rárins ou cientfficas. 

1.2.2- Comunlcaçilo da Presidência 
-Arquivamento do Projeto de Lei da Cdmara n• 24/77 (n' 

1.031-B/75, nu Casa de origem), dctcrmi.nando que o M~nis.téri~ 
dos Transportes fuçu consignar, nas publtcações c placas md1cat1· 
vus respectivas, u denominação legal das rodovias c obras de arte 
sob sua responsabilidade, por ter recebido parecer contrário, 
quanto ao mérito, du comissilo a que foi distribuído, 

1 ,2,3 - Requerimento 

- N• 171/77, de autoria do Sr. Senador Leite Chaves, solici
tando que tenham tramitação em conjunto os Projetas de Lei do 
Senado n•s I 17/77 e 244/75. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR ADALBERTO SENA - Pela ordem, solici· 
tando da Presidência esclarecimentos sobre expediente que deve
ria ser dirigido ao Sr. Ministro da Educação e Cultura, referente 
ao Projeto de Lei do Senado n• 261, de 1976, que inclui o curso 
de Artes Gráficas dentre os ministrados pelas Escolas Técnicas 
Federais, considerado rejeitado por haver recebido pareceres 
contrários, quanto ao mérito, das comissões a que foi distribuído. 

O SR. PRESIDENTE- Resposta aos esclarecimentos soli
citados pelo Senador Adalberto Sena. 

SENADOR LUIZ CAVALCANTE - Reparos às dccla· 
rações prestadas na Câmara dos Deputados pelo Sr. Oeonlsio 
Barroso, Vice-Presidente da BRASPETRO, sobre as escassas 
possibilidades da auto-suficiência do Brasil no campo petrolffero, 

SENADOR VIRGILIO TÁVORA- Prometendo abordar, 
na próxima sessão, o problema da "Ferrovia do Aço", tendo em 
vista pronunciamentos feitos pelo Senador Paulo Brossard ·sobre 
o assunto. Programa desenvolvido pela PETROBRÁS, objeti· 
vando uma melhor definição, a curto prazo, das possibilidades 
de exploração das reservas de hidrocarbonetos da plataforma 
continental do País. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 10/77 (n' 86·B/77, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio de 
Abastecimento a Médio Prazo de Produtos, firmado entre a 
República Federativa do Brasil c a República do Peru, .a bordo 
do navio da Armada Peruana, "Ucayali", fundeado no no Ama· 
zonas (Solimões), na linha de fronteira brasileiro-peruana, cm 5 
de novembro de 1976. Apro•odo. À Comissilo de Rcdaçào. 

-Projeto de Resolução n• 24/77, que autoriza o Governo 
do Estado de A lagoas a elevar em Cr$ 21.776.197,00 (vinte c um 
milhões, setecentos e setenta c seis mil, cento c noventa c sete cru· 
zeiros), o montante de sua divida consolidada. Apro•odo. À 
Comissão de Rcdação. 

-Requerimento n• 138/77, do Sr. Senador Dinarte Mariz, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da carta 
enviada pelo Sr. José Luiz Moreira de Souza ao jornal O Estado 
de S. Paulo, bem como da nota da redução sobre a mesma. 
Apro•ado. 
. -Projeto de Lei do Senado n• 14/76, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Consoiid~çilo das 
Leis do Trabalho, Votoçio adiada para a sessão do d1a 18 de 
agosto vindouro, nos termos do Requerimento n• I 72/77, após 
usar da palavra no encaminhamento de sua votação o Sr. Sena· 
dor Helvfdio Nunes. 

-Projeto de Lei do Senado n• 215/76, do Sr. Senador Evc
Jásio Vieira, que dispõe sobre a inclusilo dos serviços cspcciali· 
zados de medicina, higiene c segurança do trabalho, como ser· 
viço constante do elenco de beneficias c serviços do sistema geral 
du previdência social. (Apreciação preliminar da constitucionali· 
dude,) Rejeitado. Ao Arquivo. 

i .4- MATf:RJAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 

DIA · · 10 d - Redução final do Projeto de Decreto LegJsiattvo n• , ," 
1977 (n' 86-B/77, nu Câmara dos Deputados), constante do pr~· 
moiro item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do Requeri• 
monto n• I 73/77. À promulgação. 
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-Redução final do Projeto de Resolução n• 24/77, cons
tante do segundo item da Ordem do Diu. Aprovada, nos termos 
do Requerimento n• 174/77. Ã promulgação. 

1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MARCOS FREIRE- Considerações sobre a 
aluai crise estudantil universitilria e, de modo particular, a situa
ção interna da Universidade de Brasília. 

SENA DOR EURICO REZENDE- Resposta ao discurso 
do Senador Marcos Freire, pronunciado na presente sessão. 

SENADOR GIL VAN ROCHA, como Líder- Reparos a 
citações e conotações dadas pelo Senador Euricb Rezende em seu 
pronunciamento. 

SENADOR OSIRES TEIXEIRt!- Sentido da intervenção 
de S. Ex• feita ao discurso do Senador Eurico Rezende, tendo em 
vista conceitos emitidos sobre a mesma pelo Senador Gilvan 
Rocha. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Sustação, pelo Go· 
verno Federal, da linha de crédito para o setor agrícola. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Simpósio promo· 
vido pelo Instituto Pedroso Horta- órgão de estudos e pesqui
sas do Movimento Democrático Brasileiro- inspirado no lema 
"A Luta pela Democracia". 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTE· 
RIO R 

-Do Sr. Senador Mauro Benevides, proferido na sessão de 
17-6-77. 

3- CONSULTORIA-GERAL 
- Pareceres n•s 51 e 52, de 1977. 
-Minutas de contratos. 

4- ATA DE COMISSÃO 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
TES 

ATA DA 89• SESSÃO, EM 20 DE JUNHO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDt:NCIA DO SR. JOSt LINDOSO 

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

Adalberto Sena -José Lindoso- Cattete Pinheiro- Renato 
Franco - Henrique de La Rocque - José Sarney - Helvídio 
Nunes- Mauro Benevides- Virgílio Távora- Ruy Carneiro
Marcos Freire- Luiz Cavalcante- Ruy Santos- Eurico Rezende 
-Itamar Franco- Magalhães Pinto- Osires Teixeira- Evelilsio 
Vieira- Lenoir Vargas- Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores. Havendo número re
gimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. 1•-Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 

(:lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 
PARECER N• 310, DE 1977 

Da Coml,.io de Constituição e Justiça, sobre o Ofício 
n• S/06, de 1976 (n' 06-P/MC, de 16-3-76, na origem), que 
encaminha ao Senado Federal, cópias da petição Inicial, das no· 
tas taqulgráficas e do acórdão proferido nos autos da Represen· 
taçào n• 932, do Estado de Pernambuco, no qual o Supremo 
Tribunal Federal declarou a Inconstitucionalidade do § 2•, do 
art, 115, da Lei no 6,785, de 16 de outubro de 1974, daquele 
Estado. 

Relator: Senador Paulo Brossard 

Com o Oficio "S" n• 06, de 1976, o Ministro Presidente do 
Supremo Tribunal Federnl, submete ii consideruçuo desta Cusu do 
Congresso Nucionul, puru os fins previstos no urt, 42, VIl, du Curtu, 
cópias dns notas taquigrltficas c do acórduo proferido nos autos du 

Represcntução n' 932, do Estado de Pernambuco, no qual a Su
prema Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade do§ 2•, do 
artigo 115, da Lei n• 6.785, de 16 de outubro de 1974, daquele Estado. 

Â lei estadual mencionada foi oferecida representação pela Pro· 
curadoria da República na qual se argUi a inconstitucionalidade do 
§ 2•, do art. I IS. du Lei n• 6. 785, de 16 de outubro de 1974, do 
Estado de Pernambuco, que dispõe sobre a remuneração da Polícia 
Militar pernambucana, vasada nos seguintes termos: 

"Art. 115. · .................................... .. 

§ 2• O Soldo do Coronel PM, como parcela básica de 
remuneração, nilo poderá ser inferior ao fixado para o posto 
inicial de oficial superior do Exército." 

Como se vi!, ao vincular o Soldo de Coronel PM com o do posto 
inicial de oficial superior do Exército, o dispositivo supracitado con· 
Oita com o parágrafo único do urt. 98 da Curta outorgada, que veda 
u vinculaçtoo ou equiparação de qualquer natureza para o efeito da 
rem uncraçrto do pessoal do serviço público. 

Ao acolher o parecer da douta Procuradoria-Geral du Repú
blica, o Pretória Excelso, em Sessiio Plena, julgou procedente u repre· 
scntuçrto pura declarar n inconstitucionalidade da aludida lei 
c:studunl. 

Pelo exposto, nos termos do urtigo 100, 11, do Regimento ln· 
terno desta Casn, formulamos o seguinte: 

PROJETO DERESOLUÇÃON•25, DE 1977 

Suspende a e .. cuçilo do§ 2•, do art. 115, da Lei n• 6.785, 
de16 de outubro de 1974, do Estado de Pernambuco. 

O Scnudo Fcdcrul resolve: 

Artigo único. !':: suspensa, por inconstitucionalidade, nos 
termos da dccisilo definitivu do Supremo Tribunn1 Federal, proferida 
cm 5 d" no vem hro de 1975, nos nu tos du Reprcscntnçilo n• 932, do 
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Estado de Pernambuco, a execução do § 2•, do urtigo 115, da Lei 
n• 6.785, de 16 de outubro de 1974, daquele Estudo. 

Sulu das Comissões, cm 15 de junho de 1977,- Daniel Krleger, 
Presidente- Paulo Brossard, Relator- Ore.•tcs Quércla - Wilson 
Gonçalves- Lenalr Vargas- Hclvidlo Nunes- Dirceu Cardoso
Leite Chaves. 

PARECERN•311,DE 1977 

Da Comlssilo de Constituição e Justiç•, sobre o Oficio 
n• S/48/75 (n' 37-P /MC, de 5-11-75, na origem), que enca· 
minha ao Senado Federal, cópias das notas taqulgráficas e do 
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do 
Recurso Extraordinário n• 80.803, do Estado de Mato Grosso, 
o qual declarou a Inconstitucionalidade do art. I• da Lei 
n• 3.111/71 daquele Estado, 

Relator: Senador Paulo Brossard 

Para os fins previstos no art. 42, VIl, da Curta, o Ministro Pre· 
sidente do Supremo Tribunal Federal, com o Oficio n• 37-P/MC, de 
DS de novembro de 1975, submete 11 upreciação desta Casa do Con· 
gresso Nacional. cópias das not:1s taquigrálicas e do acórdão proferi
do nos autos do Recurso Extruordinúrio n• 80.803, do Estado de 
Mato Grosso. 

Com efeito, a Suprema Corte de Justiça, uo julgar o supracitado 
Apelo Extremo, por unanimidade de votos. em Sessão Plenária, 
conheceu e deu provimento ao recurso, para declarar a inconstitu· 
cionalidade do art. I• da Lei n• 3.111, de 1971, em acórdão com u 
seguinte emenda: 

-Taxa de Assistência c Bem·Estur do Menor, de Muto 
Grosso. Lei n• 3.111. de 24·11-71, urt. 1•. Suu ilegitimidade 
pela não configuruçào do exercício do poder de policia ou 
prestação de Serviço Público relacionado diretamente uo 
sujeito pussivo- art. 18, i da C.F. c art. 78, do CTN. 

Examinando·se a matéria, vcrificu·se que foi interposto Recurso 
Extraordinário, com rundamento nas letras c e d do inciso III, do nrt. 
119 da Carta, pelo qual os recorrentes insurgiram·se contra a V 
decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, que cm reunião plenária, 
julgou legítima a cobrança da Taxa de Assistência e Bem-Estar do 
Menor, instituída pela lei impugnada. 

No Recurso Extremo, sustentou·se que o acórdão recorrido 
julgou válido lei e ato do governo estadual, vedados pela Cma 
Magna (art. 18, l e Código Tributário N acionul (arts. 77 e 78), além 
de divergir com julgado do Egrégio Supremo Tribunal Federal 
(RE. 78.300, Rei. Min. Djuci Falcão, ln D. J., 23-8·74). 

Acompanhando o parecer da Procuradoria Geral du República, 
o Ministro Cordeiro Guerra, Relator da matéria, fica adstrito ao 
urt. 18, i da Carta rederal c art. 78 do CTN, quando sustentn que o 
fato gerador ê a simples expedição de qualquer documento de quita· 
çào de tributo, frizando que "não se cogita do exercício do poder de 
polícia, ou de serviço público especifico e divisível prestado ao contri· 
buinte ou posto a sua disposição", 

Pelo exposto, nos termos do art. 100, 11, do Regimento Interno 
desta Casa, formulamos o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 26, DE 1977 

Suspende a execução do urt. 1• da Lei n' 3.111, de 
24·11·71, do Estado de Mato Gro,,o, 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. I: suspensa por inconstitucionalidade, nos ter· 

mos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Fcdcrnl, proferida 
cm 28 de agosto de 1975, nos autos do Recurso Extraordinário 
n• 80,803, do Estado de Muto Grosso, a exccuçi\o do art. I• da Lei 
n• 3. III, de 24 de novembro de 1971, daquele Estudo. 

Saiu das Comissões, em 15 de junho de 1977.- llunlel KrieRer, 
Pr~sidcnte- Paulo BrnSNard, Relator- Wilson Gonçuhes- Lenolr 
Vargus- Helvldlo Nunes- Leite Cha•es- Orestes Quérclu- Di r· 
ceu Cardoso, 

------------------------
PARECER N• 312,1lE 1977 

Da ComlSNiio de Constituição e Justiça, sobre o Oficio 
n•S/47/75 (n' 36-P/MC, de 5-11·75, na orlr,em), que enca· 
minha ao Senado Federal, cópias da petição Inicial, das notas 
taqulgrálicas e do acórdilo proferido pelo Supremo Tribunal Fe
deral nos autos da Representação n• 925, do Estado de Goiás, o 
quul declarou a Inconstitucionalidade dos arts. I•, 2• e 3• da Lei 
n• 7.847/74 daquele Estado. 

Relator: Senador Paulo Brossard 
Para os fins previstos no art. 42, Vil, da Curta Magna o Minis· 

tro Presidente do Supremo Tribunal Federal envia u esta Casa com o 
Oficio "S" n• 47, de 1975 (Oficio n• 36-P/MC, de 5·11-75, na 
origem) cópias da petição inicial, das notas taquigráficus e do 
acórdão prorerido por aquele Pretória Excelso nos autos da Repre· 
scntação n• 925, do Estado de Goiás, o qual declarou a inconstitu· 
cionalidade dos arts. 1•, 2• e 3• da Lei n• 7.847 f74, daquele Estudo. 

O Supremo Tribunal Federal, julgando procedente a men· 
cionada Representação. por unanimidade de votos, declarou a 
inconstitucionalidade do dispositivo estadual impugnado, em 
acórdiio com a seguinte Ementa: 

Representação da Procuradoria Geral da República por 
incons1itucionalidudc dos arts. I•, 2• c 3• da Lei n97.847, 
de 13·8-74, do Estado de Goiás, 

A primeira investidura em cargo público dependerá de 
aprovação prêvia em concurso público de provas ou de pro· 
v as c títulos, salvo os casos indicados em lei, art. 97, § I • da 
C.F. 

Transferência só é possível num mesmo serviço público, 
federal, estadual ou municipal, onde tenha ocorrido o ingres· 
so do funcionúrio de acordo com a lei. 

Procedência da Representação reconhecida. 
Examinando-se a matêria, verificamos que o Procurador Geral 

du República ofereceu representação ao S.T.F. submetendo àquela 
Corte n argUição de inconstitucionalidade da Lei n• 7.847, de I 3 de 
agosto de 1974, do Estado de Goiás, u qual dispõe sobre a transferên· 
cia para o serviço público daquele E~tado, dos servidores estáveis da 
União e do Distrito Federal, ou de suas autarquias, empresas pú· 
blicas c sociedades de economia mista, assim como os de outros Es· 
tados ou Municípios que, na dnta da publicação daquela lei, se 
encontrassem à disposição do Poder Executivo Goiano, no exercício 
de cargos ou !'unções de confiança ou assessoria pertencentes à 
administração centralizada ou descentralizada. 

A rcprescntaçilo roi estciada no fato de a cituda lei estadual 
violar o disposto no ~ I• do art. 97 da Cartu Magna, compulso· 
ria mente aplicável ao direito dos Estados, em face do art. I 3, V -
I 08 e 200 da mesma Carta outorgada. 

Na qualidade de representada. a Assembléia Legislativa de 
Goiús sustentou o ponto de vista de que a lei inq11inada de ••ício fala 
t'ftl tram:ftmincia e não nomeação de funcionários. 

Foi demonstrado, entretanto, que no caso, não há que se ralar 
cm transfcrênciu, mas sim, cm primcirn investidura. Com efeito, só 
sc dli :1 rrcmsfi•rtincia quando efimwda na mesma esfera de• administra· 
çcio, qtwr seja fednal, e•stadual ou municipal, ond~: tenha ocorrido o 
ingresso de funcionúrio, de ucordo com a lei. 

Como nsscvcrou o Relutar, Ministro Cordeiro Guerra, "ntlo & 
possível, ussim afastar a idéia de que u transferência prcvistu nu lei 
impugnada, mal encontre o propósito de ocultar uma verdadeira c 
próprin nomcw;rw iniciul no serviço público goiuno", 

Pelo exposto, nos termos do art. 100, 11, do Regimento Interno 
do Senado, formulamos o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 27, DE 1977 
Suspende • execução dos artigos 1•, 2• e 3• da Lei 

n• 7.847, de 13 de agosto de 1974, do Estado de Golá•. 
O Senado Federal resolve: 

Artigo Unico. ~ suspcnsu, por inconstitucionnlidudc, nos ter· 
mos da dccisi1o definitiva dn Supremo Trihunal Federal, proferida 
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cm lO de setembro de 1975, nos autos da Representação n• 925, do 
Estado de Goiils, a execução dos artigos I o, 2• c 3• da Lei n07.847, de 
13 de agosto de 1974, daquele Estudo. 

Sala das Comissões, em 15 de junho de 1977.- DAniel Krleger, 
Presidente- Puulo Brossard, Relator- Orestes Quércla- Wilson 
Gonçnhes- Lcnolr Vargns- Helvidlo Nunes- Dirceu Cardoso
Leite Chaves. 

PARECER No 313,DE 1977 

Ou Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Oficio 
no ?/40/75 (n' 3Z.P{MC, de 13-10-75, na origem), que enca· 
minha no Senado Federal, cópias das notas taqulgráficas e do 
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do 
Recurso Extraordinário no 80.537, do E.nndo de Silo Paulo, 
que declarou inconstitucional a expressão unos recursos 
extraordinários ou", constante do§ I' do art. 21 do Decreto
lei n' 203{70 daquele Estado. 

Relator: Senador Paulo Brossard 

. O Ministro Presidente do Supremo Tribunal Fcdcrul, com o O fi· 
Cio "S" no 40, de 1975, submete à consideração desta Casa do Con· 
gresso Nacional, para os fins previstos no arl. 42, VIl, da Carta, có· 
pias das notas taquigrâficas e do acórdão proferido nos Autos do 
Recurso Extraordinário n• B0.537, do Estado de Siio l'auio, no qual 
a Suprema Corte declarou inconstitucional a expressão "nos 
recursos extraordinários ou", constante do parágrafo I• do artigo 21 
do Decreto-lei n• 203(70 daquele Estado. 

Examinando-se a mat~ria, verificamos que o apelo extremo 
originou-se da civa de deserção proferida cm despacho que mereceu 
agravo interposto pelo recorrente, no qual o Vice-Prcsidente do Tri· 
bunal a quo manteve o despacho agravado, sob a alegação de que u 
deserção se concretizara pela falta de pagamento da importüncia sufi
ciente p~ru a cxtraçflo da carta de sentença, com fundamento no mcn· 
ciomado dispositivo inquinado de vício. 

O fulcro da declaração proferida pela Suprema Corte se arrima 
na ilegalidade da "deserção", indevidamente fundamentada no pará· 
grafo único do art. 545 do Código de Processo Civil. O depósito de 
que trata o dispositivo cstaduul impugnado, com vistas a uma prová
vel carta de sentença, colide com o preceito federal. 

Com efeito, a lei adjetiva civil ,.,,·rahe/ece a respomahilidade do 
rt•correlltt' uperws f't'la rc!ali:açt7o de uma dt'Sflt'.\'0 real t' efeti\'a, ao 
passo que o preceito cstadual o ••cJastccc, nu exigência de um 
depósito cm garantia de dcspcs:1 hipotética, sobn:vivente ao prazo de 
preparo" (ar!. 543, s 3•, do CPC, cfc art. li i c !i§ do Regimento 
i ntcrno do STI'). 

Desta forma, entendeu uqucla Egrégia Corte, ao dar pro· 
vimcnto ao recurso, declarar a inconstitucionalidade do § I• do 
art. 21, do Decreto-lei n• 203, de 25 de março de i 970, do Estado de 
São Paulo, quanto à locução •·nos recursos e.·araordi11ários ou", 

Em últinw anúlisc, foi reconhecida a insubsistência da norma 
cstudual que condicioma o recurso extraordinário ao depósito das 
despesas com :1 cxtruçUo d:1 carta de st:ntençn, mesmo não requerida 
peln n.:correntc. O Estmlo estaria a h:gis\ur sobre processo, cuja 
competência i!'fcdcrul c sô fcdc.:rul. 

Assim. rws tcrnws d~.) art 100, 11, dl1 Regimento Interno do 
Scn;.1do, f\)rmul~unos o :-~~guinte: 

1'1\0.IETO DI: Ki:SOLUÇ,\0 N• 18, DE 1977 

Suspendeu c•ecuçüo cm porte do purúgrufo I• do art. 21 
do Oecreto·lel n• 203/7tl'do Estudo de Silo Paulo, 

O Senado Federui resolve: 

Artigo único. f:: suspensa por inconstitucionalidade, nos termos 
da dccisuo definitiva do Supremo Tribunal proferida em 6 de agosto 
de 1975, nos autos do Recurso Extruordin6rio n• 80.537, do Estudo 
de Silo Paulo, u execução do pnrfigrafo I• do urt. 11 do Decreto-lei 

n• 203{70 daquele Estado, na parte que se ·refere ao recurso extra
ordinário, suprimida a expressão •'nos recursos extrnordinãrios ou''. 

Saia das Comissões, i 5 de junho de i 977. - Daniel Krleger, 
Presidente- Paulo Brossard, Relator - Orestes Quércia - Wilson 
Gonçalves- Lenoir Vargas- Helvidlo Nunes- Dirceu Cardoso
Leite Chuves. 

PARECER N• 314, DE 1977 

Da Comissilo de Constltuiçilo e Justiça, sobre o Oficio 
n• S/39{75 (n• 31-P/MC, de 13-10·75, na origem), que enca· 
minha ao Senado Federai cópias das notas taqulgráficas e do 
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do 
Recurso Extraordinário n• 81.145, do Estado de Minas 
Gerais, o qual declarou a inconstitucionalidade dos arts. 251 e 
252 da Lei n• 699, de 1967, modlficuda pela Lei n• 816, de 
1970, do Município de Mesqultu. 

Relator: Senador Paulo Brossard 

O Ministro-Presidente do Supremo Tribunal Federal, com o Ofi
cio "S" no 39, de 197~. suhm~tc à aprcciaçilo do Sonudo, para os finJ 
previstos no urt. ·12, Vfl, da Cana. cópias das notas taquigrálicas e 
do acórdão profcridn n.w :~:!\os do Recurso Extraordinário 
'n~ R1.145, dn Estado l!t.: i' .. tirws Gerais, no qunl o Pretória Excelso 
declarou a inconstitucionalidade dos artigos 25 i o 252 da Lei no 699, 
de 1967, modincada pela Lei n• 816, de 1970, do Município de Mes· 
quita. 

Examinando-se a matéria, verifica-se, originariamente, que 
a recorrente, vencida no tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais. interpôs o apelo c'tremo, com fundamento nus letra a e d 
do artigo 119, III. du Carta outorgada, irresignada com o acórdão 
que considerou legal a Taxa de Conservação de Estradas, criada pelo 
Código Tributário Municipal de Mesquita. 

Opinando no sentido de ser conhecido c provido o recurso, a 
Procuradoria da Rcpúbiic:t aduziu que a recorrida não logrou disfur· 
çar o fato gerador do tributo, que incidiu sobre a propriedade de 
imóvel localizado fora da zona urbana municipal, confundindo-se, 
portanto, com o do imposto território rural. Frisou ainda que os 
municípios jú contam, par~1 construção I! conservação de estradas, 
com recursos Miundos da Tax~1 Rodoviúrin Única c do Fundo 
Rodoviúrio Nucional. 

Acompanh01ndo o purec~r da Procuradoria Gerai da República, 
o Relator, Ministro X01vier de Albuquerque, salientou que "não se 
nega, cm princípio, que os municípios possam instituir taxas de 
conservação de suas estradas do rodagem. Mas o Supremo Tribunal 
não tem condescendido com leis municipais que, ainda adotando 
critérios muito engenhosos, terminam, como aqui, por relacionar sua 
incidência com a propriedade rural, que já está sujeita a imposto 
federal". 

Assim, em sessi1o plcnilria de 2H de agosto de 1975, a Suprema 
Corte, por wumimitlade dt• \'otOJ, conheceu do recurso e lhe deu 
provimento para deci:m1r a inconstitucionalidade dos mencionados 
dispositivos da iegislaçilo municipal de Mesquita, Estado de Minas 
Gerais. 

Como(: sabido, desde a Emenda I H ii Constituição de 1946, 

"Para a cobr~mça de tuxas nilo s~ poderú tomar como base de 
cú\culo a que tenha servido para incidência de impostos.'', 

O Acúrdt\o tem a seguinte ementa: 
Taxa de Conservação de Estradas. Cillculo buscudo cm muitipli· 

cador aplicúve\ ao número de hectares dos imóveis rurais: sua 
ilegitimidade à luz da recente jurisprudônciu do Supremo Tribunal 
Fcdcrul. Recurso conhcddo c rrovido, declarando-se inconstitucio· 
nais os arts. 251 c 252 du Lei n• 699, do 24-4-67, modincada pela Lei 
n• Bi6, de 13·11·70, ambas do Municlpio de Mesquita, no Estado de 
Mi nas Gerais. 

Nesse sentido é coriosa a juri:-;prudênci~ do Supremo Tribunal 
Federal, motivo por que não h {I razão purn se procrastinur u suspcn-
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snll do preceito municipal. Nos termos do Regimento, formulamos o 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 29, DE 1977 

Suspende 11 cxccuçuo dos artigos 251 c 252 da Lei n• 699, 
de 1967, modlficuda pelu Lei n• 816, de 1970, do Município de 
Mesquitn. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. !': suspcnsu, por inconstitucionalidade, nos ter
mos da decisão definitiv:~ do Supremo Tribun:~l Federal, proferida 
cm 2H de agosto de 1975, nos autos do Recurso Extraordinário 
n• 81.145, do Estado de Mi nus Gerais, a execução dos artigos 251 e 
252 d:~ Lei n• 699, de 1967, modificada pela Lei n• 816, de 1970, do 
Município de Mesquita, Estado de Minas Gerais. 

Sala das Comis>õcs, 15 de junho de 1977.- Daniel Krlcger, 
Presidente- Paulo Brossord, Relator -Orestes Quérclo- Lenolr 
Vargas- Helvídlo Nunes- Wilson Gonçalves- Dirceu Cardoso
leite Chaves. 

PARECER N• 315, DE 1977 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n• 201, de 1976, que "dispõe sobre a doação de 
imóveis da União às entidades sindicais de empregados, poro o 
construção de colônlas de férias". 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

O Projeto de Lei do Senado n• 20 i, de 1976, de autoria do em i· 
nentc Senador Vasconcelos Torres, tem o meritório objetivo de pro
porcionar maior número de colônias de férias para as entidades sindi· 
cais de empregados, não se omitindo sequer a condição de que tais 
sítios deverão localizar-se em áreas de condições climatéricas e de 
infra-estrutura adequadas. 

Tal aspiração, pelo Projeto, seria alcançada através de doação 
da União, cabendo no Serviço do Patrimônio da União indicar os 
sítios adequados no prazo de noventa dias. 

Tal iniciativa, infelizmente, é inconstitucional e mesmo injuridi· 
ca. Por tal motivo, o ilustre autor apresenta projeto autorizativo, a 
ser cumprido ou não pelo Executivo. 

Em oportunidades anteriores, o Senado e a Câmara já se 
manifestaram visceralmente contrários a tal espécie de processa· 
menta legislativo. A proposição uutorizativa, por representar mera 
sugestão sem qualquer força de lei, compromete o prestígio do Con· 
grosso. Em verdade, não se compreende que, em âmbito tão res· 
peitável como o das Casas do Legislativo, se aprove um Projeto sem 
a força coercitiva da Lei soberana. Na hipótese de se aprovar umu 
proposição autorizutiva, o Congresso Nacional teria arranhado o 
seu prestigio, caso a decisão dos seus Plenários não fosse objeto de 
qualquer consideração. 

Por tais razões, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei do 
Senado n• 20 I, de 1976. 

Sala das Comissões, 15 de junho de 1977.- Daniel Krleger, Pre· 
sidentc - Dirceu Cardoso, Relator - Leite Chaves - Wilson 
Gonçulves- Lenolr Vargas- Paulo Brossard- Gustavo Copanema 
- Accloly Filho. 

PARECER N' 316, DE 1977 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senndo n• 36, de 1976- Complementar, de autoria do 
Sr. Senador Orestes Quércla, que dispõe sobre a aposentadoria 
do trabalhador rural. 

Relator: Senador Paulo Brossard 

O Projeto sob exume, de iniciativa do eminente Senador Orestes 
Quérciu, tem por finalidade dar nova redução uo urt. 4• da Lei Com· 
plementur n• 11, de 25 de muio de 1971, uumentundo de meio pura 
um salllrio mlnimo mensal o vulor du uposentudoriu por velhice, 

:~lém de incluir os que tenham 35 (trinta c cinco) anos de atividude 
rural. 

O Projeto tem, basil:~rmcntc, dois propósitos, ou seja, a ele· 
vacfio do valor de bcnclicio por aposentadoria pura um sulúrio mr
nimo c o estabelecimento de alternativa que possibilitará uo trnbulhn· 
dor do campo :tposcntur-se aos 35 (trinta e cinco) anos de atividude, 
se esta for atingida untes dos 65 (sessenta e cinco) unos de idade. 

Na Justificação, é enfatizado que o trabalhador rural, ao com· 
pletar 65 (sessenta c cinco) :mos, está em seus derradeiros dias de 
vida, fadado, portanto, a usufruir muito pouco do benefício que lhe é 
concedido. 

Assim, o empenho bem intencionado mas, nem sempre cau
teloso de criar, majorur ou estender os bencrícios compreendidos na 
Previdência Social, ensejou o surgimento do óbice traçado no pará
grafo único do art. 165 da Carta. 

O superavit alegado na Justificação do Projeto e que faz alusão 
ao sistema de encargos financeiros do FUNRURAL não contorna a 
vedação estabelecida no mencionado dispositivo. 

A majoração pretendida, em que pese, repetimos, a simpatia 
que temos pela proposição, afronta o referido mandamento, reper· 
cutirido negativamente sobre o equiUbrio financeiro do sistema atua· 
ria! que rege o Fundo de Assisténcia ao Trabalhador Rural - exe
cutor do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural. 

Pelo exposto, e sem embargo do seu merecimenró, opinamos 
pela rejeição do Projeto, por inconstitucionalidade. 

Saladas Comissões, em 15 de junho de 1977.- Daniel Krleger, 
Presidente - Paulo Brossard, Relator - Wilson Gonçalves -
Accioly Filho- Lenoir Vorgas- Helvídlo Nunes- Dirceu Cardoso 
- Leite Chaves- Orestes Quércla. 

PARECERES N•s317 E318, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 287, de 1976, que 
"altero dispositivo da Consolidação das leis do Trabalho". 

PARECER N• 317, DE 1977 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Heitor Dias, 
O Projeto sob exume, de autoria do ilustre Senador Nelson Car· 

neiro, objetivu modificar o urt. 545 e seu parágrafo único da Consoli· 
dação das Leis do Trabalho, pura tornar mais abrangente o sistema 
do desconto, em folha, das contribuições aos sindicatos, ao mesmo 
tempo que introduz, sobre a penalidade imposta nos empregadores 
inadimplentes quanto ao recolhimento das importâncias des
contadas em favor das entidades sindicais, o ânus da correçilo 
monctúriu. 

A matéria difere do chamado "imposto sindical", que é geral, 
referindo-se apenas, aos trabalhadores sindicalizados que desejam 
pagar suas mensalidades aos órgãos ciassistas através de desconto 
direto cm seus salí1rios. 

O Art. 545 da CLT, em sua redução original, tornava obrigató· 
rio, parn as empresas, o desconto das contribuições devidas pelos em· 
prcgudos ao sindicuto, desde que notificadas por este. Tal proce
dimento foi derrogado pelo texto em vigor, que subordina tais des
contos à prévia concordância dos empregados, ou, como estabelece, 
verhis: ... "desde que por eles devidamente uutorizudos", 

O Projeto em apreciação visa retomar à sistemâtica primitiva, 
ainda com maior liberalidade, pois, além do poder de cobrança 
deferido à a.v.wnhleia-gera/ de .vindica/o, indica, pura o caso de inexis
ténciu deste, "reunião do conselho de representantes da federação ou 
confcdc:ruçUo''. 

Nu Justificação, informa seu ilustre Autor que u proposição lhe 
foi sugerida pela Federuçào Nucional dos Trabalhudores nus lndús· 
trius Urbunus, que nüo seria, nu nosso entender, o órg,i'to competente 
para reivindicar c:m nome dos interesses dos trubulhndores, mas, 
como se vê, de seus próprios intcrc:sscs c:conômicos. 

Diante do exposto, e considerando que o Projeto cogita de des· 
conto de nuturezu pessoal, que i ndcpendc de decisão de assembléias 
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ou reuniões de conselhos, por isso que allerada foi a norma consoli
dada, pura permitir, como agora, que somente sejum efetuados des
contos autorizados pelos próprios empregados, somos contrârios à 
sua aprovação, por inconveniente, ninda que constitucional e jurí
dico, 

Sala das Comissões, em I• de junho de 1977,- Daniel Krleger, 
Presidente - Heitor Dias, Relator - Otto Lchmann - Wilson 
Gonçalves- Hclvid\o Nunes- ltalívlo Coelho- Oslres Teixeira
Nelson Carneiro; vencido, 

PARECER N•3t8, DE 1977 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Ruy Santos 

1, O nobre Senador Nelson Carneiro apresenta um projeto de 
lei, que tomou o n• 287, de 1976, que "altera dispositivo da Consoli
dação das Leis do Trabalho", Trata-se do art. 545 que pretende pas
se a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 545, Os empregadores, uma vez notificados, 
ficam obrigados a descontar, na folha de pagamento de seus 
empregados, desde que devidamente autorizados por 
assembléia geral de sindicato ou, inexistindo esse, em reunião 
do conselho de representantes da federação ou confederação; 
especialmente convocada para tal flm, as contribuições des
tinadas às referidas entidades, salvo quanto à contribuição 
sindical, cujo desconto independe destas formalidades," 
E diz na sua justificação: 

"A fórmula presentemente adotada pela lei com relação 
à contribuição dos empregados aos seus sindicatos (art. 545, 
CLT). não se tem mostrado suficientemente eficaz para aten
der às ncccssidudcs nnunceiras das t:ntidadcs sindicais. Estas, 
nu verdade, muiw vez ficam privadas da referida contribui
ção, menos porque os empregados assim o querem e mais 
pelo desinteresse dos empregudon:s em obter a autorização 
de cada um para o corrospondento desconto em folha, 

Ante tal situaç"o, a Federação Nacional dos Trabalha
dores nas Indústrias Urbanas sugere a presente modiftcnçào 
ao art, 5-15, CL T, parn o ftm de dotorminar o desconto obriga
tório. mediante autorizttçào da assembléia geral do sindicato 
ou, quando inexista sindicato, du reunião do conselho de 
representantes da federação ou confederação," 

2, A Comissão de Constituiçtto e Justiça considerou-o inconve
niente, e por isso lhe deu parecer contrário, "ainda que consti
tucional e jurídico", E diz o Relutar da proposição ao nobre Senador 
Heitor Dius: 

"O artigo 545 da CLT, om sua redaç"o originultornava 
obrigatório. pum as c:mprcsas, o desconto dus contribuições 
devidas polos empregados ao sindicuto, dosde quo notificadas 
por este, Tal procedimcnto foi derrogado pelo texto om vi
gor, que subordina tais descontos à prévia concordância dos 
empregados, ou. como estabelece:, verbls: ... "desde que por 
eles devidamente UU\l)rizndos.'' 

O projeto cm aprcciaçUo visa rt:tomur it sistemilticu 
primitivu, ~linda com maior Jibcrulidnde, pois, além do poder 
de cobrunça deferido t1 assembléia gcrul de Sindicato, indica, 
pura o cusn de inexistência deste, "reunião do conselho de rc
rrescntantes da l'cdcraçrto ou confedcraç~o"' 

Nu justilicaçào, informa seu ilustre t\lltor que u proposi
çi11, lhe 1'11i sugerida pclu Fedcraçt10 Nucionul dos Truba
lh:Jdnres na)~ I ndl1strius Urbanas. que niio se riu, nll nosso 
ctllcmh:r, D órp.i'Hl comrt:tcnlc para reivindicar cm nome dos 
intcressc)l d\l' trahalhudmcs, mus. como se vê, de seus 
rróprhl .. inlcrc.:sscs ceonômil'ns. 

Dianl1..' dn exposto, c cunsidcrando que o Projctl1 cogitu 
de dcscnutu de n:lturctu pesS11UI. lJUC imlcpt:ndc de decisão de 
asscmhléia)l nu reuniii~s de eunscllws, por isso que ultcrudu 

foi a normu consolidada, pura permitir, como ugora, que 
somente sejam efetuados descontos autorizados pelos pró
prios empregados, somos contrârios à sua aprovação, por 
inconveniente, ainda que constitucional c jurídico." 

O autor da propor.içiio pretende fazer com que o dispositivo 
retorne à sua redução anterior, Esta redução dizin: 

"ArL 545, Os empregadores ftcam obrigados a 
descontar nu folha de pagamento dos seus empregados as 
contribuições por estes devidas ao sindicato, uma vez que 
tenham sido notiftcados por este, salvo quanto ao imposto 
sindica\, cujo desconto indopende dessn formalidade," 

O dispositivo em vigor obriga o desconto pelo emprcgador na 
folha dos empregados, desde que por eles autorizados, notificação 
que cabe ao sindicato, A redução proposta não traz nada de novo; 
não passa mesmo de nova alteração de \d, alteração que está se 
tentando repetidamente, 

Nosso parecer, i:, assim, contrário ao Projeto n• 2,876/76, de 
acordo com o pronunciamento da Comissão de Constituição e 
Justiça, 

Su\vo melhor juizo, 
Sala das Comissões, em 16 de junho de 1977, - Jessé Freire, 

Presidente - Ruy Santos, Relator - Nelson Carneiro, vencido -
Lázaro Barboza, vencido- Domicio Gondim. 

PARECERES N•s319 E320, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 60, de 1977, que "dá 
nova redação ao artigo 543, da Consolidação das Leis do 
Trabalho". 

PARECER N• 319, DE 1977 
Da Comissão de Constltul~ão e Justiça 

Relator: Senador ltalívlo Coelho 

O Projeto em apreciação, de autoria do ilustre Senndor Nelson 
Carneiro, objetiva estender aos delegados sindicais a proteção da es
tabilidade provisória de que trato o art. 543 da CL T, 

Com deito, o dispositivo citado estabelece, verbls: 

CLT, art, 543, "O empregado eleito pura o cargo de 
administração sindical ou representação profissional, in· 
clusive junto a órgão de dc\ibcruoào co\etiva, não poderá ser 
impedido do excrcício de suas funções, nem transferido pura 
lugar ou mister que lhe diftculte ou torne impossível o desem
penho das suas atribuições sindicais", 

O Autor, na Justificação, salienta que, "por incompreensível 
omissão, entretanto, o mencionado artigo da CLT não abrangeu a r,. 
guru do delegado sindical, empregado que tambi:m está sujeito u 
arbitrariedades patronais, e que, a nosso ver, deve gozar do mesmo 
direito assegurado nos empregados eleitos para cargos de administra
ção sindical ou representação profissional", 

Ã primeira vista poderia parecer que existum similitudes cm 
umbos os tipos de reprcsentatividude, fulo quejustiflcuriu u ostranhe
za pelo alheiumcnto dos benefícios du lei, àqueles u qucm fossem 
confludus us delcgucius dos órgãos sindicuis, 

Ocorro que u própria Consolidação, no título que cuida du orga
nizuçUo sindical, distingue us duas espécies. Assim, cargo dt• dirt'('tio 
011 reprt•.wmarào sindical é, nu forma do urt, 543, § 49, "uquele cujo 
o<ercício ou indicução dccorre de eloiçào prevista om lei, oquipu
mndo-se-\he o decorrente du designuçilo pelo Ministério do Tra
balho no cuso do purllgrufo 5• do nrt. 524 e no urt. 528 destu Conso\i
duçiio", enquunto us ri<-/egC/rrles sindicC/is são institufdas pelos sindi
catos upam melhor proteçào dos nssocindos e da cutegoriu ecnnô
micu ou prnlissional ou prolissào lihcru\ rcprcscntnda", sendo seus ti· 
I LI lares "designudos pela dirctoriu (do sindicato) dentre os associados 
radicudos no tmitório du correspondente dc\oguciu", como pro
ccituu o urt, 523, por isso que, sendo prepostos das entidades 
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classistas. c.xcrccm uquclc tipo "de emprego remunerado pelo sindi
coltn", de que fula o art. 521. ulínca b, cnquunto que o cxcrcfcio dos 
cargos clctivos é, obrigatorhmlcntc, grutuito, conforme estipula u 
ollinc:t c do mesmo artigo. 

Hô. portanto, que distinguir·sc entre as duas espécies de rcprc· 
scnwçtto: uma. clctiva c dintm1ica, por isso favorecida pch1 lei, u 
outru de car{ltcr hurocr(ltico, ainda que, funcionulmcntc, dedicada 
uos interesses classistus. 

Tal dissociaçl1o, oili:'Js, vem sendo mantida no texto consolidado, 
dc.~dc sua cdiçi1o, cm 1'1 de maio de 1943. mesmo quundo houve por 
•>portuno ao legislador ampliar o campo de representatividade dos 
primeiros aos ôrgi"los "de dclibcraç[ao colc:tivn", utrnvt:s do Dt:creto
lei n~' '2"2.9/67, sem que j;mwis fossem contemplados. cm qualquer 
caso. ns dcleg:tdos sindicais com obséquio du cstahilidudc provisória. 

Todavi:t, corno a qucstfto de mérito deverá, ainda, sc:r apreciuda 
pela douta Com issüo de Legislação Social, nosso Parecer é pclu tra
mituçi'lo do Projeto, por cst<tr conforme aos pressupostos de juridici
dudc c constitucionalidade, 

Sala das Comissões, cm IH de maio de 1977.- Daniel Krie~cr. 
Presidente- ltulívio Coelho. Rclmor - :"ielson Carneiro - Wilson 
Gonçalves- Accioly Filho- Hclvídio Nunes- Dirceu Cordoso -
Heitor Dias- Osircs ·:·cixelru. 

PARECER No 320, DE 1977 
Dn Comissão de Legislação Social 

Relntor: Senador Ruy Snntos 
1. O nobre Senador Nelson Carndro apresenta o projeto de lei. 

que tomou o n'' 60/77. dando nova rcdaçüo no art. 543 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, que passaria a ser: 

"Art. 543. O empregado eleito p:1ra o cargo de adminis
tração sindicnl ou representação protissionul. inclusive junto 
u órgào de dclihcnu;i10 colctivn, hem como o deh•gado 
sindical, não poderil ser impedido do exercício do suas fun
ções, nem trunsrerido para lugar oo mister que lhe dificulte 
ou torne impossível o desempenho das suas atribuições 
sindicais," 

E diz nu SU41 justificação: 
"Por incomprct:nsívcl om1ssuo, entretanto, o mencio

nado urtigo da CL T não nbrungeu a figuro do delegado sindi
cal, empregado que tambóm está sujeito n arbitrariedades 
patronais, c que, a nosso ver, deve gozar do mesmo direito 
asscgur:1do aos empregados eleitos para cargos de adminis
trucüo sindical ou rcprescntuçüo profissional." 

2. t\ Comissão de Constituição e Justiça considerou o projeto 
constitucional e jurídico, dizendo porém, o Relator, o nobre Senador 
ltallvio Coelho: 

"Hit, portanto, que distinguir-se entre as duas espécies 
de representação: uma, eletiva e dinâmica, por isso ravorc• 
cida pela lei, u outra de carâter burocrático, ainda que, 
funcionulmente, dedicada nos interesses classistns." 

3. A proposi~ilo em exame visn apenas proteger, também os 
delegados sindicais. !'i verdade que eles se dedicam à burocracia dos 
interesses classistas, vamos dizer. Estes delegados contudo, não silo 
estranhos à Consolidação das Leis do Trabalho. O art. 523 cria a 
sua nsura: 

"Art. 523. Os delegados sindicais destinados 11 dircçào 
das delegacias ou seções institufdus nu forma estabelecida no 
9 2• do art. 517 serão designudos pcln diretoria dentre os 
associados radicados no território du correspondente 
delegacia." 

Ora, se o membro du Diretoria do Sindic:1to precisa estar prote
gido, com ruziio também deve estar o delegado representante dessa 
Diretoria. 

Nosso parecer, assim, é ravorúvel uo Projeto de Lei n• 60, de 
1977 

Salvo melhor juízo, 

Sala das Comissões, 16 de junho de 1977. - Jessé Freire, 
Presidente - Ruy Santos, Relator - Domlclo Gondlm - Nelson 
Curnelro- Lázaro Bnrbozu. 

PARECER N•321, DE 1977 

Dn Comissão de Leglslaçilo Social, sobre o Projeto de Lei 
do Senado n' 142, de 1976, que "regula a lndenizaçào à 
dependente, e dó outrus providências", 

Relator: Senador Ruy Santos 

I. O nobre Senador Nelson Carneiro apresenta, à considera
ção do Senado, um projeto de lei, que tomou o no 142, de 1976, que 
"regula a indenizaçüo i1 dependente", Reza<> art. I• du proposição: 

"MI. I• :\ mulher que haja vivido, por mais de cinco 
anos, soh u dcrcnd~nr.:ia t:conómicu de solteiro, desquitado 
llU viúvo, c d!!lc n.:~.:lamc indcnizaçào necessária à mnnuten
çiio c trntamentu, poderô valer-se do rito processual previsto 
r•mt u açiio de alimentos." 

E que tem essa justificação da p:lrtc do seu autor: 
"Depois de largos debates, a douta Comissão de Consti

tuição c Justiça aprovou substitutivo ao Projeto n• 41, de 
1973, de minha autoria, que visava a regular a indenização a 
dependentes e dava outras providéncias. Sem divergência, a 
emenda substitutiva mereceu aprovação do Ph:nãrio, e, indo 
à C:imara dos Deputados, ali foi rejeitada. Tão nobres são os 
ohjctivos perseguidos pela proposição que se me impõe o de
ver de rcnovit-lu, nos c:xatos termos da redução final desw 
Casa, nu cspcrançn de que a ilustre Câmara dos Deputados, 
revendo sua decisão, venha afinal u possibilitar sua conver
são cm texto legal. Também uma vez, cm 1971, proposição 
semelhante, com pureccr do saudoso Monsenhor Arruda Câ
mara, roi rejeitada por esta Casa (Projeto de Lei da Câmara 
n• 162, de 1968), depois de acolhida unanimemente pela Câ
mara dos Deputados. As linhas cruzadas cm que tem vivido 
tão generosa proposta hão de merecer um ponto de entron
camento, hoje aspiração ninda mais sentida do que há nnos 
passados." 

2. Na Comissão de Constituição c Justiça foi considerado 
constitucional c jurídico, merecendo parecer favorável quanto no 
mórito. E diz o Relator, o nobre Senador José Snrncy: 

"Nos termos do Regimento Interno, compete a esta 
Comissão opinar sobre o mérito c o aspecto jurídico-constitu
cional da proposta sob exame. 

A matí:riu versa sobre direito civil. Tem, pois, a Uniüo 
competência parn legislar a respeito, conrorme expressamen
te dispõe o urt. 8•, XVII, letra b, da Constituição. 

O Poder de iniciativn pertence n qualquer membro ou 
Comissão do Congresso Nncionnl, eis que a mati:rin lcgis
lativu não é duquclus que a Lei Maior reservou exclusivamen
te ao Poder Executivo (arts. 56,57 e 65)." 

3. Ao chegar ao plcn,irio porí:m, c após dois adiamentos- e 
como não pudesse haver o terceiro- foi pcdidn a audiência da Co
missiio de Legislação Social, requerimento aprovado. 

O Regimento do Senadl1 dispõe no seu nrt. 109, do Capítulo que 
truta das atribuições das Comissões: 

"Art. 109, À Comissão de Legislação Social cumpre 
emitir parecer sobre us matérias rtfcrentcs aos problem:~s so
ciais, organiznçào c fiscalizaçilo do trabalho, cxcrcfcio profis
sionul, pr~vidénciu social, reluçõc:s entre empregadores c 
empregados, associações sindicais, acidentes do trubalho c 
justiça do Trabalho." 
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A matéria em exame não deixu de trntur de um problema social, 
sob certo aspecto: mns a Comissão de Constituição c Justiça disse, 
categoricamente que elu "versll sobre direito civil", E é verdade. Não 
se trata, assim, de ussunto pertinente à Comissão de Legislllçào So
cial. 

Nosso parecer é, pois, pelo não conhecimento da mlltéria. 
Salvo melhor juizo. 
Sala dlls Comissões, cm 16 de junho de 1977. - Jessé Freire, 

Presidente - Ruy Santos, RelalOr - Nelson Carneiro - Lózaro 
Barboza- Domíclo Gondlm. 

PARECERES N•S 3ZZ, 3%3,324, 325, 326e 3%7, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 3, de 1974, (n' 845· 
8, de 197%, na origem) que "Regula os contratos para a gra•a· 
çào e comerclallzaçõo de discos musicais", 

PARECER N•3ZZ, DE 1977 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Visa o Projeto n• 3, de 1974, da Câmara dos Deputados, a re
gular os contratos para a gravação e comercialização dos discos 
musicllis. Pelo art. I• "os contratos para a gravação de discos 
musicais, ou dispositivos com a mesma finalidade, destinados a fins 
comerciais, estabelecerão, cm cláusula c:specíficn, a série (ou séries) c 
o número de unidades (quantidade) que serão gravados em cada' 
série objeto do contrato assinado", O Parágrafo único dispõe ·que "a 
série terá uma designação própria e os discos que a compõem serão 
numerados seguidamente de 01 até o último da série que terá como 
número de ordem e número final da série contratada". Pelo art. 2lil, 
"o número de ordem, de cada disco, seguido da designação da série a 
que pertence, será, obrigatoriamente, citado nas notas de venda (ou 
fiscais) nas transações comerciais". 

Importante para os autores, em geral cantores e músicos, são os 
artigos 3• e 4•. que asseguram, de modo efetivo, o controle sobre o 
número de discos vendidos, Finalmente, o art. 5• dispõe que "mesmo 
que os contratos se refiram ao cantor, autor ou outros, isto é, entre 
individuas e as empresas gravadoras, o contrato para a gravação a 
que se refere esta lei é obrigatório". 

De modo seguro, o projeto regula a relação entre autores e pro· 
dutores de discos, não incidindo em inconstitucionalidade, nem em 
injuridicidade. Sobre ele deverão pronunciar-se ainda as doutas 
Comissões de Educação e Culturu e de Economia. Meu voto é: por 
sua nprovnçiio. 

Sala das Comissões, em 8 de maio de 1974. - Daniel Krieger, 
Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Ae<loly Filho - Mattos 
Leão - Jtalí•lo Coelho- Oslres Teixeira- Heitor Dias - Gustavo 
Cupanema- José Augusto- José Llndoso. 

VOTO F.M SF.Pt!RtiDO DO SR. SENADOR JOSE LIN· 

DOSO: 

Solicitamos vista do PLC n<' 03/74 - que regula os contratos 
pum a g.ravuçào I! comercializtlçào de discos musicais, objeto de Pttre
cer do eminente Senador Nelson Cnrnciro. 

Recebemos dos interess:odos - Sociedade Independente de 
Compositores c r\ utorcs Musicais- SICAM, bem como da Associa· 
çào Brnsileira dos Produtores de Fonogramus- (Does, n•s I e 2 
anexos) trnhalhos Clmtcndo considerações, u primeira a fuvor c a 
scgundu contrC1riu, uo rdcrido projt:to, ambos envolvendo mut~riu 
de mérito, que foge i1 comrctêncla dest:.1 Comissão. 

O Projeto nUo incide cm inconstitucionalidude, nem injuridicida .. 
de c por isso, subscrevo o voto do nobre Relutar. pnru que o mesmo 
possa ser examinado pelas Comissões de Educnç1\o c Culturn c de 
Economiu. 

Sulu dus Comissões, cm H de m:oio de 1974.- Josó Undoso, 

PARECER N• 3%3, DE 1977, 
Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Mendes Canale 
Com fundamento no que dispõe o art. 2R3 do Regimento lnter· 

no, o eminente Senador Jarbus Passarinho, em parecer prévio 
emitido perante esta Comissão, em 29 de agosto de 1974, propôs a 
tramitação simultânea dos Projetas de Lei n• 3, de 1974,.da Câmara 
dos Deputados c n• 53, do mesmo uno, do Senado Federal, que, rcs· 
pectivamente, regulam os contratos pura gravação e comercialização 
de discos musicais e torna obrigatória a numeração de discos c 
demnis gravações de obr::ts artfsticas, literárias ou cientificas. 

Igualmente, o mesmo relator, com base no art. 284 do referido 
Regimento, visando à remessa a este órgão técnico para apreciação 
do mérito, propôs e obteve da Mesa que as duas proposições fossem 
examinadas conjuntamente. 

O Projeto da Câmara dos Deputados, de iniciativa do ilustre 
Deputado Florim Coutinho, determina que os contratos para gra· 
vução de discos musicais ou dispositivos com a mesma finalidade, 
destinados a fins comerciais, estabelecerão, cm cláusula especifica, a 
série (ou séries) e o número de unidades que serão gravados cm cada 
série objcto do contraio assinado. Manda, ainda, que a citada série 
tenha uma designação própria e que os discos que a compõem de· 
verão ser numerados, seguidamente, de I atê ao último da série, a 
qual terá, como número de ordem, o do Onal da série contratada. 

A proposição do Senado Federal é do eminente Senador Franco 
Montoro, e determina que todos os discos e demais gravações de 
obras artísLicas, literárias ou cientfncas, sejam numerados, obrigató .. 
riu e progressivamente, a partir do algarismo I (um), sendo utilizada 
uma seqUência numérica progressiva para cada série de gravações 
que tenham o ruesmo conteúdo e marca. 

Estabelece, outrossim, que a numeração deverd ser impressa 
mecanicamente, de forma clara e vislvel, no rótulo ou etiqueta de 
cada exemplar produzido, determinando, ainda, que a numeração 
obrigatória se estenda a todos os exemplares produzidos, mesmo que 
destinados à distribuição gratuita, divulgação ou promoção, 

Consoante declara o eminente autor do Projeto, o seu objctivo 
primordial é estabelecer um instrumento eficaz de nscalização dos 
direitos dos artistas, compositores e outros titulares de direitos auto· 
ruis, inclusive do Fisco e dos demais interessados. 

Convêm lembrar, que o mesmo ilustre representante por São 
Paulo propôs medida semelhante, sob a forma de emenda, quando 
da tramitação, pelo Congresso Nncionul, do Projeto de Lei sobre 
direitos autorais (atual Lei n• 5.988/73). Di tu emenda, que tomou o 
n• 229, logrou aprovação da Comissão Especial c do Plenário das 
duas Casas, tendo sido incorporudu ao Projeto enviado à sanção 
presidencial, assim como o seu art. 83, Resolveu, porém, o Senhor 
Presidente du República vetar esse artigo: "por considerá-lo centrá· 
rio uo interesse público", 

TCndo cm vista, no cntunto, que "a simples leitura das razões do 
veto demonstra que não foi compreendida a importância, o alcance e 
o espírito dn norma vetada", como ulirmu o eminente Senador 
Franco Montara, resolveu este submeter a proposiçiio como alude, 
ora sob nosso exume, "certo de que, como assevera Suu Excelência, 
com a sua aprovação, o Congresso Nucional prcsturá um serviço real 
à cultura brasileira e à laboriosa classe dos autores, compositores, 
cantores c demais titulurcs de direitos autorais'\ cujos depoimentos 
invoca cm abono de sua iniciativa. 

Entendemos, untes de muis nudu, que o autor musical precisn ter 
uma mcntulidude de cmpresítrio, uma vez que, como se subc, ele, 
como compositor, entregu sull criação musicul puru ser explorada 
comercialmente pelas editorus c cstus i: que corncrcium com as Sacie .. 
dudes de Arrecudaçüu, donde, os compositores terem que pedir 
contas ils editoras c, conseqUentemente, 1\s sociedades nrrcca· 
dudorus,j{t que ns editoras funcionam como intermediárias. 

Sabemos dus inúmeras diõculdudcs existentes até hoje, para 
nrrccaduçi\o de direito!; uutoruis no Brasil, em decorrência, em 
grande purtc, du vustidào territorinl de nosso Puls, e, de outra parte, 
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dos mcc•1nismos ainda empíricos de seus processos administrativos e 
técnicos. 

As divergências neste particular süo incontáveis c não menores 
as acusações que são ussacadas freqUentemente pela Imprensa, ora a 
respeito do desligamento do compositor nacional de seus próprios in· 
tcresses, ora contra as sociedades arrecadadoras; ora contra as gra
vadoras; ora contra as deficiências de funcionamento das plunilhus, 
que, como sabemos, são a fonte geradora do pagamento dos direitos 
OUt6f'~ÍS, 

Hoje, algumas sociedades defendem os direitos de seus 
associados através de computadores c se a música foi executada u pia· 
nilha registrará. 

Estamos entre os que reconhecem que defender direitos autorais 
cm nosso Pais i: tarefa das mais dificeis. Dai porque, entendemos 
indispensável a participação atuante dos compositores brasileiros na 
sociedade arrecadadora a que se filiar, contribuindo todos para a 
conscicntizução do usuário, que deve retribuir, corretumcntc, ao uso 
da propriedade artística e literúria. 

A música que propicia lucro, direto ou indireto, é fruto de um 
trabalho intelectual que precisa, evidentemente, ser pago pontual e 
devidamente. E, que dizer do resguardo dos direitos de nossos au· 
tores, no exterior, a despeito de todo o trabalho desenvolvido pela 
Confederação Internacional da Sociedade de Autores e Composi· 
tores? 

Temos, hoje, uma Lei, a de n' 4.944, de 6 de abril de 1966, que 
estabelece normas, até certo ponto rígidas, sobre a protcção a 
artistas, produtores de fonogramas c organismos de radiodifusão. Te· 
mos, igualmente, um outro diploma legal, bastante abrangente, a Lei 
no 5.988, de 14 de dezembro de 197J, que regula os direitos autorais 
pela qual foi cri:~do o Conselho Nacional de Direito Autoral, órgão 
de fiscalizaçUo, consulta c ~~ssistêncitt, no que diz respeito aos direitos 
do autor e aos dircitos que lhes stao conexos. 

Pela primeira Lei, cabe exclusivamente ao artista, seu mandatá
rio, herdeiro ou sucessor, impedir a gravação, reprodução, 
transmissão ou retransmissão, pelos organismos de radiodifusão ou 
qualquer outra forma, de suas interpretações c execuções públicas, 
pura as quais não haja dado seu prévio e expresso consentimento. 

t\ segunda Lei, estubclt:cc que incumbe ao autor o direito de 
utilizar, fruir c dispor de sua obra artística, bem como. autorizar sua 
utilizacfio ou fruiçfio por terceiros, no todo ou cm parte, dependendo 
de seu consentimento qualquer forma de sua utilização, seja por 
ad:aptaçào ou inclusão cm fonograma, seja por comunicação ao pú
hlico, dircta ou indiretamentc, por qualquer forma ou processo, u 
saber: c.xccuçfiO, representação, ntdiodifusão sonora ou audiovisual, 
t:mprego de i.alltofalantl:s ou de aparelhos análogos. 

Com rc:fcr~ncia ias medidas pn:conizudas nos dois projetas sob 
nosso exame:. as oriniõcs são diumetralmcntc opostas. 

Para muitos dos rcrm:scntuntcs das associações que se propõem 
defender os din:itos artísticos c fonomecânicos de seus associados ou 
que: se :aprcsc:ntum como representantes dos uutores, compositores c 
escritores dc música, "os critérios, hoje, utilizados pura us prestuções 
de contas de direitos fonomec:"micos têm sido considerados satisfutó
rios". Segundo ~llguns, a ''inov;.açiio de serem numcrudos os fono
gramas, l:omo dctermimam as duus proposições, além de dincultar a 
r:u:it1naliwçfw do procc:sso industrial, viril agravar. sobremuneira, os 
custo!\~.: o" moldes tradicionais dc fahricaçào". 

:\!.:rc.:ditamos 4lle ~.:sse mrecto foi que levou o Senhor Prc:F~idcntc 
Ja Repi1hlica a opor voto ao arl. X.1 do Projeto de Lei n' 13(73, 
~:nviado ;, sa1H;fln. lk fittn. n akancc prútico ou u exeqUibilidade du 
m~.:did;a, c.:m virt tale dllS l1hic~.:s que podcrào gcrur no ritmo du produ
~.r·àn indthtrial flHJOg:rú!'ica, for~am ressaltados nus razões do veto, 
relo Senhor Prc:..,idc.:nt~o: . 

.l:'t n ... autnn: .... ,;ompmitores c inti:rprelt:s de música SI! munifcstu
ram.l:rcnlllS que. :aunanimidad~.:. pcla aprovaçtw da mt:dida. 

:\~..,im, entre lllltrn..;, n cuntnr Jair Rmlrigucs considera o projt:to 
cnnw ":1 mclhnr l..:llb:aque pnderiu UL'tlntcl:er". E afirma: "t\s flahri· 
cm. de di:..,;tl quL' trah<llham cnrrctarncntc nada tcriln que temer c 

aquelas que somprc so enganam nus prestações de contas, terilo que 
ucertur o compusso", Esstt desalinuçiío, uns dentro do >~certinho" e 
outros "por fana", nào dá não". 

Por sua vez, os compositores Antonio Carlos e Jocafc manifesta· 
ram irrestrito apoio ao projeto "pela morulizadoru providí:ncia que 
propõe", Paru esses autores, os abusos só dcsnpurcceriio Hmcdinntc a 
aplicação de uma forma de controle rígido, como o da numeração", 

Diante dcssu declaruda divcrgénciu e pura melhor nos inteirar
mos do mecanismo c processamento técnico de uma gravadora de 
disco, da vcrificaçfio i11/oco dos trabalhos desenvolvidos, chegamos à 
conclusfio de que é dificil, ainda que possível, que u prestação de 
contas pelas gravadoras seju lesiva aos interesses dos autores, uma 
vez que o ru.mltil• (como compositor) pela vendagem de discos é 
pago dirctumcnte pelas gruvudoras. 

Já. segundo Nelson Mona cm crônicu publicada no O Globo, de 
5-1-75, raras sfto us gravadoras "que prestam contas honestas, 
algumas por mú·fé, outras por incompetência, uma vez que, entre as 
gravadoras pe4ucnas, nem ~:!:.as mesmas sabem quanto realmente 
vcnderum, rcsultHdo de uma atuaçiio tumultuada no mercado, 
vendendo discos cm consignação. abaixo de tabelas, sem recolher 
impostos e vai por ai", 

Para esse crítico musical: E preciso não esquecer que existem, 
pelo menos. cinco sociedades brig:undo pura ver quem arrecada mais 
direito~ pan1 seus compositores. Mas, quais delas estão brigando 
para ver qual a qut: distribui mais c melhor para seus compositores?". 

"É: tropiculmcntc tragicómico saber, afirma Nelson Motta, que, 
na sua maioria us sociedades possuem grandes patrimónios imobiliá· 
rios c que u maioriu de seus compositores (associados) não pode 
viver de seu trabalho dignamente. É irritante saber que u maioria 
delas, arrecadando massa~ fantásticas de dinheiro, não quer apare· 
lhur-sc com computadores pura fazer u distribuição equitativa dos 
direitos, cm proporçüo aos que realmente fizeram as músicas mais 
executadas. Preferem os antigos (e benevolentes) mapas manuais ... ". 
"Estit certo. É animador saber que já se pode viver de música no Bra· 
sil. Pouquissimos, por enquanto, mas~ se pode. Mas se poderia vi
ver melhor, muito melhor. Muito mais gente já poderia, há mais tem· 
po, estar vivendo melhor com o produto de seu trabalho: "música 
popular um bem de consumo cultural, nas regras de qualquer jogo. 
Que exige tempo, esforço, talento C! vontade para exercê-lo", 

"0 grande mgumento das Sociedades" - prossegue Nelson 
Mottu -pura "cxplic:.ar" as falhas ma distribuição quando alguém 
importante grita. é u faltu dt: condições e recursos para urrecadar 
corrctumcnte, "num Pais imenso", o direito autoral devido aos que 
cri<mtm a música que toca no rúdio, nas tt:lcvisõcs, nas festas c nos 
espctúculos públicos. 

Mtts, as grandes fulhas das sociedades niio t:stào na arrecadação 
dos usuitrios e sim nu di.<trihuirào aos compositores do produto total, 
sc:gundo porccnt~agens cstubt:lecid:as pelas socicdadt:s, calculadas 
pelas sociedades c contabilizadas pelas sociedades. Possibilidades de 
controle ou cht'k i11 por parte dos compositores?". 

Scju como for, o que sabemos é que uos compositort:s brasileiros 
interessa sobretudo receber o que lhes é devido, pclu execução públi· 
ca de suas músicas: nrw estão eles muito preocupados cm saber das 
pmcentugens recolhidas pelm sociedades nos pagamentos. 

J[! a t\ssociaçtao Brasileira dos Produtores de Fonogramas enten
de que a numcraçtao progressiva de discos c gruvuçàcs de obras 
.artísticas nrw snludnmarú ll prohlema surgido com as chumildas 
"edi~·tl~.:s piratas", istn é, grav:u.;ões produzidus por empresúrios 
ncsl:rupulnsns qtu:, ~taa;mdn i1 margem da lei, niio se prcocupnm em 

ohter u devida uutoritiaçiau dus autores para reproduzirem suas 
ohras. Acham, que u medidu ntao proteger(a, também, os direitos do 
:tlllllr, nem :al:tlhert:arú u/ .. ist.:tl t.:tHltrit iiS fruudes. 

Tnt1.cmns ia hailu essas npiniões, sem sobre seu mérito dese
jarnws pronutH.:iar-n,J:..: l'al.~llln·ln, apcnas, com o intuito de ressaltar 
a (:lltnrlexidadc do rrnhletllil. 

t\qui, :1 verdmle, l:nnw a virtude, se llllS aligura deverem situur
sc.: no tncio termn. 
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. Acreditamos mt:smo que, cm muitos casos, a soluci1o do pro· 
hlcma poderia depender, exclusivamente, dos termos das clúusulus 
contratuais de autorização para gravuçào, nas quais se previsse 
expressamente que cadu prestação de contas contivesse o número de 
catálogo: a quantidade de disco vendida no trimestre: o número de 
faixi1s que contém o disco: cussctc ou cartucho: o preço de venda e os 
valores unitário c total do direito autoral devido. Em contrupartida, 
ncuriam os produtores obrigados a manter uma contabilidade 
precisa com respeito à fabricaçUo, estoque c vcndus dos fonogramas, 
outorgando-se à editora de discos o direito de controle de todas as 
.operações do produtor, inclusive de acesso ao local do estoque du 
produto c aos demais documentos, de modo u lhe permitir que se 
verinquc, em qualquer época de fabricação, o movimento de entra· 
das c saídas. 

Estas disposições, por seu turno, poderiam c'onstar dos con· 
tratos entre os produtores fonogrúncos e as sociedades de autores, 
inclusive as estrangeiras. 

Mas, tudo isto fica ad /ihirwn das partes contratantes, já que 
essas cláusulas não podem ser impostas pura proteger o autor contra 
·esbulhos e fraudes, quer da parte do editor, quer da parte da socie· 
dude de autores a que porventura ele pertença, quer da parte da 
g'ravadora com quem tem contrato, mesmo porque tal contrato 
merece fé- até prova em contrário- como pressuposto do direito 
comercial. · 

É de ressaitar, ainda, que o art. 64 da Lei n• 5.988, de. 14 de 
dezembro de 1973, que regula o Direito do Autor, tendo em vista que 
este, no contrato de edição, abdica de suas prerrogativas cm favor do 
editor, o qual passa a ser o único a explorar a obra c já obriga que 
sejam os exemplares numerados. 

É que o editor, diferentemente do produtor fonográfico, nada 
acrescenta à obra, não a reelabora, não a transforma, cingindo-se a 
reproduzi-la pura c simplesmente, obrigando-se apenas a publicá-la e 
a divulgá-la. Jâ o produtor fonográfico é titular de um. direito 
autoral, d~ acordo com o art. 98 daquele diploma legal, vez que, 

· fazendo a obra musical interpretada por um artista, escolhendo 
arranjos c músicos e selccionando efeitos sonoros, ele como que cria 
algo novo, algo que não se identifica nem mesmo se confunde com a 

' música que ele incorpora ao fonograma. É. pois, verdadeiro sujeito 
de um direito autõnomo. Diferentemente do editor, de modo geral, o 
produtor fonogrâfico é simplesmente autorizado a gravar uma deter· 
minada obra, sem ler sobre ela exclusividade. Com referência a ele, o 
autor não abdica de suas prerrogativas, podendo autorizar outros 
produtores fonográficos a gravarem a mesma obra, o que ocorre 
com freqUência. 

A nosso ver, neste particular, os projetas falham nivelando situa· 
ções inteiramente diferentes. Em conseqUência, o produtor fano· 
gránco, que nem sequer obtém c.,lusividade, seria obrigado u 
numerar sempre os discos, mesmo quundo não é o editor, isto é, 
quundo os direitos patrimoniuis tenham sido udquiridos por ele, 

Ademais, as proposições incorrem cm :llgumas impropriedades 
de ordem técnica, no considerar o disco uma gravnçào de obru artis
ticn, quando sabemos que ele é apenas o .wpnrtt> mmnial que contém 
u lixação sonoru: o suporte no qual se reproduz u gravação ou se fixa 
o som. Assim, suporte material pode ser tunto o disco, como u fita, o 
cassete, o curtucho, jâ que todos podem conter a mesmu gravnção. 
Ocorre, ainda, que um mesmo disco pode conter vúrias faixas de mú
sicus de diversos autores, o que é bem comum. 

Ora, pelos projetas, os discos são considerados espécies do 
s~nero muior que é u gravuçüo. ConseqUentemente, seriam tiS gra
vações que deveriam ser numeradas. Ocorre, porém, que 11ma mt•sma 
grm·arãn pode uprcsentar-sc cm diferentes suportes materiais, Assim. 
u gruvução de umu duda música pode ser lunçuda cm um compacto 
(contendo 2 gravuções) c, depois, incluídu cm um long·play 
(contendo 12 gravuçilcs) c, mais lurdc, essas gravuçilcs do LP, 

. lnnçudus cm cassete e cartucho. 
Ser(! o cuso, ~ntno, de perguntar-se, se no lon~:·play está uquelu 

música: deve este LP começar pelo número com que terminou u pro-, 

duçt10 do compacto? E se o LP c o compacto estiverem sendo pro· 
duzidos simultnncumcntc, o que é comunfssimo, como conciliar suas 
numcruçõcs'J Isso para nrío se falar de cassetes c cartuchos, que 
repetem :.1s mcsmus gruvnções contidas !!m determinado LP c são 
lançados simultaneamente. 

Acresce, por outro lado, que o Projeto do eminente Senador 
Franco Montara, daw venia, para incidir cm uma outra falha, no de· 
tcrmim1r cm seu urt. 4Y, item VI, que das prestações de contas conste 
:.1 numcnu;iio de todos os exemplares vendidos. 

ScrC1 o caso de perguntar, se, cm um mês, um determinado 
cantor chega a vender 30.000 cópius de um mesmo disco, quantas pá· 
ginus tcrú a rreswçào de contas que discriminar o número de cada 
um deles? 

Acresce que, no processo industrial, como pudemos constatar 
de vl.<u. muitos rótulos são dilacerados e muitos discos perdidos, por 
defeitos ou quebras e que, ussim, as caixas contendo discos não os 
terão obrigatoriamente em seqUência perfeita, podendo faltar itens 
que se hajam estragado, o que torna inexeqUivcl o controle, vez que 
importaria cm ter o futurista de abrir cada caixa para vcrincar a 
numeração, antes de emitir a nota fiscal, a fim de se conhecerem os 
números dos discos entregues. Sabemos que um simples pedido pode 
conter até 10 c 12 itens diferentes, em quantidades variáveis de cada 
um deles. Oru. isto torna inviável a medida da numeração, tal como 
foi proposta. 

Ã vi,Ut. pois, das considerações acima ex pendidas, entendemos 
que uos projetas em exame seja apresentada a seguinte 

EMENDA N•I·CEC 
(SUBSTITUTIVO) 

Altera a Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973, que 
regula os direitos autorais, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O art. 117 da Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de !973, 
que regula os direitos autorais, e dâ outras providências, fica acres· 
cido dos seguintes itens: IX, X e XI. 

"Art.ll7 ..................................... .. 
IX - fiscalizar o exato • fiel cumprimento das obriga· 

ções dos Produtores de Fonogramas, Editores e Associações 
de Direitos do Autor para com os titulares de direitos auto· 
rnis c artísticos, procedendo, a requerimento destes, a todas 
as verificações que se fizerem necessárias, inclusivt.:, audi
toriais e exames contúbeis: 

. X- impor normus de contabilidade ao usuítrio, cujos 
planos contábeis ou escritu não permitam a adequada veri
ficação da quantidade de exemplares reproduzidos e ven· 
didos: 
· XI - determinar, que as etiquetas que distinguem as 

cópias de fonogramas sejam :.1utcnticudas utravés de uma 
marca ou selo de controle, que scril aposto pelo próprio Con· 
selho Nacional de Direito Autoral. nu forma dus instruções 
que venha a bui:mr." 

Art. 2• O url. 30 da Lei n' 5.988, de 14 de dezembro de 1973. 
pussu a vigorur com o acréscimo do seguinte* 2Y, rcnumcrado o seu 
purl•grafo único pura* 1•: 

"Art.30 ....................................... . 
1- ............................................ . 
11- ........................................... . 
111- .......................................... . 
IV- .......................................... . 
a) ............................................. . 
b) ............................................. . 

c) ...•••.•..••••.•..••.••••..••••...•..•.....•.. 
d) ............................................. . 

* IY •• ' ' ••••• ' ' ' ' ' ' ' •• '' • ' ' ' '. ' '' ''' • ' ' '' ' • ' '. ' 
~ ~~~ Os cassetes. carlll~hns c apurclhos semclh<lntcs, 

contendo litus de registro de sorn gruvadas, nt10 [1lldcrt1o ser 
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vendidos, expostos f1 venda, adquiridos ou mantidos cm 
depósito, para fins de venda, sl.!m <.tuc ctn seu corpo conste, 
cm relevo c intcgrando·o de forma indissociúvd, o número de 
inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC), do 
M inisté:rio da Fazenda, da empresa respnnsil vel pelo pro· 
cesso industrial de reprodução da gravação." 

Art. 3• A Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973, é acrescida 
do seguinte artigo 131, rcnumerados para 132, 133, 134 c I 35, rcspcc· 
tivamente os atuais artigos 131, 132, 133 c 134: 

"Art. 131. Comprovada, pelo Conselho Nacional do 
Direito Autoral, a sonegação no pagamento de direitos auto· 
rais, o sonegador é obrigado a pagar em dobro ao lesado o 
montante do valor dos direitos sonegados e, a título de 
multa, imposta pelo mesmo Conselho cm favor do Fundo do 
Direito Autoral, o quíntuplo do mesmo valor. 

§ I• Quando se tratar de autor anteriormente prejudi
cado, aos infratorcs reincidentes será aplicada cm dobro a 
penalidade estabelecida neste artigo cm favor do Fundo do 
Direito Autoral e do lesado. 

§ 211 ~ ocorrênciu continuada, pelo mesmo infrator, 
previsto neste artigo, poderá ser punida pelo Conselho Nacio· 
na! de Direitos Autorais com o cancelamento do seu registro 
dos quadros deste órgão." 

Art. 4• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. S• Revogam-se as disposições cm contrilrio. 

J ustificaçiio 

O Conselho Nacional do Direito Autoral é o ápice da Lei n• 
5.988/73. Jf1 regulamentado pelo Poder Executivo, juntamente c.om 
o Fundo Nacional do Direito Autoral, a ele, como órgão criado 
para rtscalizar c servir de árbitro nos connitos existentes sobrt: direi
tos autorais, deve ser conferida a atribuição de controlar as ativi
dadcs dos produtores de fonogramas, como importantes usuários 
dos direitos autorais c artísticos, utravés dos mais amplos meios de 
verificação, como sejum os examr.:s contábeis c a uuditoriu. 

No nosso substitutivo tivemos, também a pn:ocupaç5o de estu· 
beleccr penalidades paralelas às estabelecidas no art. 122 para o 
editor clandestino, e com maior rigor, vrz que a pena é devida pela 
simples sonegação de direitos e ni1o, como está previsto no referido 
artigo 122, pcln falta de autorização, o que, sem dúvida, é mais grave, 

A Emenda Substitutiva defere, igualmente, ao Conselho Nacio· 
nal, poderes para impor normas de contabilidade aos produtores 
fonográficos, vis;mdo a permitir uma mais eficiente apuração do 
montante de direitos autorais devidos c, ainda com o objetivo de 
impluntur.se no Brasil um sistcmu de aposição de selos de controle, o 
qual, à exemplo do que jú ocorre nu Itália, estú fadado a produzir 
excelentes resultados. Esses selos servirão para autenticar u etiqueta, 
o rótulo do disco, por um órgão criado por lei. Com esta medida, c 
por esse meio, cstumos certos de que se lograrú impedir a prolifera
ção de cilpias ilegais. 

Após detido exume da matéria chegamos f1 conclusão de que a 
simples numeração progressiva dos fonogramas, sobre criar pesados 
ônus às cmpresus, nad•1 signilicaria sem a outorga oo Conselho 
Nucional, de podcrcs dc controle c liscalizaçUo. Esta outorga, 
porém, tal como propõe u Emcndu Substitutivn. dispensa a numc· 
ração pmgressiva. 

A nscalizaçtw dos direitos autorais rroposta no Substitutivo 
será feita sem imposição de encargos cxtraordinúrios, conciliando-se, 
assim, os interesses 1.!111 jogo, jú quc se tr;.msfcrc o poder de dt:cisão 11 

um órgão cspccialit.ndo c oncial, que deve merecer a melhor acolhidu 
de todos. 

No referente i1 cmt.!nda const:~ntc do art. ~~~do Substitutivo, im· 
portu rcss~lltar que ele teve o ohjetivo de melhor resguurdar os direi· 
tos do uutor c dos artistas, rroibindo as vcndus de cassetes, cartu· 
chos c upurclhos semelhantes sem o número de inscriçrio no CGC du 

empresa rcspons(1vcl pelo processo industrinl de rcproduçüo du 
gravação. 

Como se vé, o Suhstitutivo teve cm mira salv:u.:aHirdar de ma
nciru prútica e elicaztodos os direitos do autor n:1cion~al. 

Na realidade, de nada adiant:1rh1 impor normas, sem que hou
vesse um órgão liscullzador, como o CNDA. com ~llribuição de con
trole c com poderes de aplicar sanções aos que incorressem Cm faltas, 
uma vez que, até ugoru, só resta i1 parte prcjudicadu o recurso judi
cial, muitas vezes lento c dispendioso. 

Sala das Comissões, cm 7 de outubro de 1975. -Tarso Dutru, 
Presidente- Mendes Canale, Relator- Henrique de Lu Rocque
Joüo Calmon- Gustavo Capanema. 

PARECER N• 324, DE 1977 
Da Comlssilo de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

RELATÓRIO 

I - Em agosto de 1972, o nobre Deputado Florim Coutinho 
apresentou à Casa do Congresso, que integra, Projeto de Lei, que to
mou ali o n• 845/72. e que visa a regular os contratos para a gravação 
c comercialização de discos. A novidade maior seria a numeração 
das unidades gravadas em cada série objeto de contrato. Dizia o 
representante fluminense que assim se evitariam prejuízos para o au
tor c para o fisco. Ouvidas as Comissões de Constituição e Justiça, 
Educação c Cultura e Finanças, o substitutivo por elas aprovado 
chegou afinal ao Senado Federal, onde teve andamento sob n• 
03/1974. 

11 - Entrementes, na Comissão Mista para aprcciaçuo da 
Mensagem n• 351/73, do Sr. Presidente da República sobre Direitos 
Autorais (atual Lei n• 5.988/73), o ilustre Senador Franco Montara 
via aprovudu cmcndu de sua uutoria, com idêntico objetivo. Mas tal 
dispositivo, aceito pelo Plenflrio do Congresso Nacional. foi vetado 
pelo Sr. Presidente da República, sob a alegação de continuar o 
interesse público. Daí haver o eminente parlamentar paulista 
uprcscntado o Projeto de Lei do Senado n• 53/1974. 

III- A principio as duas proposições tiveram cursos distintos. 
Fui relator do projeto da Câmara, e meu parecer, pela consti· 
tucionalidade e juridicidade da proposta, term.inou aceito unani· 
memente, depois do voto cm separado do ilustreScnador José Lindo
se. Coube ao nosso antigo colega, Senador Carlos Lindenberg, rela
tar, no mesmo sentido, o Projeto Franco Montara. Na Comissão de 
Edacaçào e Cultura, entretanto, o Senador Jarbas Passarinho, 
relator do segundo Projeto, requereu, ~a forma do art. 283. do 
Regimento Interno, tivessem as duas proposições tramitação 
simultúnea, o que foi aprovado. Assim, ao ilustre Senador Mendes 
Canale coube opinar sobre ambas iniciativas, oferecendo-lhes Emen
das Substitutiva acolhida unanimemente por aquela douta Comis
são. 

IV- Eis que os dois rrojetos retornam a este órguo ti:cnico, a 
fim de que, na forma.do art. lO I do Regimento Interno, se manifeste 
sobre a constitucionalidade'ejuri<licidade da Emenda Substitutivu. 

t: o relatório. 

Parecer 

V- Nenhuma restriçilo se pode argUir à Emenda substitutiva 
da Comissão de Educação e Cultura, no que toca à sua comtit\1· 
cimral/dad• • j11ridlcidad•. 

A rigor, ui terminaria, diante do texto regimental, nossa tarefa. 
Cremos, entretanto, que não será demasia tecer a respeito alguns co
mentários, que, longe de restrições, con.,titucm coluboruçào aos que 
cm plenário, cxamim1ruo matéria tão relevante, 

VI - Uma lei nilo é obra de alguns, mas de todos. E quanto 
mais bateiudos seus dispositivos, mais se depuram as mwurczas, que 
acaso contenham. Entendemos entretanto que, salvo pura corrigir 
omissão, constituiria demasia sugerir modificações, cm forma de 
emenda, aos substitutivns das Comissões encarregadas rcgimen· 
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talmenle de opinar sobre o mérito, Seria, a nosso ver, levar longe de· 
mais, porêm, essa restrição regimental, deixar de manifestar 
divergências ou aplausos 11 proposição. quando do recxame da 
matéria por esta Comissão. E, porque assim pensamos, adentramos 
no estudo da Emenda Substitutiva, renovando louvores ao 
detalhado estudo do nobre Senador Mendes Canalc, tanto mais 
quando as pequenas c naturais divergências, caractcr!sticas do Poder 
Legislativo, visam ao meio ou à forma para que seja alcançado o fim 
legitimo e comum. 

VIl- O art. I• da Emenda Substitutiva rcfere·se aos incisos IX, 
X e XI do art. 117 da Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973. 
Altamente salutar se nos afigura o inciso IX. A Lei citada deixara de 
lado certas organizações que atuam, quer como intermediãrias, quer 
como forças paralelas de injunções, ou ainda como fontes pagadoras 
dos direitos autorais. Melhor fora, todavia, focalizasse a Emenda 
Subslitutiva com maior evidência as empresas ·industriais, referidas 
no § 2• prÓposto para o art. 30 da Lei, e estendesse sua aplicação no 
videofonograma, produto cogitado no referido estatuto legal. Tam· 
bé:m a Emenda Substitutiva reporta-se aos "titulares de direitos 
""torais e art!sticos", deixando cm suspenso se os criadores de obras 
que deixaram de ser titulares teriam ou não assegurada n prerro· 
gativa de apresentar requerimentos. Indica o inciso, entre os autores 
de requerimento, as "Associações de Direitos do Autor", enquanto a 
Lei n• 5.988, em seu art. 103, menciona as "associações de titulares 
de direitos autorais" e o inciso lll do art. 117 jã prevê a fiscalizai;ão 
de tais associações. O texto, salvo erro, deveria abranger, inclusive, 
as associações de editores e de produtores. 

VIII- No inciso X do ar!. 117, n Emenda vale-se da expressão 
"usuãrio", de tal amplitude que poderia acolher, indusivc os clubes, 
os restaurantes, as empresas de navegação, os estabelecimentos 
comerciais e muitos outros, de acordo com o§ I• do artigo 73 da Lei 
n• 5.988. Nem mesmo a conexão entre "usuãrio" c "quantidade de 
exemplares reproduzidos e vendidos" evitaria dúvida facilmente 
corrigível, se se dissesse, por exemplo: "estabelecer (ou impor) 
normas de contabilidade às pessoas jur!dicas referidas no inciso 
anterior, a fim de que os planos contábeis c a escrituração permitam 
n adequada verificação da quantidade de exemplares reproduzidos c 
vendidos". 

IX- O sistema de autenticação proposto (inciso XI da Emenda 
Substitutivo) é reconhecidamente de alta eficiência e merece 
acolhida. Encontra símile no sistema italiano, com ótimos resul· 
tados. Parece-nos, entretanto, que essa tarefa de autenticação não 
deva ser feita pelo Conselho Nacional de Direito Autoral, com sede 
em Brasllia, quando os estabelecimentos industriais estão no Rio de 
Janeiro, São Paulo, Recife, etc .. , Na Itália, essa autenticação não é 
realizada pelo órgão estatal' "Uf!icio De lia Proprictá Letteraria, 
Artística c Scienti!ica", mas pela entidade privada "Socicté Italiana 
Degli Autori ed Editori", que, na legislação brasileira (Lei n• 5.988, 
art. 117, inciso IV), seria o "Escritório Central de Arrecadação e 
Distribuição", que poderia abrir agências onde necessárias. 

X -Também o inciso XI parece nilo tornar obrigatória a auten
ticação, já que apenas determina que o faça o Conselho Nacional de 
Direito Autoral Confere-lhe, assim, o arb!trio de determinar ou 
nua, o que- co~vimos- nua estava no pensamento do ilustre Rela· 
torda Comissão de Educação e Cultura. 

XI - Merecem exaltados o raro brilho c o acentuado senso 
prático que levaram o nobre Senador Mendes Canale a incluir, na 
Emenda Substitutiva em foco, o§ 2• do art. 30 da Lei, a fim de tentar' 
evitar u chamada .. pirataria de discos c cassetes''. ao tornar 
obrigatória u menção ao Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) 
nus etiquetas ou corpos respectivos. Parece-nos, entretanto, que 
melhor fora que tal disposiçuo figurasse como urt. 83, que está vago 
nu Lei, em lugar de parâgrufo do urt. 30, que trata de direitos 
patrimoniais do autor e se relaciona especificamente às autorizações. 

XII - T11mbêm a Emenda Substitutivo, por um lupso, ni\o cita 
expressamente 11 palavra "discos" entre os produtos sujeitos à medi· 
d11 s11nc11dor11, 11 que devem estar sujeitos, por igual, os videofo. 

nogramas reprodu1idos cm cópias ou exemplares destinados à venda 
pública. 

XIII - Soa-nos desneccs~ãrio o art. J• da Emenda Substituti· 
v a, A Lei n• 5.988, cm seu art. 123, j:i prevê a busca c apreensüo dos 
exemplares fraudulentos, sem prejuízo de indenização por perdas e 
danos e das sanções penais (art. 121). E as violações ao direito de 
propriedade art!stica, literária e cientifica silo crimes previstos pelo 
art. 184 do Código Penal. 

.XIV- Finalmente, a autenticação das etiquetas completar-se· 
ia com a numeração. Conclui-se da Emenda Substitutiva que a 
numeração é possível e se converte, ninguém o contesta, cm fator de 
maior necessidade c de irrccusâvcl eficiência do controle dos discos. 
Ruem, assim, as objeções até agora levantadas à sua viabilidade, 

São essas, em resumo, as condições que o exame do mérito susci· 
tou em nosso espírito, e que sentimos no dever de ajuntar ao parecer 
pela con.rtltucianatrdade e jurldlcidade da Emenda Substitutiva da 

· Comissão de Educação e Cultura. 
Sala das Comissões, em 5 de novembro de 1975. - Accío1y FI· 

lho, Presidente- Nelson Carneiro, Relator- Leite Chaves- José 
Llndoso- José Sarney -ltalívlo Coleho- Dlroeu Cardoso. 

PARECER N• 325, DE 1977 
Da Comlssio de Economia 

Relator: Senador Jarbas Passarinho 

Relatório 

Tramitam simultaneamente os Projetas de Lei n• 3, de 1974, da 
Câmara dos Deputados e n• 53, do mesmo ano, do Senado Federal, 
que regulam, respectivamente, os contratos para gravação e comer· 
cialização de discos musicais e a obrigatoriedade da numeração de 
discos e demais gravações de obras artfsticas, literárias e cientificas. 

O Projeto de Lei n• 3, de autoria do nobre Deputado Florim 
Coutinho, determina que os contratos de gravuçüo devem estipular 
as séries e o número de unidades de cada série objeto de contrato, 
numerando-se os fonogramas segundo a ordem crescente dos núme· 
ros inteiros. 

O Projeto de Lei n• 53, de autoria do nobre Senador Franco 
Montara, determina a numeração obrigatória de discos e demais 
gravações de obras artísticas, literárias ou científicas, pretendendo 
atingir simultaneamente três objetivos, a saber: I) a proteção dos 
direitos do autor: 2) a defesa do fisco: e 3) a moralizaçüo da atividadc 
comercial. 

Examinados, na forma regimental, cm conjunto, os dois proje· 
tos, sucessivamente pelas Comissões de Educaçuo e Cultura e Consti· 
tuição e Justiça, ofereceu a primeira um substitutivo, de autoria do 
nobre Senador Mendes Canale, que foi considerado constitucional c 
jurídico, conquanto o nobre Senador Nelson Carneiro, Relator, 
aduzisse observações que merecem cuidadosa anlllise. 

Vale ressaltar que, ao ensejo da tramitação, no Congresso, da 
Mensagem n• 351/73, do Sr. Presidente da República, sobre direitos 
autorais, que se transformou na Lei n• 5,988/73, o ilustre Senador 
Franco Montara teve aprovada emenda de sua autoria, com o 
mesmo objetivo ora reiterado nos projetas sob exame, O Sr, Presi· 
dento da República, contudo, houve por bem vetar o dispositivo 
aprovado pelo Congresso Nacional, por considerá-lo "contrário ao 
inrere.rse público", julgando u numeração obrigatória "além de 
ociosa, impraticável". 

Nas razões do veto presidencial, estão explicitadas as causas da 
impruticubilidude, dentre us quais silo de salientar-se desde logo: 

I -a circunstância de uma mesma obra musical poder ser 
gravada simult11nc11mente por produtores fonográficos diversos: 

2- 11 criaçi\o de ânus desnecessário, sem benefici11r os composi· 
tores musicuis: 

3- o f11to de que o preceito vetudo ni\o encontra semelhança 
em nenhumalegislaçi\o de direito autoral cm todo o mundo. 

Chcgnm os dois projetas, que iniciulmcntc tiveram cursos 
scpurudos e distintos, ao exume dcstn Comissil.o, consubstunciudos 
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no substitutivo da Comissão de Educação c Cultura, que reuniu as 
duas proposições, acrescentando-lhe alterações no sentido de 
aperfeiçoá-las. Neste sentido ampliou o campo abrangido pela 
ementa, na modida em que "altera a Lei n• 5.988, de 14 de dezembro 
de 1973. que regula os direitos autorais, c dâ outras providências". 

fl o relatório 

Parecer 

A fundamentação do substitutivo da Comissão de Educação c 
Cultura esgota a matéria, com indiscutfvcl propriedade c brilhantis· 
mo. Por ela se vê, de um lado, u necessidade de proteger o autor c o 
fisco, da sonegação c da pirataria do mercado, c, de outro, a 
impraticabilidade da numeração obrigatória, segundo a ordem 
crescente dos números inteiros, O substitutivo introduz modificações 
na Lei n• 5.988/73, assccuratórias do direito do autor, sem incorrer 
no erro de agravar custos de fabricação, desnecessariamente. 

Atentos aos reparos oportunos, feitos pelo nobre Senador 
Nelson Carneiro, conclufmos pela necessidade de modificar 
parcialmente o substitutivo da Comissão de Educação c Cultura, 
visando ao aperfeiçoamento do diploma legal. 

Isto posto, somos pela apresentação da seguinte 

EMENDA N• 2- CE 

SUBSTITUTIVO 

Altera o art. 117 e Inclui o art. 83 na Lei n• 5.988, de 14 
de dezembro de 1973, que regula direitos autorais, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art.i' A Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973, passa a vigo· 
rar com a inclusão do seguinte art. 83: 

"A rt. 83. Os cassestcs, cartuchos, discos, vídeo
fonogramas e aparelhos semelhantes, contendo fitas de 
registro de som gravadas, não poderão ser vendidos, 
expostos à venda, adquiridos ou mantidos cm depósitos para 
fins de venda sem que cm seu corpo conste, cm destaque c 
integrando-o de forma indissociável, o número de incrição no 
Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do Ministério da 
Fazenda, da empresa responsável pelo processo industrial de 
reprodução da gravação." 

Art. 2• O art. 117 da Lei n• 5.988, de \4 de dezembro de 1973, 
fica acrescido dos seguintes itens: IX, X c XI. 

"Art.l\7, ..................................... . 
IX- fiscalizar o cxato c fiel cumprimento das obriga

ções dos Produtores de Vidcofonogramas c Fonogramas, 
Editores e Associações de Direitos do Autor, para com os 
titulares de direitos autorais c artísticos, procedendo, a 
requerimento destes, a todas as verificações que se fizerem 
necessárias, inclusive, auditorias c exames contábcis; 

X- impor normas de contabilidade às pessoas jurfdicas 
referidus no inciso anterior a fim de que os planos contflbcis c 
a escrituração permitam a adequada verificação da quanti
dade de exemplares reproduzidos c vendidos; 

XI- tornar obrigatório, que as etiquetas que distin
guem us cópias de Vidcofonogramas e Fonogramas sejam 
uutcnticadas e numeradas, através de uma marca c um n• de 
controle, que será aposto pelo próprio Conselho Nacional de 
Direito Autoral, na forma dus instruções que venha a 
baixar." 

Art. 3' Esta Lei cntru cm vigor na datu de sua publicação. 
Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário. 
Snla das Comissões, em 24 de novembro de 1976. - Renato 

Frunco, Presidente~ em cxcrcfcio - Jurbos Passarinho, Relutar -
Benedito Ferreira- Arnon de Mel\o- Ruy Santos- Agenor Maria. 

PARECER N• 326, DE 1977 
Da Comissão de Constilulçno e Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Voltam a ·esta Comissão, a pensados, os Projetas de Lei 
n• 3/1974, da Ci1mara dos Deputados, de iniciativa do ilustre Depu· 
tado Florim Coutinho, e 53, do mesmo ano, desta Casa, c de autoria 
do eminente Senador Franco Montoro. 

Caminhavam isoladas as duas proposições. Fui, desde o inicio, 
relator do primeiro, pronunciando-me pela sua constitucionalidade c 
juridicidadc, no que fui unanimemente acompanhado por esta douta 
Comissão, depois do pedido de vista do nobre Senador José Lindo
so. A matéria de mêrito foi remetida ao exame das Comissões de 
Educação c Cultura c de Economia. A segunda proposta mereceu 
idêntico pronunciamento deste órgão técnico, sendo relator o nosso 
antigo colega, Senador Carlos Lindenberg, de passagem brilhante 
por esta Casa, 

Na Comissão de Educação e Cultura, os dois Projetas jâ esta· 
vam apcnsndos, e o nobre Senador Mendes Cana\e, ao relatá-los. 
concluiu por um substitutivo, o que forçou, na forma' regimental, no· 
vo pronunciamento desta Comissão. Ainda que, no âmbito regímen· 
tal desta Comissão, coubesse apenas opinar, na oportunidade, sobre 
a constitucionalidade ou não e a juridicidadc ou não do substitutivo, 
entendi de meu dever, à guisa de colaboração, tecer considerações so· 
brc o mérito no amplo relatório que então redigi. Foram os dois 
Projetas à apreciação da Comissão de Economia, c ali novo substi· 
tutivo foi apresentado, da lavra do Senador Jarbas Passarinho, c 
que, aceitando o trabalho elaborado pela operosa Comissão de 
Educação c Cultura, acolhia algumas das observações por mim 
formuladas. 

Atendendo, já agora, à letra expressa do art. 101 do Regimento 
Interno, nada encontro, no Substitutivo da Comissão de Economia, 
que se insurja contra suas flagrantes constitucionalidade c juridicida
dc. Ainda que me tente, outra vez, retornar ao estudo do mérito da 
proposição, não desejo transpor os limites da competência rcgimcn· 
tal deste órgão. Melhor dito, não devo. fl o meu voto. 

Sala das Comissões, em 16 de março de 1977.- Daniel Krleger, 
Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Leite Chaves - Wilson 
Gonçalves- Helvfdlo Nunes - Otto Lehmann - Saldanha Derzl -
Heitor Dias - Gustavo Capanema - Paulo Brossard. 

PARECER N•327, DE 1977 
Da Comlssio de Finanças 

Relator do Vencido: Senador Ruy Santos 

I. O nobre Relator Senador Evandro Carreira, designado para 
o exame dos projetas de n•s 03, da Câmara que "regula os contratos 
para a gravação c comercializaçiio dos discos musicais", e o de n• 53. 
do Senado que "torna obrigatório a numeração de discos e demais 
gravação de obras artlsticas, literárias ou cientificas", tramitam con
jutamente por deliberação do plenário: e, na Comissão de Finanças, 
foi designado Relator o nobre Senador Evandro Carreirn que assim 
concluiu: 

"Ante o exposto, considerando que a matéria é: da maior 
relevância c foi conveniente c adequadamente disciplinada na 
proposição do eminente Senudor Franco Montara, somos 
pela aprovuçilo, nu Integra, dus medidus propostas na forma 
original do Projeto de Lei do Senado n• 53, de 1974, c pela 
rejeição do Projeto de Lei du Cilmara n' 03, de 1974 e dos 
Substitutivos apresentados." 

2. Submetido esse purecer u discussão c votução no plenário da 
Comissão de Finunçus, foi rcjcitudo por unanimidade, tendo cu sido 
designado Relutor do Vencido. 
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), Quando da elaboração da lei que tomou o n• 5.988, de 14 de 
dezembro de \97), foi-lhe incluído um dispositivo, que passou a ser o 
art. 83, com a seguinte rcdaçào: 

"Nenhuma obra a ser publicada por processo fano· 
mccranico poderá ser cditndu sem numeração progressiva de 
todos os exemplos produzidos, vedada seriação." 

O Senhor Presidente da República porém, o vetou, veto aceito 
pelo Congresso Nacional porque o que se pretendia já estava atendi· 
do em outros dispositivos de ordem gerul da lei, como os artigos 57, 
61 e 64. 

Por outro lado, segundo informações do Poder Exccuti· 
vo, "o projeto, na verdade, não irá trazer grande beneflcio 
aos compositores musicais, e isso porque, desde o Ato Com· 
plcmentar n• 36, o Decreto-\elll.• 406 e a Lei Complcmcn· 
tar n9 4, seu interesse está devidamente acobertado pela cir· 
cunstância de que as produtoras de fonogramas, por pode· 
rem deduzir integralmente do Imposto de Circulação de 
Mercadorias as quantias pagas aos autores e artistas bra· 
sih:iros, não têm interesse em não pagá-lus a estes, pois se a 
produtora não provar o pagamento dos direitos autorais, irá 
pagar mais imposto do que cm caso contrário, cm que pode 
deduzir do imposto a quantia paga aos autores e artistas, E o 
controle do pagamento desses direitos, já que implica dedu· 
ção do imposto, é feito pelo Estado-membro credor do ICM, 
o que vale dizer que será controle bem mais eficiente do que o 
feito pelos próprios autores ou artistas," 

Assim sendo, a redução do vencido ó pela rejeição dos projetas 
de n•s 03 f74, da Câmara, c 53, igualmente ~e 74, do Senado, 

Sala das Comissões, cm 19 de maio de 1977, - Paulo Brossard, 
Presidente- Ruy Santos, Relator- Wilson Gonçalves- Saldanha 
Derzl - Heitor Dias - G\lvan Rocha - Domic\o Gondlm - Dirceu 
Cardoso, vencido - Ruy Carneiro, vencido - Evandro Carreira, 
vencido, com voto cm separado. 

VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR EVANDRO 
CARREIRA: 

o eminente Senador Franco Montara requereu audiência desta 
Comissão, a fim de se pronunciar sobre os Projetas de Lei n• 3/74, 
originário da Câmara dos Deputados, c o d7 n• 53/74, do Senado 
Federal, de autoria do ilustre Deputad~ F\onm Couttnho c do pró· 
prio Senador Franco Montara, rcspccuvamcntc, que ~ão normas à 
contratação, produção e comercialização de ob~as.artlsucas. • 

2. Ambos os projetas tóm por objctivo prmctpnl a protcçao d~s 
titulares de direitos autorais, criando mecanismo de controle c fiscah· 
znção sobretudo da produção de fonogramas, mediante sua numera· 
ção obrigatória. . 

Em slntcsc, ó esse o fim especifico a que visam as propostções 
ora examinadas. . 

3. A matéria foi amplamente estudada c discutida nus Comts· 
sões competentes das duas Casas do Congresso •. rccebend_o emendas 
substitutivus cm várias delas, cujo resumo scrta quase tmposslve\, 
duda a variedade de sugestões c o número das a\teraçõc~ propostas. 

A Comissão de Finançus da Câmara deu-se por mcom~etentc, 
entendendo que 0 assunto não se enquadrava na_s prerrogattvas de 
competência prcvistus no * 7• do art. 28 do Rcgtmcnto Interno da 

Câmarn. . c · · i\ 
Isso, por certo, motivou o pedido de audii:n~ta desta .omtss o 

do Senado, j(t que a distribuição inicial nos exclum da aprcc111ção da 

mtttérlu. i": • :'I d 
Por isso mesmo, cabe-nos, preliminarmente, uma dellntçuo o 

problemu. . à 
Segando 0 inciso Vil do art. \08 do nosso Regtmento Interno, 

Comissão de Finunçus compete opinar sobre 

"qu(l/qun matéria, mesmo privutivu de outra Comissão, 
desde qttt', imt•diaw ou rt•mowmet~te innuu nu despesu ou na 
tl'('t•illlt'lihlica, ou no patrimônio du Uniüo." (.Grifos nossos,) 

As justificações dos dois projetas encarecem um dos seus 
aspectos mais importantes, que é a defe.<a do fisco, além daquele ob· 
jctivo principal jâ referido. Na medida cm que se conseguisse um con
trole cfetivo da produção c da comercialização dos fonogramas (dis· 
cos, fitas, etc ... ), um dos principais favorecidos seria exatamentc o 
erário, uma vez dificultada u evasão fiscal, proveniente da produção 
encoberta (para ni\o dizer escamoteada) efou clandestina. Em canse· 
qUência, a arrecadação se faria em maior escala e a fiscalização facili· 
ta da. 

Sem dúvida, este é um forte argumento, que não foi contestado 
por ninguém até aqui. 

Ora, se é verdade, por um lado, que as proposições não tratam 
de matéria financeira, nem de tributos, dirctamcntc, é incgâvcl, por 
outro lado, que seus efeitos, suas conseqUências, suas repercussões 
fiscais são altamente positivas, influindo /mediara ou mesmo 
remotamente na recelra pública. 

Logo, entendendo dessa forma, com fundamento nas disposi
ções regimentais, nos damos por competentes para a apreciação da 
matéria, 

4. Quanto ao mérito, queremos nos deter cm apenas um ponto, 
essencial para nós. 

Referimo-nos ao objctivo primordial dos projetas originais, 
que foi, a nosso ver, desvirtuado ou, pelo menos, teve sua for
ça normativa bastante reduzida nos substitutivos aprovado• pelas 
doutas Comissões de Educação e Cultura e de Economia do Senado: 
a numeração dos fonogramas para fins de controle. 

Partimos do principio de que todas as razões opostas à 
exeqUibilidade da medida, pelas dificuldades mecânicas e opera
cionais apontadas, foram superadas pela Emenda Substitutiva da 
Comissão de Educação e Cultura, que no seu art. I•, acrescentando 
os itens IX, X e XI ao art. 117 da Lei n• 5.988, de \4 de dezembro de 
1973 (lei que regula os direitos autoraia), ampliou as atribuições do 
Conselho Nacional de Direito Autoral, incluindo entre essas a de 

"XI - determinar que as etiquetas que distinguem as cópias 
de fonogramas sejam autenticadas através de uma marca ou 
selo de controle, que serã aposto pelo próprio Conselho Na
cional de Direito Autoral, na forma das instruções que venha 
a baixar," 

Como bem observou o ilustre Senador Nelson Carneiro, ao 
apreciar esse substitutivo na qualidade de Relator da Comissão de 
Constituição c Justiça, 

"... a autenticação das etiquetas complctar-sc-ia com a 
numeração. Conclui-se da Emenda Substitutiva que a 
numeração é possível e se converte, ninguém o contesta, cm 
fato r da maior necessidade c de irrecusável eficiência do con
trole de discos. Ruem, assim, as objcçõcs até agora levan· 
tadas à sua viabilidade." 

O que o ilustre Relator da Comissão de Constituição e Justiça 
nuo disse, porém, é que, na verdade, atribuir ao Conselho Nacional 
de Direito Autoral - como faz o Substitutivo da Comissão de 
Edwcaçilo- a tarefa de autenticar as etiquetas de identificação dos 
fonogramas é tornar simplesmente burocrática a numeração dos 
fonogramas c quase inoperante a clara c real intenção de controlar. 

Com algumas diferenças de forma- c nilo de fundo- os proje
tas originais, com maior objetividadc c simplicidade, obrigavam o 
próprio produtor a numerar os fonogramas, mecanicamente. 
Embora o modo de operar a numcraçuo esteja bem definido nos pro· 
jctos originais, podcr-se-ia ató adotar o processo proposto no 
Substitutivo, ou scjn, mediante a aposição de marca ou selo de con· 
trolc. 

Entuo, tcrlamos o processo de controle na forma proposta pelo 
Substitutivo, cuja operação, porém, seria nfcta ao produtor. Nesse 
caso, portanto, os projetas originais deviam ser mantidos em sua 
essência c objctivo principal. 

5. No mesmo sentido, n Comissuo de Economia do Senado, 
visnndo uo aperfeiçoamento do Substitutivo acima mencionado, 
npresentou nova Emenda Substitutiva. 
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Com relação ao ponto que estamos examinando, de fato ela dA 
um passo adiante, alterando a redação ao referido item XI, acrescido 
ao art, 117 da Lei n• 5.988/73 pelo Substitutivo anterior, 

Diz que é atribuição do Conselho Nacional de Direito Autoral 
"tornar obrigatório que as etiquetas que distinguem as cópias de 
vidtofonagramas e fonogramas sejam autenticadas c numeradas, 
através de uma marca e um número de controle ... " (os grifos cor· 
respondem às alterações procedidas), 

A melhor redação, mencionando expressamente a obrigatorie· 
dade da numeração pelo nP de controle, não alterou, todavia, o carâ
ter burocrâtico que a medida passou a ter com as emendas nos proje· 
tos originais. Como dissemos, a medida originalmente proposta era 
desburocratizada c mais factfvel. Com as emendas, a nosso ver, 
repetimos, ela se tornarâ inoperante. 

6. Por essas razões, entendemos que as Emendas aprovadas, a 
par reduzirem a força dos projetas originais, frustraram seu objetivo 
principal. 

7. Nessa ordem de idéias, aceitas nossas conclusões sobre a 
evidente frustração da finalidade bâsica dos projetas originais, de· 
vemos afirmar que as demais alterações propostas nos Substitutivos 
aqui examinados, acrescentando dispositivos à Lei n• 5.988/73, não 
se justificam c não satisfazem, cxatamentc porque não oferecem uma 
solução alternativa ao problema da numeração dos fonogramas para 
fins de controle, desatendendo dessa forma ao interesse individual do 
titular de direitos autorais c ao interesse público, quanto à arrecada· 
ção tributâria, 

8. Ante o exposto, considerando que a matéria é da maior 
relevância c foi conveniente c adequadamente disciplinada na 
proposição do eminente Senador Franco Montoro, somos pela 
aprovação, na Integra, das medidas propostas na forma original do 
Projeto de Lei do Senado n• 53, de 1974, c pela rejeição do Projeto de 
Lei da Câmara n• 3, de 1974 c dos Substitutivos apresentados. 

Sala das Comissões, em 19 de maio de 1977. - Evandro Cor· 
relra. 

PARECER N• 3Z8, DE 1977 

Da Comlssio de Constltulçio e Justiça 110bre o Projeto de 
Lei do Senado n• S3, de 1974, que "toma obrigatória a nume
raçio de discos e demais sravações de obras artfstlcas, llterá· 
rias ou cientificas". 

Relator: Senador Carlos Llndenbera. 

O projeto de lei sob nosso exame estabelece normas para a 
obrigatoriedade da numeração de discos e demais gravações de obras 
artlsticas, literárias ou cientificas, com o objetivo de amparar, com 
maior segurança legal, os direitos autorais, 

A proposição, de iniciativa do nobre Senador Franco ~ontoro, 
especifica o processo de numeração, impõe ao p~odutor. rigorosas 
prestações de contas trimestrais, dâ por nulos quatsqucr ~JUStes q.uc 
tentem frustrar os propósitos do projeto c define como cr~me de. VtO· 
laçiio de direito autoral a infringência de qualquer dos seus preceitos. 

A matéria não é estranha ao Congresso. A própria justificação 
do projeto oferece o seu histórico: 

"1:: oportuno lembrar que apresentamos preceito seme· 
lhante, sob a forma de emenda, quando da tramitação pelo 
Congresso Nacional do projeto de lei sobre direitos autorais 
(atual Lei n• 5.988/73). O ilustre Deputado Altuir Chagas, cn· 
tão relator do projeto, após minucioso c~amc da matéria, deu 
parecer favorável à emenda, que foi aprovada pela Comissão 
Especial. No encaminhamento da votação do projeto, a lide· 
rança du maioria, cm um bus us Casas do Congresso, manifes· 
tou-sc fuvoravclmcnte à Emenda n• 229, que, desta forma, 
veio a se transformar no urtigo 83 do projeto aprovado no 
Parlamento, Entretanto, enviada a matéria à sanção Presidcn· 
ciul resolveu o então Presidente da República vetar o rcfc· 
rid~ urtigo "por considcrá·lo contrário ao interesse público", 

A simples leitura das razões do veto, demonstra que não foi 
compreendida a importância, o alcance c o espirita da norma 
vetada." 

Na verdade, a Comissão Mista que então apreciou a Mensagem 
Presidencial n• 351, de 1973 - regulando os direitos autorais -, 
manifestou-se favoravelmente à aludida emenda do Senador Franco 
Montoro, levando os Senhores Congressistas a lhe darem integral 
apoiamento. 

Mercê da persistência do seu ilustrado Autor, o propósito de tor
nar obrigatória a numeração de discos e demais gravações de obras 
artfsticas, litcrârias ou cientificas volta à nossa consideração, desta 
feita na forma de um projeto de lei do Senado. 

Não lhe opomos qualquer embaraço, reiterando assim manifes
tação já consagrada por uma Comissão Mista c pelo próprio Plenâ· 
rio do Congresso. 

Nossa opinião, naturalmente, restringe-se ao fato de que o projc. 
to é constitucional e jurfdico. Sob o ângulo da competência deste Or
gão Técnico, portanto, merece a aprovação que libere sua normal 
tramitação, cabendo às demais Comissões penetrar no mérito do pro· 
jcto n• 53, de 1974, 

Sala das Comissões, cm 7 de agosto de 1974. - Accloly Filho, 
Presidente cm cxcrclcio - Carlos Llndenber1, Relator - Helvfdlo 
Nunes- José Llndo110 - Wll110n Gonçalves- Gustavo Capanema -
Heitor Dias- Oslres Teixeira- Nel110n Carneiro. 

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

A Presidência comunica que, nos termos do art, 278 do 
Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto ~c Lei 
da Câmara n• 24, de 1977 (n• 1.031·8/75, na Casa de. ongcm), 
determinando que o Ministério dos Transportes faça constgnar, nas 
publicações e placas indicativas respectivas, a denominação legal ?as 
rodovias e obras de arte sob sua responsabilidade, por ter reccbtdo 
parecer contrârio, quanto ao mérito, da comissão a que foi distribui
do. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, reque
rimento que serã lido pelo Sr. 1•-Sccretário. 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N•171, DE 1977 

Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro que 
tenham tramitação cm conjunto os Projetas de Lei do Senado 
n•s 117/77 e 244/75. 

Sala das Sessões em 20 de junho de 1977. - Leite Chaves, 2• 
Vice-Presidente, no' e~crcício da Presidência da Comissão de 
Constituição c Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O requerimento lido 
serã incluldo cm Ordem do Dia, oportunamente, nos termos 
regimentais. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC) - Pelo ordem, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra, 
pela ordem, ao nobre Senador Adalberto Sena. 

O SR. ADALBERTO SENA (MDB- AC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador,) - Sr. Presidente, u Comissão de Educação c 
Culturu, upreciundo o Projeto de Lei do Senado n• 261, de 1976, de 
autoria do nobre Senudor Vasconcelos Torres, concluiu pelo seu 
arquivamento, porque já havia, segundo informação do Ministério 
dtt Educaçi\o c Cultura, decisão administrativa que resolvia o problc· 
mn nele suscitado, 

Diz o nosso purecer: 
"5, Como, porém, n despeito desse embasumcnto lega.', 

niio hú, nu informação do MEC (ns), indicias de que se esteJa 
cogitando dn efetivn instnlaci\o do curso de Artes Grúficu• ou 
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correlates, naquelas escolas sob sua jurisdição, conclulmos 
este parecer propondo que esta Comissão, por intermédio da 
Presidência do Senado, fuça sentir no Senhor Ministro da 
Educaçilo c Cultura o nosso reconhecimento da necessidade 
de funcionamento de tais cursos senão cm todas, pelo menos 
nas Escolas Técnicas Federais sediadas nos Estados onde seja 
notória, no mercado de trabalho, a demanda de profissionais 
habilitados nas técnicas cm referência," 

No entanto, Sr. Presidente, lendo a Ata da sessão do dia 2 de 
março, verifiquei que a Presidência comunicou, nos termos do art. 
278, combinado com o art. 154, § 1•, do Regimento Interno, o 
arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 261/76, do Sr. Sena. 
dor Vasconcelos Torres, que inclula o Curso de Artes Gráficas 
dentre os ministrados pelas Escolas Técnicas Federais, por ter recebi· 
do parecer contrãrio, quanto ao mérito, da Comissão a que foi dis
tribuído. 

Como se vê, não existe nesta comunicação da Presidência 
nenhuma referência à recomendação final do parecer, recomendação 
esta que, salvo melhor juizo, foi feita nos termos do Inciso IV, a!fnea 
e, do art. !54 do Regimento Interno, 

Passo a ler este artigo, para esclarecimento de V, Ex•: 

"Art, 154, Todo parecer dever ser conclusivo cm rela-
ção à matéria a que se referir, podendo a conclusão ser: 

a) pela aprovação, total ou parcial; 
b) pela rejeição; 
c) pelo arquivamento; 
d) pelo destaque, para propoSiçao cm separado, de 

parte da proposição principal, de quando originãria do Sena
do, ou de emenda; 

e) pela apresentação de: 

4- orientação a seguirem relação à matéria." 

Foi isto, parece-me, o que a Comissão fez, apesar de ter opinado 
pelo arquivamento do projeto, Quer dizer, a Comissão reconheceu 
que o projeto não tinha razão para ser aprovado porque jã existiam 
decisões do Ministério da Educação c Cultura que permitiam a insta· 
lação desses Cursos de Artes Grãficas. 

No entanto, como a Comissão verificou, conforme acabo de ler, 
que o Ministério, apesar desse cmbasumento legal, não tomou, até 
agora, nenhuma providência no sentido da instalação desses cursos, 
a Comissão julgou oportuno manifestar ao Sr. Ministro este rcconhe· 
cimento. E como essa parte conclusiva do parecer também foi 
aprovada, eu desejaria que V. Ex• explicasse se essa providência foi 
tomada ou, na hipótese contrária, se ainda é posslvel suprir esta 
omissi\o, 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Não há qucstilo de 
ordem u ser examinadn; V, Ex• apresenta umu rcclnmaçilo. 

Relativamente uo problema, teríamos que explicar que, lendo 
havido a rejeição, procedeu-se ao arquivamento, no entanto a Mesa 
tomou em apreço as sugestões da Comissão de Educação c Cultura c, 
pelo Ofício n• 193/77. foram elas enviadas ao Sr. Ministro du Educa· 
çiio, paru os devidos fins. 

A Secretaria-Geral da Mesa oferecerá a V. Ex• cópia desse expe· 
dienle e presturú os csclurecimentos administrativos que V, Ex• 
dcscjur, rclutivumc:ntc no assunto. 

O SR. ADALBERTO SENA (MDB - AC) - Agradeço a 
V, Ex• e explico, muis umu vez, que formulei esta questão, ou esta 
reclumuçào - como V. Ex• considerou 11 minh11 intervenção -
simplcsn1ente porque niio li nenhuma referência u providénci11, 
nuquel11 comunic11çilo du Presidi:nci11. 

Mui10obrigudou V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Em uditamento, 
informou V. Ex• que, com base no urt. 154, * I•, considera-se pela 

rejeiÇão o parecer pelo arquivamento, quando se referir a proposição 
legislativa. Inspirado nessa proposição, assim agiu a Mesa, dando, 
realmente, como rejeitado o projeto. 

Estou dando instruções à Secretaria-Geral du Mesa pura ofe· 
rcccr a V, Ex•, como jâ disse, cópia do expediente c outros cscla· 
rccimcntos relativos à tramitação do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Hã oradores inscritos, 
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em recentes declarações na Câmara dos Deputados, o 
Sr, Geonlsio Barroso, Vice-Presidcnte da BRASPETRO, expressou 
a opinião de que são escassas as possibilidades de o Brasil tornar-se 
um Pais pctrollfero, pela provável inexistência de grandes jazidas nas 
bacias sedimentares. 

O prognóstico do ilustre engenheiro trouxe-me à memória as 
desalentadas palavras proferidas cm 1952 por Galo Plaza, então 
Presidente equatoriano: 

"0 destino não deseja que o Equador seja um pais 
petroHfero, mas agrícola," 

Hoje, a pequena nação andina, que cabe 30 vezes no mapa do 
Brasil, é não só auto-suficiente em petróleo mas até o exporta, 
inclusive, pura este colosso de 8 milhões c 500 mil km'. 

A opinião do ilustre ex-Presidente da PETROBRÁS, 
Dr. Gcon!sio Barroso, é passível de reparo. O primeiro a fazê-lo foi 
o Sr. José de Freitas Mascarenhas, dinâmico Secretãrio das Minas c 
Energia da Bahia, o qual, considerando precipitada a afirmação de 
que não hã bastante petróleo no subsolo brasileiro, judiciosamente 
argumentou: 

"Pode não ter havido pesquisas suficientes, porqu• 
ainda serão necessários muitos anos para se estudar todo o 
nosso território," 

O ilustre Secretârio tem toda a razão, pois que o Sr. Presidente 
da PETROBRÁS, General Arnkcn de Oliveira, reiteradas vezes tem 
afirmado que apenas 1/10 das bacias sedimentares brasileiras pude· 
rum ser pesquisadas. 

"Pesquisas suficientes", . eis o calcanhar de Aquiles da 
PETROBRÁS. Neste plenário, como na Câmara dos Deputados c 
na imprensa de todo o País, não tem faltado criticas às purcimonio· 
sas somas destinadas à descoberta c à emaçào do nosso petróleo. A 
propósito, cm seu Relatório Consolidado, página 8, diz-nos a 
PETROBRÁS: 

"Os investimentos relativos às pesquisas de novas ãrcas 
produtoras atingiram 4 bilhões c 229 milhões de cruzeiros, 
superando cm 85% o montante correspondente de 1975." 

Ora, Sr. Presidente, se deflacionarmos os 4 bilhões e 229 
milhões de cruzeiros, concluiremos que, a preços do ano anterior, 
eles equivalem apenas a 2 bilhões 953 milhões de cruzeiros. Então, 
cm 1976, u pesquisa absorveu, tilo-somcnte, 29% a mais do que em 
1975, e não 85%, conforme estA no Relatório, 

Quanto à produção, lê-se à página lO do Relatório: 

"As aplicações totais no desenvolvimento da produção 
utingirum Cr$ 1.572 milhões, superando cm 56% o montante 
correspondente de 1975," 

Deflucionando também, 11 proclamada superação em 56% fica 
reduzidu u 9%, apenas. Ou sejn: no desenvolvimento da produçilo, a 
qunntiu empregudu em 1976 foi pruticumcnte a mesmu de 1975. 

Pela publicnçilo O Petróleo r a PETROBRÁS, pâg, 31, sabendo 
ficamos que, de 1954 até 1975, u PETROBRÁS perfurou um total de 
4.032 poços, No mesmo espaço de tempo, os Estudos Unidos 
pcrfururum 919.300 poços, segundo 011 & Gas Jouma/, de janeiro 
último. Em 1975, " produçuo norte·amcric11nu era de 8.350.000 
barris diúrios, Port11nto, se dos 4,032 poços do Brasil resultasse uma 
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produção proporcional àquela dimanada dos 919.300 poços 
cstadunidcnscs. nossa produção, cm 1975, seria apenas de 36.600 
b/d: no entanto, no mesmo ano a produção brasileira lixou-se em 
172 mil bfd, quase cinco vezes aquela. 

Este argumento coincide com um outro: 
Atualmcnte, os Estados Unidos tôm cerca de 25 mil poços cm 

produçiio, enquanto no Brasil o número de poços produtores i: de 
1.400, segundo divulgação do Conselho Nacional de Petróleo. A 
produção média por poço, lá c cá, i:: nos Estados Unidos 33 barris 
por dia; no Brasil, 121 barris por dia. 

Conclusão: o subsolo brasileiro responde melhor do que o norte· 
americano ao esforço de pesquisa c extração do petróleo. O segredo 
do enorme í:xito da pátria de John Kennedy, cm termos de petróleo, 
parece residir somente na massificação dos meios de pesquisa c de 
cxtração, unte os quais nossos minguados 4 mil poços refletem a 
prática de simples artesanato. 

Azado i: lembrar que, já na passagem do século, os Estados 
Unidos tinham perfurado nada menos de 156 mil poços. 

Assim, Sr. Presidente c Srs. Senadores, não há por que descrer 
na existéncia de muito petróleo no Brasil c, conseqUentemente, não 
há por que duvidar do Visconde de Sabugosa quando sentenciou: 
''Perfurando, d:í!" 

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

O SR. PRESIDENTE (Josí: Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Virgílio Távora. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Amanhã- o aviso prévio i: feito à eminente Oposição, para que 
presentes estejam os seus Líderes interessados - teremos ensejo de 
iniciar a resposta aos dois discursos do eminente Senador Paulo Bros· 
sard sobre a Ferrovia do Aço, e mostrar que não existe escândalo 
nenhum no assunto. Escândalo haveria se em premissas exatas fos· 
sem baseadas várias das afirmutivas ouvidas neste plenário. 

Aproveitaremos a ocasião, Sr. Presidente, e numa feliz coin· 
cidi:ncia na prossecução do pronunciamento neste momento havido 
do eminente Senador por A lagoas, Luiz Cavalcante, para tecer ai· 
guns comentários sobre a PETROBRÁS. 

Não serão tão extensos c profundos como desejaríamos, já que 
o assunto, por sua natureza, está a exigir, com a serenidade necessá
ria, uma análise não apenas à l'ol d'oüeau de números e comparações 
entre um País que tenta desesperadamente encontrar petróleo c a que· 
le outro que uté dois anos atr{IS cru o maior produtor do produto no 
mundo. 

Sr. Prcsid~nte, vumos nos referir hoje a uma prestação de contas 
que à Imprensa nacional fez a dircção daquela Companhia que, sími· 
le a outra instituição governamental, neste caso uma uutarquiu -a 
Superintendi:nciu de Desenvolvimento do Nordeste- umu c outra 
alvo de grandes criticas, poderia responder, dentro das suas respccti· 
vas áreas: o que seria do Nordeste, o que seria do Brasil se não existis· 
sem a PETROBR,\S c se não existisse a SUDENE? 

Mas, Sr, Presidente, us críticas muiores hão hoje sido, como on .. 
tem c anteontem. todus centradas no sentido de que u PETROBRÁS 
não deu a devida utcnçioo à sua missi\o maior, que era dar petróleo 
ao Brusil e, portanto, pesquisl1-lo e encontrá-lo, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, em umu luta de morte. de sobre· 
vivência, país que tem umu das mais adiantadas tecnologias do mun· 
do, cercado por lençóis de petróleo, os maiores do mundo, Israel. 
em balde, tem procurado tirur do seu subsolo o ouro negro cm quan· 
tidade que podessc abastecer, pelo menos, a sua múquinu de guerra. 

Ao Brasil i: preciso que se diga: No momento, u Natureza purcce 
mais pródiga nu sua plutaformu continental, onde depositadas muio· 
res esperunçus que, cm seus sedimentos terrestres. E quando o Sr, 
Presidente perguntado é por que essa empresa hlo muis tempo não se 
lunçuru à pesquisa nu plutaformu continental, quundo o petróleo 

estava com o seu barril custando, aproximadamente, um décimo do 
que o do dia de hoje. a resposta vem de imediato: a tecnologia das 
perfuruçõcs marítimas, que já vinha de longe, se firmou, justamente, 
a purtir de 196M. quando das descobertas dos grandes campos do 
Mar do Norte. Segundo, reclamado i: aqui, sempre em Plenãrio, a 
existência de altos e fabulosos lucros de empresas estatais, e, sempre, 
jogado i:, ao tablado o caso da PETROBRÃS como aquela socieda· 
de do Governo que apresenta lucros fabulosos e resultados poucos. 

Mas, Sr. Presidente, inicialmente se esclareça: todo o lucro da 
PETROBRÁS é reinvestido nos diferentes selares petrol!feros, desde 
a pesquisa, a produção, ao rcnno, u distribuição e comercialização. 

E diríamos, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que a distribuição c 
a alocação de recursos feitos nessas diferentes áreas, em época do 
passado, permitiram, principalmente quanto ao refino, que não esti· 
véssemos pagando 1,6 vezes mais pelo combustível importado, já que 
o preço comparado entre a gasolina e o petróleo, cm idi:nticas condi· 
ções, está na proporção jâ citada. AI ficaríamos dependentes não só 
do petróleo, que, até o momento, não temos encontrado na quantida· 
de suficiente, como também de importação a preço bem mais eleva· 
do dos derivados necessários. 

Teve u PETROBRÁS que investir maciçamente também nu 
petroquímica. E hoje, quando vemos jâ, não como uma esperança, 
mas como uma realidade a curtíssimo prazo, o funcionamento do Pó· 
lo Petroquímica do Nordeste, com a Central de Matérias-Primas, a 
Central de Utilidade, a Central de Manutenção, todas essas já pres· 
tes a funcionar, sentimos que essa medida governamental, de longo 
alcance, que vai permitir aqueles projetas de down stream, projetas 
secundários, que nos proporcionarão uma economia anual de I bi· 
I hão de dólares cm divisas, de que o caminho certo havia sido traça. 
do. 

Agora, nos dias atuais, o que faz a PETROBRÁS? Dá o mãxi· 
mo do seu esforço na perfuração não só de poços na sua plataforma 
continental e nu extensão de outros nos sedimentos terrestres, como 
vai u países outros, que abriram também concessões, perfurar lã, 
para obter, a preços privilegiados, o petróleo necessário, base da nos· 
sa indepcndt:nciu cconômica. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que é que vimos este Governo 
traçar? Um plano de alternativas para o uso do petróleo- o projeto, 
hoje tão conhecido em todo o País, o PROÃLCOOL; o projeto que 
no sul está-se corporincando da gaseíncação do carvão, e o chamado 
Projeto do Xisto. Tudo isso são projetas, tudo isso são investimentos 
que, se alguns. como o do PROÁLCOOL, só têm a intervenção da 
PETROBRÃS como u compradora do produto final, outros têm-na 
principalmente como o elemento motriz para levar avante, cm ter· 
mos nnunceiros, os empreendimentos cometidos, 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador Vrigílio Távora. 

O SR. VIRG(LJO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer. 

O Sr. Lulz C•valcante (ARENA- AL)- Tenho em mãos, o 
relatório consolidado da PETROBRÁS referente ao ano passado. E, 
na piogina 32 do seu balunço, no utivo, diz o seguinte: "Titulas 
mobiliários vinculados ao mercado aberto: CrS 1.944.000.000,00". 
Pergunto u V. Ex• se cstu importância de quase dois bilhões de 
cruzeiros, uo invés de ter sido jogudu no mercado aberto, correndo 
os riscos de uument~lr ou diminuir, se estu importância de quase dois 
bilhões de cruzeiros tivesse sido cmprcgudu nu pesquisa, nuo teria ela 
podido uprcssur a descoberta de poços de petróleo, ou de cumpos 
petrolíferos, c, portunto, ter um emprego muito mais rentável pura a 
PETROBRÁS, c muis uindu para o Puís, do que o lucro auferido, cm 
jogo dH Bolsu'! Esta, minha perguntu, meu nobre Líder. 

O SR. VIRG(LJO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prnzer 
acudimos a seu rrcgüo, c responcll.:mos. 

Inicialmente - a I'ETROBRÁS uplicou, uproximudumcntc, 
dois bilhões no mcrcmio uherto, cm titulas do Governo, portunto 
sem risco, Número dois: o fez, pela necessidade que tinha de uufcrir 
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ainda mais recursos para permitir a sua aplicação nos diferentes selo· 
res de que carente é a atividade petrolrfcra, tanto no refino, tanto na 
distribuição, como na pesquisa e na cxploraçilo, 

'fivcmos, hll20 éÍias, o ensejo de fazer mais uma visita aos traba
lhos da PETROBRÃS, de exploração marítima, c no caso, por 
coincidência, em nossa terra. Vimos como carente é a PETROBRÁS 
de meios, justamente no sctorõní-cjuc todos são de opinião que ela 
'tctn cm superabundância. Realmente, a PETROBRÁS é uma 
companhia que dosa os seus recursos c quando foi ao mercado 
aberto - c ni'lo vamos discutir a felicidade ou não do procedimento, 
vai ser outro itém a se tocar- ela estava não arriscando, como pode
ria parecer a V. Ex•, porque os t!tulos cm que ela aplicava eram 
Letras do Tesouro, que rendiam justamente remuneração nccessâria, 
com a garantia superabundante do Tesouro Nacional, ela, sim, esta
va procurando, desesperadamente, novos recursos, para que possa 
levar avante o grande encargo que tem sobre si, 

Poderiam os ir mais adiante, Discute-se por que a PETROBRÁS 
entrou tanto na distribuição, ao invés de concentrar seus recursos 
apenas, ou primordialmente - c ela jâ o faz - na exploração, na 
pesquisa. f; porque essa companhia tinha que ter recursos para essa 
pesquisa, para essa exploração, c esses recursos da pesquisa e de 
exploração em grande parte silo auferidos justamente dos iucros que 
ela tem nessas atividades laterais. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Quando 
falamos que a PETROBRÁS recebe do Governo, tem uma participa
ção do IULCL - Imposto Único sobre Lubrificantes e Combusti
vcis Liquidas c Gasosos, precisamos também dizer que este total é 
uma percentagem pequena, baixa, se V, Ex• assim desejar que se 
exprima, cm relação ao que de despesas precisa ela fazer. 

Com prazer ouvimos o aparte do eminente Senador Luiz 
Cavalcante. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- V. Ex•, há pouco, 
falou dos êxitos no refino do petróleo ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Perfeito. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- ... agora estll falando 
nos êxitos da distribuição. Permito-me lembrar ao eminente colega 
que o nome da nossa empresa não é Companhia Nacional qe Proces
samento de Petróleo Estrangeiro S.A. O nome é Petróleo Brasileiro 
Sociedade Anõ'nima! Esta denominação estâ como que a simbolizar, 
a indicar, a fixar o objctivo da empresa, que é o de extrair c manipu
lar o petróleo nacional. Petróleo estrangeiro é supletivo, Portanto, 
permita-me: esse êxito é muito relativo, u meu ver, c, de certo modO, 
é até malsão. Bendito fosse é que a PETROBRÁS processasse, que 
ela refinasse, que ela comercializasse o petróleo brasileiro, o petróleo 
extraldo do subsolo nacional, aquele petróleo que até agora ela não 
conseguiu extrair na medida desejada, 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente 
Senador, pela primeira vez estamos de pleno acordo. Oxalll tivês· 
semos petróleo no nosso subsolo, jâ descoberto, em quantidade 
ncccssâria para que fosse todo ele, em refinarias nossas, levado ao 
consumo c evitado, por outro lado, tivéssemos nós qualquer sangria 
cm matéria de petróleo. Esse ponto ninguém estll discutindo. O que 
se diz é que, cm incxistindo ainda petróleo em quantidade que dê 
nem para satisfação de 25% de nossas necessidades, se não construis· 
scmos ns rcfinurius que, esta sim, independcm do uzur, u{ tcrfumos, 
sem sombra de dúvida, um dispêndio muitlssimo maior, uma sangria 
muitlssimo mais extensa, das nossas divisas, 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer 
ouvimos o aparte do eminente Senador. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Mas não é com 
minguados 4 mil poços de petróleo, -enquanto que uma naçilo da 
mesma extensão territorial da nossa, os Estados Unidos, perfuraram 
930 mil,- não é com apenas 4 mil poços que provamos ou deixamos 
de provar que não há bastante petróleo no Brasil. 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- CE) -Inicialmente, 
eminente Senador, não se trata de provar se hâ ou se não há bastante 
petróleo-no Brasil; trata-se de achar este petróleo, c achar este pctró· 
lco se faz, primeiro, através de estudos qulmicos ... 

.O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - O Senador Ruy 
Santos está dizendo que só se acha petróleo perfurando. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-CE) - Jâ chegamos 
lá. Isso dai não ê da lavra do eminente Senador baiano. S. Ex• numa 
blague, está dizendo aquilo que é o jargão de toda a atividadc pctroll· 
fera: que só se encontra petróleo perfurando e contactando-o com a 
broca. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA-CE)- Não se trata, 
absolutamente, de se estar pondo em dúvida algo que não sofre con· 
test~ção por parte de alguém, 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Permite V, Ex• um apar: 
te? (Assentimento do orador) Perdoe-me V, Ex• entrar neste de· 
bate ... 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA-CE)- Pois não. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA-DA) - ... porque, apesar de ser 
baiano, sou inteiramente analfabeto, sobre o assunto. Só sei do traba· 
lho de Oscar Cordeiro para descobrir petróleo, na Bahia, Mas, que· 
ria dizer a V, Ex• o seguinte: só se pode dizer que não hâ petróleo de· 
pois de se pesquisar, intensamente, as ãreas que a prospecção indicou 
como capazes de tê-lo sem cncontrã-lo. Enquanto não se perfurar 
não é passivei, 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-CE)- Mas, eminente 
Senador, quando um aparteante emite um conceito, como fez V. Ex• 
neste momento, dá a impressão de que o orador esteja afirmando o 
contrário do que V. Ex• sustenta, Não existe absolutamente, cs· 
ta afirmativa, pelo menos, de ·nossa parte, Alguém ouviu-nos falar 
uma palavra sobre que não existe petróleo no Brasil? Dissemos ape· 
nas e tornamos a dizer que, para perfurar, são precisos recursos c que 
a PETROBRÁS, que é tão criticada por ter os seus lucros, invcst.c-os 
todos, os de um ano no ano seguinte. E neste ano de 1977 ainda está 
fazendo operações de créditos, ainda entrou no mercado aberto, dcs· 
de o ano passado, para obter ainda mais recursos, para permitir levar 
avante esta obra, que nós nos vamos, aqui, dar ao prazer de levar ao 
conhecimento dos Senhores, 

De 1968 a 1976 os trabalhos na plataforma continental resul
taram no descobrimento de 23 campos, que variam de 3 milhões c 
SOO mil barris, em Dourado, até 175 milhões de barris de volume 
recuperâvel, em Namorado, 

Esse resultado equivale a um lndice de sucesso de, aproxima
damente, 15%. Jã cm 1975 o nosso lndice de sucesso foi de 26% c no 
periodo 1972 a 1975, jâ aperfeiçoada a nossa técnica de pesquisa, ele 
foi de 28%. · 

Assim, Senhores, dizer que a PETROBRÁS nilo está se lançan
do neste campo com todos os recursos possfvcis de que dispõe é jus· 
ta mente estreitar demais a grandeza de um problema desta natureza. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um 
~parte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-CE) - Pode falar, 
Excelência. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA-AL)- Entre as aplicações 
que a PETROBRÁS dâ ao seu lucro, é preciso incluir o invcstimen· 
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to, cm nada reprodutivo, da aquisição do antigo Hotel Serrador por 
146 milhões de cruzeiros, 146 milhões de cruzeiros repito, que, pos· 
sivelmcnte, poderiam revelar alguns poços, Este investimento, sim, 
seria reprodutivo, pois dele resultaria petróleo. Petróleo, a merendo· 
ria de que o País mais carece, Gostaria que V. Ex• defendesse 
ou explicasse a aquisição do antigo Hotel pela fabulosa soma de 146 
milhões de cruzeiros. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Peço a V. Ex• que leve 
em conta dispor somente de 5 minutos para concluir o seu discurso. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-CE)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, !amos fazer um depoimento mas, com os debates, 
parece-nos que não chegaremos até ao fim do mesmo. Apelando 
para a generosidade de V, 'Ex• Sr. Presidente, na ultrapassagem de 
um ou dois minutos do tempo, inicialmente permitimo-nos respon
der aS. Ex• o Sr. Senador por Alagoas, Luiz Cavalcante, 

Eminente colega, se hã entidade de di retores responsáveis, esta é 
a PETROBRÃS. Vamos trazer a V, Ex•, aqui, todos os motivos. 

O Sr. Lulz Ca•alcante (ARENA-AL)- Na minha opinião cs· 
ta responsabilidade é relativa. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-CE)- 1:: uma opinião 
que, estou certo, não é partilhada pela grande maioria do Congresso. 

O Sr. Lulz Canlcante (ARENA- AL)- Mas é patriótica. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Nunca puse· 
mos err, dúvida o patriotismo ou mão de V. Ex•, mesmo quando 
combatiamos, como combatemos algumas idéias ant!podas nesse 
setor. 

Mas, não é por desfastio, não é senão por uma necessidade ur
gente que a direção de uma entidade estatal adquire mais um imóvel 
no Rio de Janeiro, para utilização dos seus diferentes departamen· 
tos. Mas, prometemos trazer a V. Bx• as justificativas dadas pela 
PETROBRÃS para tal operação, 

Sr. Presidente, para levar ao máximo o seu esforço na pesquisa, 
esta entidade organizou um programa para exploração da platnfor· 
ma continental, que objetivn uma maior, melhor, mas racional e 
mais rãpidn definição das prováveis e passiveis reservas de hidrocar· 
bonetos c a sua exploração, em prazos compatibilizados com a capa· 
cidade de investimento do Pais, no sctor. Somente na ação explora· 
tória diretn, quer dizer, a cargo dela, será aplicado, de 1978, ano que 
vem, a 1981, dai a três anos, um valor equivalente a I bilhão, 160 mi· 
lhõcs de dólares, dos quais, no mínimo, 55% deverão ser despendidos 
em moedas nacionais e o máximo de 45% em divisas. 

V cjam os Srs. que, com I bilhão e 160 milhões de dólares, o 
programa estabelece a perfuração de 325 campos de exploração, en· 
tre pioneiros e de extensão, distribu!dos nas seguintes bacias: na 
plataforma Norte, na foz do Amazonas, 30; no Nordeste, 60; em 
Sergipe c cm Alagoas, 25; na Bahia sul c no Espirita Santo, 23; em 
Campos, 90; no Sul, 42. Sornando 270 com mais 55 poços de exten· 
são, pelos números apresentados, vêem V. Ex•s o quão necessário 
de recursos se faz para levar adiante1obra desse quilate. Se, pelos mes· 
mos preços unitários considertíssemos que não hâ variação nenhuma 
de valor nós fôssemos aos números apresentados pelo eminente 
Senador 'cavalcante, como desejáveis, veriam V, Ex•s estão mui
tfssimo acima das forças do Pais e de todos esses contratos de risco. 

O programa prevê, ainda, levantar mais de 100 mil quilómetros 
de linhas s!smicas, cm trabalhos complementares, a um custo de 450 
milhões de dólares por quilómetro registrado c processado, totaliznn· 
do 45 milhões de dólares. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Solicito a V. Ex• que 
colabore com a Mesa, concluindo seu discurso. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-CE)- Já conclui· 
remos, Sr. Presidente. 

E nessa enunciação sintética- à qual voltaremos depois - ve
jam os Srs. Senadores que u companhia não está, absolutament•. 

alheia àquele esforço global, que o Governo brasileiro faz para atin
gir, em futuro que não seja longe, a sua independência cm combustf
vel, seja através do petróleo, seja através do álcool motor, do óleo 
derivado do xisto ou da gaseificação do cárvilo para só citar aquelas 
fontes mais conhecidas de sucedâneos do ouro negro. 

Sr, Presidente, Srs. Senadores, este era o depoimento a ser dado 
hoje. Como últimas palavras, mais uma vez, esperando que presente 
esteja amanhã a nobre Oposição para, então, percutirmos o proble
ma da Ferrovia do Aço, já aqui duas vezes abordado pelo eminente 

. Senador Paulo Brossard, do Rio Grande do Sul. 
Era o que t!nhamos a dizer. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. V/RGIL/0 
TÁVORA EM SEU DISCURSO: 

RETROSPECTO 

Foi nos idos de 1968 que começaram a despontar no Mar do 
Norte as perspectivas promissoras da exploração de petróleo em 
áreas marltimas de maior profundidade. 

Data dai, também, o inicio dos trabalhos de pesquisa e perfura
ção na plataforma continental de Sergipe c Alagoas, com bons resul
tados. Realizaram-se, ao mesmo tempo, as primeiras pesquisas 
através de linhas slsmicas para identificar as bacias sedimentares que 
tivessem possibilidade da existência de petróleo, no longo de toda a 
plataforma. Essa evolução resultou dos trabalhos de prospecção em 
terra, que trouxeram a experiência c os recursos necessários à nova 
atividade. 

A PETROBRÃS passou também a estudar a possibilidade de 
realizar prospecções em áreas promissoras no exterior, acom
panhando as grandes companhias de petróleo, que adquirem jazidas 
descobertas por outros e realizam explorações cm todo o mundo, 
com o objetivo de obter suprimento de petróleo a custos mais baixos. 

A situação do mercado internacional de petróleo era, naquela 
época, bem diferente. Tínhamos um rornecimento abundante. As 
companhias produtoras batiam às nossas portas oferecendo petróleo 
e podíamos escolher, dentre as propostas apresentadas, aquelas mais 
interessantes em termos de preço, prazos de pagamento, qualidade 
do produto. Os preços no Oriente Médio andavam em torno de USS 
1,20 por barril. Grandes descobertas acabavam de acontecer na 
Llbia, inundando de óleo o mercado europeu e enrraquccendo os pre
ços do Golfo Pérsico. Ao mesmo tempo, descobriam-se os primeiros 
campos no Mar do Norte e no Alaska. 

O Brasil tinha, nessa época, pouco mais de 90 milhões de habi
tantes, com uma balança comercial e um balanço de pagamentos 
equilibrados, vivendo num regime de normalidade c registrando 
recordes sucessivos no crescimento do seu Produto Nacional Bruto. 

A PETROBRÃS sugeriu então ao Governo uma latcraçào nas 
normas legais que regiam o setor do petróleo, a fim de facilitar sua 
ida ao exterior. Numa reunião de alto nível, convocada para debater 
essa sugestão e realizada em setembro de 1970, foi apresentada tam
bém uma indicação no sentido de que se adotasse um contrato de 
exploração de petróleo no Brasil por companhias estrangeiras, com 
prêmio em caso de descoberta de óleo. 

Nos debates c opiniões que então se ouviram, verificou-se, entre 
outras coisas, que: 

I - Não se conheciam ainda us potencialidades da platarorma 
continental. 

11 -A tecnologia nucionul uindu não havia testado seu conhe
cimento na exploração mar!tima, pois apenas começava u 
prospecção nu pluturormu de Sergipe e A lugous. 

III- O.r equipamentos eram e.rcas.w.r, porque se haviam concen
trado no Mar do Norte, após us descobertas de Ekofisk e Forties. 

IV- À época, us relações entre companhias e pulses produtores 
se ·faziam segundo o regime de concessão ou de participação, e não 
segundo os contratos de risco, única modalidade que não fere o 
monopólio. 

V - As empresas internacionais cstuvum abundantemente su
pridas de petróleo. 

I 
I 

'I 
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Concluiu-se que, sob o aspecto politico e de segurança nacional, 
não havia conveniência nu aceitação desse tipo de contrato, O 
mesmo ocorria sob os aspectos econômico c psicossocial. Assim, as 
considerações apresentadas nessa reunião levaram o Governo a 
julgar que não era oportuno nem vantajoso naquela ocasião pura o 
interesse nacional conceder ârcus para exploração de petróleo nus 
condições da época, 

Foi decidida, logo cm seguida, a ida da PETROBRÃS para o 
exterior, procurando-se áreas pura exploração com condições 
geológicas favoráveis e condições contratuais aceitáveis. 

A BRASPETRO foi criada em 1972 e assinou, sucessivamente, 
contratos com a Colômbia, Iraque, Egito, Argélia, Madagascar, LI· 
bia, I rã e Filipinas, com cláusulas diferentes e adaptadas às peculiari· 
dades desses países, 

O campo iraquiano de Majnoon foi descoberto pela 
BRASPETRO através de um contrato assinado com a Iraque Natio· 
nu! OH Company, e será certamente muito importante, Suas reservas 
são estimadas em 2 bilhões de barris. A produção, a partir de 1980, 
poderá chegar a 350 mil barris por dia, sendo possível que, pos
teriormente, venha a atingir a 500 mil. A PETROBRÃS, pelo con· 
trato, tem direito u adquirir um percentual de 16 a 23% da produção, 
sendo que no nível de 350 mil barris por dia esse percentual é de 20%. 
Essa compra se dará o preço favorecido, sensivelmente inferior ao 
preço do mercado, o que representará uma considerável economia 
cm divisas para o país. 

Na Argélia, estamos pesquisando o campo de Ras Toumb, onde 
o poço descobridor acusou no teste u vazão de 6 mil barris por dia, 

No Irã, estamos trabalhando juntamente com a Mobil, no estrei
to de Hormuz, num contrato com a Nutional Orunian Oil Company, 
onde jâ constatamos a presença de petróleo e, tudo indica, em condi
ções comerciais. 

O volume de investimentos da PETROBRÃS em atividades de 
exploração no exterior alcança cifra da ordem de USS 140 milhões, 
ao longo dos últimos cinco unos, com resultados bastante positivos. 

Simultaneamente,. intensificávamos nossos esforços na platafor
ma continental, sobretudo nas bacias mais promissoras. O número 
de equipamentos de exploração no mar aumentou de 3, cm 1969, 
pura 23, cm 1976. Desdi: 1968, quando se perfuraram os três pri
meiros poços na plataforma marítima, até o ano de 1976, a 
PETROBRÃS totalizou 465 poços no mar. 

Os investimentos cm exploração c produção só cm 1977 totali· 
zarão USS 860 milhões, sendo USS .SOO milhões para colocar cm 
produção os campos já descobertos, c USS 360 milhões (dos quais 
apenas USS 70 milhões cm moeda estrangeira) para o esforço na pro· 
cura de novos campos. 

Somente na plataforma continental, a PETROBRÃS investiu, 
desde 1968 até agora, o equivalente a USS 1,018 bilhão, obtendo 
como resultado que as reservas provadas nessa mesma plataforma 
aumentassem de 10 mil metros cúbicos de óleo cm 1968 para 80 mi· 
lhõcs c 838 mil metros cúbicos cm 1876, jâ deduzida desse número a 
produção, Nesse mesmo período, as reservas provadas de gâs natural 
aumentaram de zero para mais de 12 bilhões de metros cúbicos. 

Para que estas conquistas se tornassem possíveis, além dos 
grandes investimentos feitos, exigiu-se o esforço de milhares de ho· 
mcns, operários, técnicos c engenheiros dos quadros da 
PETROBRÃS c contratados, que trabalham cm alto mar cm turnos 
de 14 dias, enfrentando as condições adversas da sua penosa tarefa, 

A escalada internacional dos preços do petróleo Arabe Leve par· 
tiu de USS 1,20 cm 1970 para USS 10,83 cm janeiro de 1974, 
USS 10,46 cm novembro de !974, USS 11,51 em outubro de 1975 c 
USS 12,09 a partir de janeiro de 1977, 

Os resultados e as conseqUências desse vertiginoso aumento no 
preço do barril não se fizeram cspcrnr. A muis i mediu tu foi a crise no 
balanço de pagamentos de todos os países importadores de energia, 
fossem eles desenvolvidos ou cm desenvolvimento. Os países 
desenvolvidos, após o primeiro uno de recessão, conseguiram recupc-

rar-se imediatamente, como foi o caso da Alemanha, do Japão c dos 
Estudos Unidos. 

O Brasil tinha uma posição de reservas cambiais confortável, 
que lhe permitiu suportar durante certo tempo os preços mais eleva
dos do petróleo. Mas quando um barril passa de US$1,20 para 
USS 12,00, evidentemente têm de alterar-se muitos conceitos, posi
ções, prioridades, necessidades c concepções. Passou a haver ai uma 
natural urgência em acelerar e ampliar todos os projetas de explora
ção de petróleo, ao mesmo tempo cm que se adotavam medidas de 
conservação de energia e de racionalização no uso de combustíveis, 
em face de uma crescente demanda para preços cada vez mais altos. 

No horizonte brasileiro, o quadro modificava-se cclcrcmcntc: 
forte innaçiio interna, sérios problemas no balanço de pagamentos, 
perspectiva de racionamento com todas as suas seqUelas. 

A opinião pública, diante dessa nova situação, ficou psicologica
mente preparada para aceitar novas alternativas para o problema 
energético. Já então, possuíamos um conhecimento bastante 
desenvolvido da plataforma continental, onde conseguíramos 
descobertas significativas, como o campo de Garoupa, 

O quadro técnico já estava aí bem mais testado c experimenta
do, inclusive pelas descobertas no exterior. Havia mais disponibilida
de de equipamentos, porque a procura de novos campos no Mar do 
Norte entrara cm compasso de espera- face às alterações impostas 
pelos governos inglês e norueguês no regime original de concessão -
e também porque os campos descobertos já começavam a produzir, 
reduzindo-se os trabalhos exploratórios c de desenvolvimento, A 
PETROBRÃS dispunha, então, de maiores potenciais humanos e 
financeiros, pois as atividadcs industdais de produção, refino, 
transporte e comercialização, bem estruturadas c rcntávias, fornc· 
ciam recursos adequados às atividades na área da exploração. 

Na Presidência da República, estava um ex-Presidente da 
PETROBRÃS, com autoridade moral, técnica c politica para tomar 
a decisão de criar "um novo instrumento dentro das normas legais 
vigentes que acelerasse a exploração de petróleo no País", 

No dia 9 de outubro de 1975, quninta-fcira, ele anunciou, atra· 
vês de uma cadeia nacional de rádio e TV, a sua autorização para 
que a PETROBRÃS assinasse, com empresas estrangeiras, os 
contratos de serviço com cláusula de risco. 

No dia 13 de outubro, segunda-feira, a PETROBRÃS designou 
uma comissão de 3 membros, composta dos seus Diretorcs de 
Exploração c Produção, Comercial e Financeiro, c o Vicc-Prcsidcntc 
da BRASPETRO, para implementar a decisão presidencial. 

Essa comissão teve que elaborar um novo modelo de contrato 
de serviço, porque era necessário manter todas as normas legais 
vigentes sobre o monopólio c capital estrangeiro, entre outras. 
Muitas consultas tiveram de ser realizadas nos sctorcs fiscal, de 
seguros, no· Banco Central, na área tecnológica c cm vários outros 
setorcs. 

Em 29 de janeiro de 1976 a minuta final do contrato c respectiva 
sistemática operacional foram aprovadas pelo Conselho de 
Administração, que havia acompanhado passo n passo todo o tra· 
balho anterior, 

No dia 3 de fevereiro, foi criada a Superintendência de Contra· 
tos de Exploração - SUPLEX - iniciando-se imediatamente n 
preparação da primeira licitação, Escolhidas as áreas, organizaram
se os pacotes de dados geológicos, entregues às companhias interessa· 
das no dia 20 de abril, após a publicação do respectivo !;ditai. 

No dia IS de julho, três meses depois, foram recebidas seis 
propostas, para quatro âreas, 

Em torno de nós, na América do Sul, a situação cru a seguinte: 
O Uruguai, cm 1974, abriu âreas para contratos de risco c apure· 

ceu npcnus umu empresa interessada, a Standard Oil Co, of Cnlifor
niu. 

O Equador, cm 1975, abriu ârcas paru concessão e apareceram 
32 empresas, mus apenas 4 fizeram propostas, 2 chegaram a assinar c 
1 destas rescindiu untes de iniciar os trubulhos. 
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O Chile, em 1976, colocou diversas áreas em licitaçilo, mas niio 
obteve q uulquer resposta. 

A Argentina, em meudos de 1976, manifestou sua intenção de 
fazer esses contratos, c ugora vem de demonstrar interesse em conhe· 
cer o nosso modelo. 

Às empresas interessudus, a PETROBRÃS concedeu um pruzo 
de 3 meses para analisar os dados e apresentar propostas. Muitas 
delas acharam que o prazo era extremamente curto, pois no Irã, por 
exemplo. que já é um grande produtor de petróleo, estavam 
acostumados a prazos de 7 meses para uma licitação. 

As negociações que se seguiram ii apresentação das propostas 
não foram fúceis. Cada cláusula tinha de ser revista por advogado 
local dos contratantes e em seguida reavaliada nas matrizes, para só 
depois retornarem ao Brasil, a fim de serem negociadas. 

No dia 30 de setembro de 1976, assinou-se com a British 
Petroleum a primeira ata final de negaciações, cujo contrato veio a 
ser firmado em 9 de novembro. A seguir, em 22 de dezembro, foi a 
vez da Shell. No dia 28 de janeiro de 1977 •ssinou-se o contrato com 
o consórcio Elf-Agip. 

As negoaciações com a Exxon, que é a maior empresa de petró
leo do mundo, foram as mais longas c difíceis, porque se trata de 
uma organização reconhecidamente experiente c detalhista. Basta 
dizer que o nosso contrato-padriio de 47 pãginas teve de ser aumenta· 
do para 119 páginas, por causa dos inúmeros detalhes que foram 
acrescentados. Mas, finalmente, no dia 26 de abril de 1977, foi assina· 
do o contrato com a Exxon, encerrando-se assim a primiera licita· 
cão, cujos resultados foram satisfatórios, como se pode ver a seguir. 

Levantamentos realizados, a nível interncional, indicaram que o 
percentual de áreas colocadas em licitação e que chegaram a transfor· 
mar·se cm contratos ficou entre 40 c 70% para áreas de potenciais 
bem mais conhecidos c identificados do que os nossos. Percentuais 
de 70% só se registram para blocos em torno de grandes campos logo 
após suas descobertas. 

No Brasil, como vimos nesse rctrospecto sobre o primeiro round 
das licitações- e para regiões marítimas ainda pouco conhecidas
obtivemos um índice de 40% as 10 áreas colocadas em licitação 
transformaram-se em 4 contratos. 

Agora, começa a segunda licitação para as novas áreas, 
desencadeada simultaneamente com a execução do Programa para a 
Exploração da Plataforma Continental. São dois instrumentos bási· 
cos para a execução do Plano Estratégico de Exploração, aos quais 
se adiciona um programa pura as bacias terrestres. 

Vejamos, assim, a Segunda Licitação, o Plano Estratégico e o 
Programa de Exploração da Plataforma Continental. 

Segunda Licitação: 

Na segunda licitação dos contratos de risco, qualificaram-se 37 
empresas, cuja relação já foi divulgada. Delas, 23 são americanas, 5 
inglesas, 4 canadenses, 2 francesas, I italiana, I espanhola e I alemã. 
Entre elas, estão as quatro- a Exxon (csso), a British Pctroleum, a 
Shell c a Elf-Agip- que assinaram os contratos anteriores, para não 
falar nn Texaco, cuja proposta coincidiu com a área desejada, pela 
Shell 

Essas 37 empresas reunem um conhecimento, uma tecnologia e 
umn potencialidade que, somndas, representam aproximudnmcnte 
90% dn comunidade petrollferu mundial. Conhecem o sistema de 
negociaçüo, algumas já discutiram 'om o Banco Central, enfim já 
tinhnm suas conclusões sobre sistema de contrato de risco. 

As l5 áreas agora oferecidas representam um número bem 
maior do que o da vez anterior. Os dados técnicos custarão USS 250 
mil, em vez dos USS 400 mil cobrados anteriormente. As árens 
escolhidas puru esta novu licituçiio encontram-se em bncius se
dimentares onde os contrutnntcs dn primeira rodada demonstrnram 
intcrt:sse c onde, portanto, existe merendo. 

A PETROBRÃS espera agora obter resultados uindn melhores, 
porque: 

1- Nào h:í hoje no mundo muitas áreas promissoras para 
serem oferecidas cm contratos de risco. 

li- As companhias produtoras que trabalham no Alaska 
começam, a partir de 16 de junho, a ter receita em vez de gastos, 
porque o óleo de suasjazidasjí1 começa a nu ir. 

III - As companhias produtoras do Mur do Norte, na maioria 
dos casos, já estão cm fase de produção c certamente necessitarão 
agora descobrir novos campos. 

A PETROBRÃS deu um prazo ati: o dia IS de setembro próxi
mo para recebimento de propostas. Trinta dias depois, já estaremos 
em condições de iniciar a chamada das empresas pnra as negociações 
õnais e a assinuturn dos novos contratos. 

Plano Estratégico de Exploração 

A estratégia de ação exploratória aprovada pelo Conselho de 
Administração da PETROBRÃS se fundamentou na revisão e na 
atualização de todos os trabalhos já realizados sobre as bacias 
sedimentares brasileiras. 

Nestes trabalhos, dois métodos distintos foram utilizados. O 
primeiro analisou as bacias através da comparação com as da África 
Ocidental (Anexo 1). O segundo procurou fixar-se no estudo sistcmâ· 
tico dos parí1metros responsáveis pela geração c acumulação de 
hidrocarbonetos. 

Apesar dos diferentes métodos de análise, os números obtidos 
são da mesma ordem de grandeza, Convêm salientar que os valores 
prováveis ou possíveis são especulativos, pois as estimativas têm por 
finalidade básica o estabelecimento das prioridades exploratórias e 
uma avaliação "grosso modo" daquilo que está por ser descoberto. 

Para avaliação do potencial dessas bacias, cm termos de pos
sibilidades de existência de petróleo ou gás, a PETROBRÃS tem ho
je ao seu dispor dois instrumentos básicos: a sua gestão direta, atra
vés da execução exploratória da própria Empresa, e a sua gestão indi
reta, através dos contratos de risco, 

A estratégia contempla programas de trabalho a serem realiza. 
dos tanto na parte terrestre quanto na parte marítima da plataforma 
continental brasileira. Ambos os programas, para realização em pra
zo determinado, estão definidos de forma qualitativa, no plano 
aprovado e definido como Plano Estratégico de Exploração. 

A delinição e dimensionamento do esforço exploratório a ser 
desenvolvido pela PETROBRÃS, nos próximos anos, quer através 
da acão di reta ou indireta, dcverã conduzir à descoberta de reservas 
adicionais de óleo e de gãs, inclusive c provavelmente à descoberta de 
reservas de gás não associado, sem dúvida alguma também um dos 
seus maiores objetivos. 

De 1968 até janeiro de 1976, os trabalhos na plataforma 
continental resultaram no descobrimento de 23 campos, que variam 
de 3 milhões e 800 mil barris em Dourado até 175 milhões de barris 
de volume recuperável em Namorado. Esse resultado equivale a um 
índice de sucesso de 15%. 

O índice de sucesso cm 1975 foi de 26%, e no período 1972/1975, 
foi de 28%. 

O índice de sucesso de uma bacia sedimentar eleva-se a partir 
das primeiras descobertas, atinge um máximo e decresce ao atingir a 
maturidade exploratória. Espera-se assim que o índice de sucesso do 
próximo período seja idêntico ou superior ao do período 1972/1975, 
pela concentração relativa de equipamentos nas áreas mais prospecti· 
vus. 

Nu Ã fricu, os índices de sucesso alcançados pela explornção em 
1973 c 1974, pura bucius análogas às brasileiras, atingiram 28 e 26% 
respectivamente. Decidimos, com cautela, utilizar um índice de suces
so de 15% no perlodo próximo futuro. 

Assim, o Plano tem os seguintes objetivos: (I) atualizar e orde
nar us principais prioridades exploratórias, visando orientar u pros
pc:cçliO no sentido de riutiorcs resultados no menor tempo possível: 

I 
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(2) sistematizar o esforço cKploratório: (3} dimensionar c distribuir 
recursos, otimizando trabalhos c resultados, 

A Estratégia de cKploraçilo indircta, iniciada com os contratos 
de risco jã celebrados com 4 grandes companhias, vem de ser 
implementada agora com o lançamento da 2• licitaçilo. Somente nos 
primeiros contratos celebrados, jã está assegurada a aplicação de 
USS 54,5 milhões cm 3 anos. Através da negociação com as 37 
empresas pré·qualificadas na 2• licitação pretende-se incrementar 
ainda mais esse esforço cKploratório indircto. 

PROGRAMA PARA A EXPLORAÇÃO 
Da Plataforma Continental 

O Programa para a EKploração objctiva uma maior,. melhor, 
mais racional c mais râpida definição das provâvcis c possíveis rcscr· 
vas de hidrocarbonetos c sua cKploração cm prazo compatibilizado 
com a capacidade de investimento do país no sctor. 

Somente na ação cKploratória dircta será aplicado, de 1978 a 
1981, um valor equivalente a I bilhão c 160 milhões de dólares, dos 
quais no mínimo 55% deverão ser dispcndidos cm moeda nacional c 
um máKimo de 45% cm divisas. 

O Programa estabelece a perfuração de 325 poços de explora· 
ção, entre pioneiros c de extensão, distribuídos nas seguintes bacias 
(Anexo 2): 

-Plataforma Nortc(Fo~do Amazonas} .. .. .. . .. .. .. . 30 
-Plataforma Nordeste , , .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . 60 
- Plataforma Sergipe-A lagoas ....... , , . . . . . . . . . . . . 25 
- Plataforma Bahia Sul-Espírito Santo . . . . . . . . . . . . . . 23 
- Plataforma de Campos .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 90 
- Plataforma Sul , , , . , .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 42 

l70 
- Poços de Extensão , , .............. , .... , .. .. .. .. . 55 

Total .•....•.......••...••..•.•...•..••.•• 3:Z5 

Essa distribuição não é rígida, c cvoluirâ de acordo com o 
resultado obtido cm cada poço, pois a determinação de um local 
para a perfuração de um poço é sempre baseada nos dados acumula
dos anteriormente. 

O Programa prcvc ainda levantar mais 100.000 km de_ linhas d~ 
sísmica c trabalhos complementares, a um custo de USS 450,00 por 
km registrado c processado, totalizando USS 45 milhões. 

Prioridade scrâ dada à Bacia de Campos, onde se concentrarão 
os esforços da PETROBRÁS a curto prazo, pois essa área jâ é 
comprovadamcntc produtora. Além disso, os sistemas de oleoduto, 
plataformas fixas de produção etc., alguns jâ encomendados, outros 
cm estudo, permitirão mais rapidamente colocar cm produção 
qualquer nova descoberta. 

Resumindo, o Programa se baseia ainda nos seguintes aspectos: 
a) desvinculação do esforço exploratório a ser desenvolvido da atual 
capacidade de realização de perfuração; b) mais rãpido conheci
mento das prováveis c possíveis reservas de petróleo do País: 
c) maior eficiência dos equipamentos disponlvcis: d) prioridade 
absoluta para áreas mais promissoras, c seu cumprimento integral. 

Informações finais 

O Campo de Ubarama, no Rio Grande dp Norte, jã entrou cm 
produção este ano, com 4.000 barris por dia hoje, podendo chegar 
atê 25,000 barris por dia. · 

O Sistema Provisório de Campos dcvcrã produzir 45 barris 
por dia dentro de poucos meses. O Sistema, definitivo, mesmo que 
nilo haja mais nenhuma outra descoberta na provlncia pctrol!fcra de 
Campos, dcvcrã produzir 220 mil barris diãrios dentro de três anos. 

O esforço adicional que scrã . feito doravante através do 
Programa de Exploração, de todos os contratos de risco, certamente 
produzirá resultados positivos. Por isso, cspramos, neste próximo 
qUinqUénio, algumas boas e ~ratus noticias sobre novas reservas c 
maior produção de petróleo no Puls. 
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COMPARECEM MAISOSSRS.SENADORES: 

José Guiomard - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa -
Petrônio Portclla- Wilson Gonçalves- Agcnor Maria- Dinartc 
Mariz- Gilvan Rocha- Dirceu Cardoso- Roberto Saturnino _ 
Gustavo Capanema - Otto Lchmnnn - Benedito Ferreira -
Mattos Leão- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está linda a hora do 
Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Votação, cm turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 10, de 1977 (n• 86-B/77, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto do Convênio de Abastecimento a 
Médio Prazo de Produtos, firmado entre a República Fe
derativa do Brasil e a República do Peru, a bordo do navio 
da Armada Peruana, Ucaya/1, fundeado no rio Amazonas 
(Solimões), na linha de fronteira brasileiro·peruana, em 5 de 
novembro de 1976, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 229 c 230, de 
1977, das Comissões: 

-de Relações Exteriores; e 
- de Economia. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 
n• 24, de 1977 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n• 300, de 1977), que autori
za o Governo do Estado de Alngons a elevar em 
CrS 21.776.197,00 (vinte e um milhões, setecentos c setenta e 
seis mil, cento e noventa c sete cruzeiros), o montante de sua 
divida consolidada, tendo 

PARECER. sob n• 301, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Ju~lça, pela constitucionalidade c 

juridicidade. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)-ltem 3: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 138, de 
1977, do Senhor Senador Dinartc Mariz, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da carta enviada 
pelo Senhor José Luiz Moreira de Souza no jornal O Estado 
de S. Paulo, bem como daNo ta da Redução sobre a mesma. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 

Aprovado, com voto contrário do Senador Agcnor Maria e 
dccluruçilo de voto que S. Ex• encaminha à Mesa. 

E a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

"MOREIRA DE SOUZA RESPONDE 

Recebemos do empresário José Luiz Moreira de Souza, diretor 
do grupo UEB, a seguinte carta, a propósito de editorial publicado 
cm O Estado: · 

"Sob o titulo "As lições do caso UEB", na cdiçilo de domingo, 
15 de maio de 1977, publica esse matutino matéria politica na qual 
passa cm julgado o que classifica de "O escândalo UEB". 

Era minha intenção manter-me calado enquanto a minha honra 
fosse preservada e enquanto a verdade não fosse flagelada da forma 
por que tem sido. 

Infelizmente, até jornais como O Estado de S. Paulo, de tanta 
tradição c respeito, demonstrando desconhecimento da matéria, vem 
a público apresentar como aventura o que é: concretamente um 
grupo empresarial cm crise financeira, mas com sólida base eco· 
nômíca, como a seguir demonstraremos. 

Foi mais adiante, Atingiu a dignidade pessoal dos diretores da 
UEB, cm frase como: "A demora só encontra explicação no fato de 
os tentáculos da ambição terem envolvido nomes ilustres da classe 
politica e do próprio "estabelecimento militar", usando-os como 
escudo protelar contra eventuais arremetidas moralizadoras". 

Está à disposição desse jornal a minha declaração de bens, como 
a dos outros diretores. Está à disposição desse jornal, não a deste 
ano, mas todas, desde que institu!do foi tal invcntârio pessoal. 
Demonstrarão que não existem os benefícios da ambição, o que seria 
fácil em empresas que vendem anualmente bilhões de cruzeiros a 
quem não tivesse escrúpulos. 

Não temos intenções políticas. Não visamos defender ou atingir 
o Governo. Ficaremos tão-somente nos fatos que infelizmente não 
foram, a nosso ver, considerados quando da decisão do Banco Ccn· 
trai ao determinar a intervenção no Grupo Independência e não de 
protelá-la, como insiste em afirmar o jornal, na mais completa dcsin· 
formação. 

No próprio editorial, diz O Estado: "Ã opinião porém assiste o 
direito de emitir seu juízo politico e moral sobre o assunto, pois se 
trata de economia de particulares, que pode ver-se sacrificada, c do 
dinheiro do público que foi investido cm proporções alarmantes num 
conglomerado do qual se haveriam retirado poderosos grupos 
japoneses, receosos dos rumos que tomava sua administração". Não 
é verdade. A Ataka e a Shikibo eram sócios minoritários (40% das 
açõcs ordinárias) da Indústria Têxtil Scridó. Antes de terminada a 
fábrica, a Ataka-Trnding entrou em dificuldades no Japão c está 
sendo absorvida pela C. ltoh, aliás com a assistência do governo 
japonês. 

A Burlington Indústrias- o maior grupo têxtil do mundo -
com 130 fábricas de tecidos, sendo 108 nos Estados Unidos, adquiriu 
a parte da Ataka c da Shikibo por CrS I ,00 cada açilo, mais um prê· 
mio de USS O, 115 (CrS I ,56 de hoje) por ação pela transferência do 
registro de capital estrangeiro cm nosso Pais. Os japoneses da Atakn 
c principalmente os da Shikibo podem testemunhar tais fatos se pro· 
curados em Osaka; o que poderá ser feito por esse jornal, se rcalmen· 
te pretende esclarecer a verdade. Telex da Ataka. 63267. Telex da 
Shikibo: 05224709. 

Vale esclarecer os estranhos privilégios recebidos pela Scridó c 
as outras empresas que a UEB implantou no Nordeste. Na carta 
anexa, dirigida a 17 de fevereiro de 1977 no Exm• Sr. Governador 
Tnrc!sio de Vasconcelos Maia, do Rio Grande do Norte, verificará 
esse jornal que, até aquela data, se tivessem sido cumpridos os crono· 
gramas financeiros fixados pela Sudcnc (valor bem maior agora), a 
Scridó, a Spurtn-N ardeste c Ducal Pá lace Hotel teriam recebi· 
do CrS 172.334.034.07, CrS 149.000.000.00 c CrS 53.000.000.00, res· 
pcctivamentc, valores a que correspondem a correçilo monetária e 
juros de 6% (ORTN) entre o cronogramu c a entrada cfctivn dos re· 
cursos do Finar, sem correspondente emissilo de nçõcs. Além disto, a 
Seridó ainda tem a receber CrS 35.000.000,00 já apro
vados, CrS 75,000.000,00 u que temos direito c o Ducal Páluce Ho-

:1 
' :i 
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te! CrS 14.000.000,00. (;claro que essa defasagem provocou descapi· 
talização superior a 600.000 milhões nas empresas da UEB, pois o 
custo financeiro real de um grupo particular jamais poderia cor· 
responder apenas no custo do dinheiro levantado pelo próprio Go· 
verno (ORTN) mais 6%. 

Querendo esse jornal informar bem ao público, poderia facil· 
mente obter no Juizado de Petrópolis nos autos da concordata da 
fábrica Dínamo de Café Solúvel, o acordo feito em juizo sobre a 
transferência da quota de café da Dlnumo pura a Alphn. 

Lã verificará esse jornal, que entre a promessa formal em oficio 
do IBC, assinado pelo seu presidente e o realmente cfetivado, hã uma 
diferença contra a UEB e o Banco Independência de 
CrS 180.000,000,00, a ser fornecido à Alpha (empresa .da UEB) 
para pagamento em 3 unos, sem juros e sem correçiio monetária, pu· 
ra igualar os beneficias que foram fornecidos a toda indústria de so· 
lúvel, inclusive às de capital\00% estrangeiro. 

Por último, e talvez mais importante, anexamos ns avaliações 
apresentadas pela Bolsa de !móveis do Rio de Janeiro (sobre o 
terreno) c o empreendimento UEB·Center cm construção na entrada 
do túnel de Copacnbana, apresentado pela Embracsp - Empresa 
Brasileira de Estudos e Pntrimônio (São Paulo). Ambos, órgãos de 
avaliação, usados por instituições públicas c privad'as desse Estado c 
do Governo federal. 

Nestas avaliações verificará este jornal, que num prazo de 
apenas 30 meses o valor do UEB-Center scrâ de 9.509.175.000 se a 
innaçilo for de 30% no ano no período; de 10.690.849.000 se a 
innaçilo for de 36% a.n. no período e de quase 12.000.000.000 se a 
innação for de 42% a.a. no período. 

Verifica, pois, esse jornal, que só este empreendimento poderes· 
pender por todo o passivo do banco, inclusive junto ao Banco Cen· 
trai, este último no valor de CrS 3,4 bilhões nos quais estão com· 
pulados os 600.000 milhões de juros à taxa de até 46% a.a. que obvia· 
mente não pode ser considerada taxa de auxmo. 

Não discutimos a intervenção do Banco Central. Ela, a nosso 
ver, poderia ser evitada, como ainda pode ser suspensa na forma da 
lei, desde que prevaleça o sentido de justiça, c ainda que a custa da 
definitiva desativaçilo do banco e da financeira. 

Cremos que estes esclarecimentos - c outros. devidamente 
documentados que pomos à sua disposição a qualquer horu- leva
rão esse jornal a julgar e analisar, com justiça, o nosso procedimento, 
e o esforço de brasileiros que, ao longo de 30 anos, acreditaram na 
iniciativa privada, e o fizeram honradamente: das 800 milhões de 
açõcs das empresas, o empresário José: Luiz Moreira de Souza possui 
menos de 2%, c os demais diretores dos grupos comercial c industrial 
menos de I% no cômputo. 

Onde, pois, a .. ambição"? 
Por tal conduta, e confiante no espirita tradicional do O Estado 

de S. Paulo, esperamos divulgue estes esclarecimentos, com o desta· 
que com que fomos injustamente atingidos. 

Rever uma posição, cremos, nilo diminui quem quer que seja 
que faça da honra própria c alheia, um valor a ser preservado. Ainda 
mantemos esperança na justiça dos homens.- José Lulz Moreira de 
Souza." 

N,f.lu R.- Diz -o missivistu que cr~ 11111 lntcnçilo m11ntcr•sc calado enquanto u 11111 
honru fos~c preservada cu verdade nUo fosgc nuscladu. Pois pcu~cu uma cxcc\cntc ocasiao 
de continuar caiu do, }'Iorque ni\o hA, n11 sull refutaçilo, n11da que infirm'c os conceitos por n61 
emitidos ni\o só no cdiloriul u que faz referência como cm numerosas mutbriu que nl&o lhe 
dc:spcrtum u scnsibilidudc, 

Compn:cndcmosa dlflcif posiçi\o do Sr. Jos~ Lulz Moreira de Souza c utb louvumoa 01 
csfor~o~ que cnvidu pura muntcr fntcsro o seu crêdito mo rui, depois de ter perdido o finan• 
cciro. Mas O lú~ado ár S. Paulo ni\o contribuiu com o mlnimo que fone pl!raau•citar c mui· 
to mcno~ ugruvur a suu !iiluuçilo, que nlillti no~ penuliza, como deve penulit1ar o !nfortOnio de 
todos o~ homens. Os fulos Uu ruinosa ~Sdmlnistruç~o d11 Uniila de Emprem Drll"i\cir~~, 
lcvundo (I intcr\'cnç!lo do llunco Centrul, ~que explicam uauu pouco lnvcjhel notoriedade, 

MuN, se cumprernd~mos isto, nllo entenda o Sr. Morc:lru de Souza que estejamo• 
disposto~ u fuJer o seu jo11o. Enumerando um11 cópiu lnfind(lvc:l de topicos de agreu!vu defc· 
Iili, ele prctcnd~ d~~viur u utcnç~o du norestu, que ~no os 3,4 bilhõea de cnuclros .c~rrc11do• 
do Tcuuro PUblico p11ru a cai\a do 1cu Grupo, 11 nm de no• confundir com o labirinto das 
flrvores, 

Cru,~ a norC!tll- o eNdndulo du douçilo tle bilhõel que o beneficiou durl!ntc unos
que lntcrmu un~ verdudc!ro1 homens de bem dc11te Pula, E nela estA o fulo eapl!nlolo de que 

o Grupo UEB emitiu lctr;is de cambio "frias .. no valor aproxim11do de CrS 3 bilMca c, cm 
"'cl de ~cr punidll pllr me cr~me, recebeu ajuda do Banco Central sob li rorm• de cmprtl• 
timos de liquidct que cm janeiro de 77 pauavam de CrS 2,S bilhões. Emprhtimo' de liqui· 
deJ para cobrir os resgates d~sl-ctras "frias", 

I! uma peno se este futo milita contra a dignidade ~uoal de algut:m. Rc:11a 110 

missivistu o consolo de nilo estar sozinho nesta mi\itAncia do rato comprovado que é o 
Grupo UEB ter sido fuvorecldo com grouos cabedais p~blico1, mesmo quando era u1clro c 
\/Cieiro cm IU~ticu~ incompatf..,eis com ·a iegitlaçào, segundo a nota do Banco Ctntnl. HA 
mui~ di!lnid<~dc~ pc~t-ouis cn~olvidas, é Utgico, pois nilo se concebe que o dinheiro do povo 
~eja uuim dado à mão de semear a quantos peçam capitais para razcr nejóciol. Pelo con• 
trAria, nudu ~mais cuuo1o do que ino. O Sr. Moreira de Souza pode ilibar-se de ter podido 
contnr conl advogados poderosos, c ti\o poderosos que losraram, durante muito tempo, 
sustar a intervenção sancadoru das autoridades, 

Dctcnhumo·nos, contudo, diante de algumas Arvore•. e. ele quem confirma que a Ataka 
cu Shikibo eram sócios do Grupo, com 40% do cupitalacionlrio dalnd~stria Têxtil Serid6. 
Nuncu sugerimos que tais sócio1 ra:nem majoritArios, nem interessa ao caso. Mas intercua, 
c muito, u ulcguçilo de que suas empresas se tornaram fnviAvcis porque a Sudcnc nAo liberou 
os recursos ncccss4rios pura a concrctizaçilo de diversos empreendimentos. O Sr. Moreira 
de Soulaatl: se acha ainda no direito de receber vultosa quantia a euc titulo. 

e. evidente que a Sudene não liberou as verbas pela •impfca rat4o de quC já est11va 
informada, pelas uutoridudcs monetârius, de que u shuaç!o do Grupo era duvidosa, EjA era 
duvidosu c j4 recebia ajuda do Banco Ccntríil bem antes de ter problemaS com lll emprc1as' 
nordestinas. O caso é que todo o cmprecndimc:nto que upenas conte com recursos de tercei~ 
rus ~~:torna lpsofarto invidvcl. 

rambCm não v ;ai~: mai~ o argumento nnal de que somente o UED·Cenlcr "pode respon .. 
der por todo o pussi\'o do banco", O missivista exagera. A verdade é bem diferente. O 
empreendimento está sendo concretizado com um empré,limo da Cahta Económica 
Federal, da ordem de CrS I bilhão, considerando o principal, juros c corrcçAo monelAria, 
empréstimo cuja garantia consiste no próprio terreno do UEB·Ccnter. Sucede, porém, que 
cs~c mesmo terreno jâ tinha sido dado ao Oí!nco Central cm garontia dos cmpr~stimos de 
liquidez. Quer·nos p.~recer que, não podendo o imóvel ser alienado mail de uma vez, hA 
uqui um ii/cito penal c uma infr11çào ~tica da maior gravidade. O crime se junta aqui ao tr4fi· 
C!l de influência, Como pode o minivis111 pretender que o noticiAria c 01 comentAria• de O 
E.ftadn dt S, Paulo exaltem o seu nome ao$ altares do cmpretariado lmpo\ulo?" 

E a seguinre a declaração de voto encaminhada à Mesa: 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Senador Agenor Maria 

Ao justificar meu voto, contrário à aprovação do requerimento 
submetido no Plenário, faço minhas as razões divulgadas pela 
Imprensa pela Diretoria do Grupo Independência c que transcrevo. 

"À OPINIÃO PÚBLICA 

Algumas publicações do Pafs tôm insistido em divulgar informa· 
ções, e especulações sobre a intervenção cm instituições do Grupo 
lndepcndência-DECRED c sobre empresas subsidiárias da União 
de Empresas Brasileiras, que, por não terem o menor fundo de verda· 
de, podem ser contestadas documentadamcntc. 

Colocamos esses documentos à disposição, qualquer dia, 
qualquer hora, dos que, por desinformação ou boa fé, se têm torna· 
do veiculas dessa campanha na convicção de que, com tal espirita, 
nilo insistirão na deformação dos fatos. 

Neste momento, c mais como uma satisfação à opinião pública, 
da qual temos recebido numerosas c comovcdoras.manifcstaçõcs de 
so!ídaricdadc,.qucrcmos refutar as seguintes informações: 

I. Emluio de "Lelras Frias" 

Nilo é verdade tenha qualquer instituição do Grupo 
Independência, em qualquer hora, emitido "Letras Frias". Tal fato 
teria sido apurado pelo Banco Central, que, há oito meses, mantém 
flscalízaçuo permanente nus mesmas instituições. E se tivesse esse 
órgilo do Governo constatado tal irregularidade não teria fornecido 
recursos de liquidez para cobrir operações daquela natureza, as· 
sumindo grave responsabilidade. 

"Letras Frias", sabem todos- mercado, autoridades, imprensa 
e público cm geral- são obrigações passivas não contabilizadas nas 
instituições financeiras, ou falsos empréstimos. 

A irregularidade que o Banco Central apontat.i na "lndcpcndên· 
cia Financeira" foi a da existência de operações de capital de giro a 
se transformarem cm operações dc.crédlto ao consumidor quando da 
realíznçilo dus vendas pelas lojas comerciais refinanciadas. Aliás, boa 
parte das linu~ceirus, principalmente as ligadas às indústrias automo· 
billsticus c de bens duráveis, financiam os estoques dos revendedores 
numa operação de giro que, posteriormente, se transforma numa 
operação de crédito uo usullrio linal, com ou sem a co-obrigação do 
revendedor. 



2902 Terça-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Junho de 1977 

z. Suídu dos Grupos Japoneses 4• Têxtil Serldó 

Nào é verdude que a Ataka Ltd. c a Shikishima Spinning CO., 
tenham vendido suas participações, cada uma de 20%, na indústria 
têxtil Scridó, por divergir da maneira pela quál vinha a empresa 
sendo administrada. 

A Ataka Ltd. entrou em dificuldades financeiras no Japão, ain· 
da no tempo da construção, e não pôde integralizur o capital subs· 
cri to. Essa situação levou aquelu empresa a fundir:se com a C. !TO H, 
com assistência do governo japonês. 

A Burlington Industries INC. - o maior grupo têxtil do 
mundo - resolveu adquirir as suas ações desde que o outro grupo 
japonês também vendesse a sun participação, para assegurar-lhe a 
presença de 40% no capital ordinário da empresa. 

Se a Seridó estivesse sendo mal administrada, essas ações nüo te· 
riam sido adquiridas pela Burlington ao preço nominal de CrS I ,00 
cada, mais um prêmio de USS 0,115 (Cr$ 1,56 ao ciimbio de hoje) 
pela transferência de registro de capital estrangeiro em nosso Pais. 

3. Empresas do Nordeste, FINO R e Governo do Rio Grande do 
Norte 

Não é verdade que a SUDENE tenha suspendido o forneci· 
rnento de recursos a empresas da UEB no Nordeste por qualquer 
tipo de recomendação de autoridades monetárias. Nem teria sentido 
essa posição quando, até o dia li do corrente, o Banco Central for· 
neceu recursos de liquidez ao grupo financeiro - não como 
''doação", nem CrS 3,4 bilhões, mas sim CrS 2,8 bilhões e mais 600 
rnil hàes de juros à taxa até de 46%, no ano. 

O que anrmumos, em carta ao Governador Tarclsio Maia, é que 
se o F'INOR tivesse contado com recursos, para liberá-los de acordo 
com o cronograma das obras nxado pela SUDENE, a Sparta nüo 
teriu tido seus recursos defasados (em valores apenas de 
correçiio monetúriu e juros de 6% ao ano), na importân· 
cia de CrS 149.ooo.ooo,oà, u Scridó, nu importância de 
CrS 172.334.034,07, o Ducal Pulace Hotel, em CrS 53.000.000,00, 
neste último caso tendo-se a mencionar que a obra foi inaugurada hâ 
7 meses e até hoje não recebeu qualquer recurso do FINO R nem da 
EMBRATUR. 

A defasagem entre u execuçiio das obras e a liberação dos 
incentivos, a despeito de toda boa vontade da SUDENE, devida 
exclusivamente à caréncia de recursos, representou para a UEB a 
descapitalização de mais CrS 600.000.000,00, em conseqUência dos 
elevudos custos do mercado financeiro, nos empréstimos u que teve 
que:: recorrer. 

Apesar disto, a Seridó tem, ainda, u receber do FINOR 
CrS 35.000.000,00, com esquema de pagamento jã aprovado, além 
de CrS 75.000.000,00, a que tem direito pela integralizução, já 
realilada, de capitul ordinário. 

Quanto aos "privilégios" concedidos no Rio Grande do Norte 
às empresas ali sediudas, o Governador Turcísio Maia, cm notu 
oncial, j(l COnteStOU a afirmação, declarando que todOS OS 

entendimentos com a UEB foram por S. Ex• presididos e as opera
çõc::s lcgul, moral e economicamente justificadas. 

4. A Fábrica de Café Solúvel 

Nt1o é verdade que a Alphu Café Solúvel S.A., tenha recebido 
quulqucr privilégio do IBC. Por dccisilo do Conselho Monetãrio Nu· 
cio na i, o Instituto Brasileiro do Cu fé decidiu fornecer a todas as 
empresas de café so\l1vcl uma cota unuul, sem juros, prazo de trt:s 
~mos. car~ncia de dois anos. Quase todus receberam, inclusive as de 
cupiwl 100% cstrungciro. Menos u Dinumo, por nilo apresentar 
condiçõcsjuridicus, indo, cm scguidu, ;) concordntn, entre outrns ra
zões, pc!11 incupacidudc de competir com as demais empre~us 
bem:ficillrius. 

O Banco lndcpcndéncia - DECRED, na qualidade de maior 
crt:dor, nilo tcndn nhtido que nulrus empresus se interessussem cm 
cncampur u Di na mo, apoiou, de acordo com resolução do Conselho 
Mónctúrio c o IBC, a Organizaçiio da Alpha Café Solúvel S.A., que, 

nos termos de ofício do Presidente do IBC, deveria receber uma cota 
anual de cu fi:, nas mesmas condições das outras empresas. 

Com a dcmor~ du tramitação do processo, e as ui tas dos pre~os 
do café, a Alpha terminou prejudicada através da interpretação de 
que 0 financiamento abrangeria o valor em cruzeiros c nilo cm sacas 
de café, como as outras empresas haviam recebido. A Alpha recebeu, 
apenas, o financiamento de 25% em relação às demais, c após 
compor todos os créditos, reabriu a fábrica, cujos resultados, até 
agora, foram os seguintes: 

a) pagamento da primeira parte da concordata da Dinamo; 
b) pagamento dos salários atrasados de dois anos a todos os 

operários e funcionários: 
e) exportação, até abril, para os Estudos Unidos c Inglaterra de 

5 milhões c 200 mil dólares de café solúvel, apesar do seu finan· 
ciumento pelo IBC, em relação às demais empresas, haver sofrido a 
redução de CrS 180.000.000,00. 

5. Hipoteca do Terreno 

Não é verdade que o terreno onde cstã sendo construido o UEB· 
CENTER esteja simultaneamente hipotecado ao Banco Central c à 
Caixa Econômica Federal. Esta última organização oficial tem a úni· 
ca e especial hipoteca desse imóvel como cobertura de seu cmprésti· 
mo. O Banco Central, a Caixa Econômica, ou o Registro de Imóveis 
do Rio de Janeiro podem atestar esta verdade. 

6. Valor do UEB-CENTER 

A verdade é que o UEB·CENTER, com seus resultados 
econômico·finunceiros, pode pagar todos os passivos dos grupos 
financeiro e comercial. Financiado pela Caixa Econômica Federal, 

'no valor aproximado de um bilhão de cruzeiros, com correçilo 
monetí~ria "juros, o terreno onde estú sendo construido foi avaliado 
pela Bolsa de imóveis do Rio de Janeiro em Ct'S 835.000.000,00 .. Por 
outro lado, empresa especializada em avaliação de negóctos, 
usualmente utilizada por órgãos do Governo Federal e grandes 
firmas nacionais e estrangeiras, a EMBRAESP (Empresa Brasileira 
de Avaliação de Patrimônio) declara, em minucioso estudo, que o 
empreendimento, concluído em 30 meses, representar~ o valor d7 9,5 
bilhões a 12 bilhões de cruzeiros, conforme a taxa de mflação seJa de 
30% a42%. 

7. Final 

Não pretend"nos manter polômicas, nem alimentar a sede 
sensacionalista dos que tenham interesse ou intenção de destruir 
esforço empresarial economicamente sólido, apesar da crise finan· 
ceira por que passa. Divulgamos esta única nota, como matéria. pa· 
gu, pelos jornais, para evitar que, cm assuntos objetivos, se continue 
a fazer impunemente distorções e injúrias. 

Quanto aos julgamentos subjetivos sobre atas e pessoas, a que 
alguns se permitem, autonomeando·se, ao mesmo tempo, 
acusadores t: juizes, cspcrnmos que a vidl\ inteira de homens probos, 
sempre devotados ao trubalho, seja suficient7 para responder, .em 
grmidüo, ils manifestações de confiança e apoto que temos recebtdo 
nesta hora difícil. 

Josó Luiz Moreira de Souza." 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 4: 

Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 14, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, 
que acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Tra· 
balho, tendo 

PARECERES, sob n•s H38 a 840, de 1976, das Comis· 
sõcs: 

- de Constituição e Justlçn, pclu constitucionalidade e 
jurididdude: 

-de Lcglslnçuo Soclul, favor(,vcl; c 
-de Truns~ortcs, Comunlcuçõcs c Ohrus l'úbllcus, favo·' 

r{IVeJ. 
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A discussão da matéria foi encerrada na scssuo anterior, tendo 
sua vol!lçlio sido adiada por falta de quorum. 

Em votação. 

O Sr. Hctvfdlo Nunes (ARENA- PI)- Sr. Presidente, peço a 
palnvrn para encaminhar u votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra no 
nobre Líder, Senador Hclvfdio Nunes, para encaminhar a votação. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA -PI. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente: 

O Projeto de Lei do Senado n• 14, de 1976, de autoria do 
eminente Senador Nelson Carneiro, que acrescenta um parágrafo no 
art. 29 da Consolidação das Leis do Trabalho, alcanÇou parecer 
favorável cm todas as Comissões por que passou, isto é, Comissão de 
Constituição e Justiça, Comissão de Legislação Social e Comissão de 
Transportes, Comunicações c Obras Públicas. 

Apesar da unanimidade dos pareceres, a Liderança, depois de 
bem examinar a matéria, encontrou argumentos c subsfdios que 
levam a que, no mérito, negue aprovação à mesma. 

Na verdade, Sr. Presidente, o Decreto n• S. 798, de li de junho 
de 1940, que aprovou o Regulamento do Trâfcgo Mnrftimo (RTM), 
adotou, como documento destinado a receber anotações pertinentes 
ao contrato de trabalho dos trabalhadores-tripulantes de em bar· 
cações, a Caderneta de Inscrição e Registro, que, na prática, equivale 
à Carteira de Trabalho. 

Nessa caderneta, de acordo com a lei, podem ser anotadas as 
causas da despedida (ou do desembarque) do tripulante, bem como 
os dispositivos rcgufnmcntarcs que versam sobre as punições. 

Na justificação oferecida, o nobre Senador Nelson Carneiro 
esclarece que nessa caderneta, por força do que vem estabelecido no 
mesmo referido Decreto n• 5.798/40, podem ser anotadas as causas 
da despedida (ou do desembarque) do tripulante, bem como os 
dispositivos regulamentares que tratam de punições, c que tais anota· 
ções, não raro, incompatibilizam o trabalhadór marftimo com futu· 
ros empregos; e vai mais longe: declara que há casos em que as anota· 
ções, deixadas ao arbítrio de comandantes ou decorrentes de inqué· 
ritos irregulares, concluem por causa de desembarque injustas, 
prejudicando sensivelmente o tripulante na obtenção de novo cm· 
prego. 

Ora, Sr. Presidente, se a argumentação do nobre autor do projc· 
to estivesse realmente correta, intocável, outra conclusão não teria· 
mos senão aprovar a medida por ele proposta. Mas, temos que levar 
cm conta que as condições c ·particularidades do trabalho no mar, 
impõem a necessidade de permanente disciplina a bordo dosnavios. 
Essa disciplina depende, em elevado grau, da criteriosa selcção c 
escolha do marítimo, por· ocasião do embarque. Não é por outra 
razão que, sabiamente, já cm 1850, o Código Comercial Brasileiro, 
atribuiu aos Comandantes a faculdade de escolher seus tripulantes. 

Como é fácil de compreender, os meios de que dispõe um 
Comandante de navio mercante para manter a disciplina imprcs· 
cindível à via marinhcirn, silo mínimos cm relação nos recursos 
encontrados em qualquer órguo empregador de terra. 

Ao consultar a Caderneta de Inscrição e Registro de um marfti· 
mo, u Empresa, ou o Comandante, está fazendo a sua escolha. c 
precavendo-se como é natural, como é óbvio e .como: é ~c~cs~{trto, 
contra a possibilidade de engujur em seu nuvto o mdtsctphnado 
contumaz, vule dizer, aquele incompat!vel com 11 disciplina que 
caracteriza a vida de bordo, 

(J conveniente também explicitar, parn bem caracterizar a 
diferença que existe entre u vida u bordo c a vida daqueles que tr~ba· 
lhnm em terra, que os marinheiros sofrem choques pstcológtcos 
profundos, que provocam desgaste fisico e mentul. 

Além disso, nu Caderneta de lnscriçilo e Registro, as causas 
cupituludas no urt. 451 do RTM, dilo origem a um inquérito c esse 
inquérito é conduzido u bordo, no momento cxnto, ou nos instantes 
subseqUentes uos utos de indisciplina. Mas esse inquérito f: homo-

lo gado pelo Cupitilo dos Portos. Por conseguinte, não há, como quer 
o Senador Nelson Carneiro, o urbltrio dos comandantes, Muito me· 
nos esses inquéritos podem ser tachados, como ele o fez, de ir· 
regulares, mesmo porque convém frisar, ainda, que somente as Cu pi· 
tanias dos Portos podem cfctuar lançamentos de notas punitivas na 
Caderneta de Inscrição c Registro do Murftimo, c que tais notas são 
sempre resultantes da conclusão do inquérito instaurado c condu· 
zido de acordo com as normas legais cm vigor. 

Não obstante todas as precauções que envolvem o lançamento 
de notas punitivas na Caderneta de Inscrição c Registro dos Murfti· 
mos, os dispositivos regulamentares facultam aos elementos faltosos 
o direito de recurso às Capitanias dos Portos c à Dirctoria de Portos 
c Costas, nos casos de não se conformarem com o lançamento de 
qualquer nota cm seus assentamentos c, ainda, permitem o 
cancelamento das mesmas, após decorrido o prazo de um ano de 
conduta exemplar do punido, 

A esse respeito, a Dirctoria de Portos c Costas, objctivando 
reintegrar no seio da Marinha Mercante os marftimos faltosos, bai· 
xou, cm 1973, portaria autorizando a expedição de nova Caderneta 
de Inscrição c Registro para aqueles que venham a contar mais de 
três unos sem faltas cometidas a partir do último lançamento nega· 
tivo cfctuado. 

· Face a estas razões, Sr. Presidente, contrariando uma orienta· 
ção que nos impusemos, qual seja a de aprovar aquelas matérias que 
foram bem examinadas pelas Comissões Técnicas, mas, tendo cm vis· 
ta a relevância da matéria c os argumentos ora oferecidos a esta 
Casa, a Maioria vota contrariamente à aprovação do Projeto de. Lei 
n• 14, de 1976. 

O Sr.llamar Franco (MDB- MG)- Sr. Presidente, peço a pa· 
lavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Com a palavra o nobre 
Lfdcr da Minoria. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pela ordem.)- Sr. 
Presidente, apenas para declarar que estamos encaminhando à Mesa 
requerimento de adiamento de votação. 

O SR. PRESIDENTE· (José Lindoso) Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. I•·Secrctârio. 

~lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 172, DE 1977 

Nos termos do art. 310, allncn c, do Regimento Interno, rcquei· 
ro adiamento da votação do Projeto de Lei do Senado n• 14, de 1976, 
a fim de ser feita na sessão de 18 de agosto próximo vindouro. 

Sala das Sessões, 20 de junho de 1977.- Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Em votação o roque· 
rimento de autoria do Senador Itamar Franco. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 
dos. (Pausa.) Aprovado. 

De acordo com o voto do Plenário, a matéria é retirada da 
pauta. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -llem 5: 

Votação, cm primeiro turno (nprccinçilo preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 215, de 1976, do 
Senhor Senador Evclásio Vieira, que dispõe sobre a inclusão 
dos scrviç.os especializados de medicina, higiene c segurança 
do trabalho, como serviço constante do elenco de bcncflcios c 
serviços do sistema geral da previdência social, tendo 

PARECER, sob n• 117, de 1977, da Comissão: 
-de Constltulçilo e Justiça, pela inconstitucionalidade. 
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Em votaçi\o o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta

dos, (Pausa.) Rejeitado, 
O projeto será arquivado. 

~o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 215, DE 1976 

Dispõe sobre a Inclusão dos serviços especializados de 
medicina, higiene e segurança do trabalho, como serviço 
constante do elenco de benellclos e serviços do sistema geral da 
previdência social. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I • São incluídos os serviços especializados de medicina 
higiene e segurança do trabalho entre as prestações constantes do 
inciso I do artigo 22 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, com a 
redução que lhe deu a Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973. 

Art. 2• Considera-se serviços especializados de medicina, higie
ne e segurança do trabalho, para os efeitos desta lei, o conjunto de 
atividades técnicas, médica e cientifica exercidas por pessoas habilita
das para esse mister, consoante dispõe o capitulo V do Titulo 11 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 3• As empresas enquadradas em condições estabelecidas 
nas normas expedidas pelo Departamento Nacional de Segurança c 
Higiene do Trabalho efetuarão os pagamentos devidos com encar
gos decorrentes da manutenção dos serviços de que trata esta Lei, 
cujos valores liquidas serão deduzidos do montante que elas 
mensalmente recolhem, a titulo de contribuições previdenciãrias. 

Art. 4• O custeio dos serviços de que trata esta Lei será atendi
do por uma contribuição das empresas, igual a O, I% ( um décimo por 
cento) da folha de pagamento, acrescido do montante destinado à 
segurança e higiene do trabalho, de que trata o inciso III do artigo 4• 
da Lei n• 6.181, de li de dezembro de 1974. 

Art. S• Fica reduzido para 3,9% (três inteiros c nove décimos 
por cento) a taxa de custeio do snlário-famflia, fixada no § 2• do 
artigo 35 da Lei n• 4.883, de 29 de novembro de 1965. 

Art. 6• O Poder Executivo baixará as normas regulamentares 
necessárias ao cumprimento desta Lei, nos 90 (noventa) dias poste
riores, contados de sua publicação. 

Art. 7• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está finda a matéria da 
pauta. 

Sobre a mesa, as redações finais dos Projetas de Decreto Legis
lativo n• I O, de 1977, c de Resolução n• 24, de 1977, aprovados 
na Ordem do Dia da presente sessão e que, nos termos do parágrafo 
único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objcção do 
Plenãrio, serão lidas pelo Sr. !•·Secretário. (Pausa.) 

São lidas as seguintes 

PARECER N• 329, DE 1977 
Da Comlssilo de Redaçio 

Redaçio Onal do Projeto de Decreto Legislativo n• ·10, de 
1977 (n• 86-B/77, na Câmara dos Deputados), 

Relator: Senador VlrgRio Távora 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 10, de 1977 (n• 86-B/77, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Convênio de Abastecimento a Médio Prazo de 
Produtos, firmado entre a República Federativa do Brasil c a Repú
blica do Peru, a bordo do navio da Armada Peruana, Ucaya/1, 
fundeado no Rio Amazonas (Solimões), na linha de fronteira 
brasileiro-peruana, cm 5 de novembro de 1976. 

Sala das Comissões, cm 20 de junho de 1977. - Adalberto Sena, 
Presidente- Vlrgnlo Thora, Relator- Heh!dlo Nunes, 

ANEXO AO PARECER N• 329, DE 1977 

Redaçio nnal· do Projeto de Decreto Legislativo n• 10, de 
1977 (n' 86-B/77, na Câmara dos Deputados), 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
art. 44, inciso I, da Constituição, c cu,--------
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• , DE 1977 

Aprova o texto do Con~ênlo de Abaotedmento a Médio 
Prazo de Produtos entre o Go•emo da República Federatl•a do 
Brasil e o Governo da República do Peru. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• ~ aprovado o texto do Convênio de Abastecimento a 

Médio Prazo de Produtos, firmado entre a República Federativa do 
Brasil c a República do Peru, a bordo do navio da Armada Peruana, 
Ucaya/1, fundeado no Rio Amazonas (Solimões), na linha de 
fronteira brasileiro-peruana, cm 5 de novembro de 1976. 

Art. 2• t::stc Decreto Legislativo entra cm vigor na data de sua 
publicação. 

PARECER N• 330, DE 1977 
Da Comlssio de Redaçio 

Redaçio Onal do Projeto de Resoluçilo no 24, de 1977. 

Relator: Senador Helvldlo Nuneo 
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução 

n• 24, de 1977, que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a 
elevar cm CrS 21.776.197,00 (vinte c um milhões, setecentos c seten
ta c seis mil c cento c noventa c sete cruzeiros) o montante de sua df
vida consolidada. 

Sala das Comissões, cm 17 de junho de 1977.- Adalberto Sena, 
Presidente- Helvldlo Nunes, Relator- Saldanha Derzl. 

ANEXO AO PARECER N• 330, De 1977 

Redaçilo Onal do Projeto de Resoluçio n• 24, de 1977. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituição, c cu, --------
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO. 
N• , DE 1977 

Autoriza o Governo do Eotado de Alaaoas a elevar em 
CrS 11.776.197,00 (vinte e um milhões, setecentos e setenta e 
seis mil e cento e noventa e sete cruzeiros), o montante de sua 
dlvlda consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I • ~ o Governo do Estado de Alago as autorizado, nos ter

mos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do 
Senado Federal, a elevar cm CrS 21.776.197,00 (vinte c um milhões, 
setecentos e setenta c seis mil, cento c noventa c sete cruzeiros) o 
mqntantc de sua dívida consolidada, a fim de contratar empréstimo, 
junto ao Banco do Estado de Alagons S.A .. este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH - des
tinado ao financiamento de obras de implantação do sistema de 
drenagem da Lagoa Mundaú, Município de Macció, naquele Estado. 

Art. 2• Esta Resoluçi\o entra cm vigor na data de sua publica
ção. 

O SR. PRESIDENTE (J osr: Lindoso) - As reduções finais vão 
à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I•·Secrctâ-
rio, 

L 
ii 
ii 
ii 

. ' 

. 
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Silo lidos c aprovados os seguintes: 

REQUERIMENTO N•l73, DE 1977 

Nos termos do art. 310, al!nea c, do Regimento Interno, rcquei• 
ro dispensa de publicação, para imediata discussão c votação, da 
rcdação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 10, de 1977. 

Sala das Sessões, 20 de junho de 1977,- Hehldlo Nunes, 

REQUERIMENTO N•174, DE 1977 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão c votação, da reda· 
ção final do Projeto de Resolução n• 24, de 1977. 

Sala das Sessões, 20 dejunbo de 1977.- Lulz Cavalcante, 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Lindoso) - De acordo com a 
deliberação do Plenário, passa-se à imediata apreciação das redaçõcs 
finais anteriormente lidas. 

Em discussão a redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• I O, de 1977. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Em discussão a rcda· 
ção final do Projeto de Resolução n• 24, de 1977. 

Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Ainda há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Brasil inteiro tem sido testemunha e, cm especial, a cidade de 
Brasília da grande crise cm que vive a Universidade brasileira. 

Sabemos todos que a crise universitária não vem de hoje, mas 
podemos dizer que ela se agrava, se aguça c chega mesmo a ser um 
rcnexo daquela crise maior em que todos nós estamos cngolrados, 
que é a crise política, quando u intransigência e o radicalismo 
procuram rechar os caminhos para o entendimento. 

A crise universitária não é apenas de natureza estudantil. 
Embora não haju dúvida que os problemas especificamente es
tudantis existem, as grandes questões universitárias continuam à 
espera de solução. Nesse campo, não poderíamos ignorar o nlvel 
qualitativo do ensino, em que tantos e tantos aspectos controvertidos 
dariam margem u discussões prolongadas; o tcoricismo de determina· 
dos estudos; a desatualização e ralhas de currlculos, por vezes 
simples repetições c dirusão de saber elaborados em outros meios; a 
tecnicidade excessiva de diversos cursos, muitas vezes apresentando 
uma grande dependência tecnológico-cientifica estrangeira, até mcs· 
mo preocupadu ero atender demandas de multinacionais; a baixa 
qualificaçilo e péssima remuneração dos proressorcs; as instalações 
rreqUentementc precárius; laboratórios rechados; verbas insuficientes 
e, sobretudo, mal aplicadas. 

Um outro aspecto, eminentemente universitário, du crise que 
enrrentu o ensino superior do Pais, é a ampliação das universidades 
purticulures, com unuidndcs curíssimus, que só permitem o acesso u 
elus daquelas classes privilegiudus. Mus, nu própria escola públicu, 
nós estamos assistindo os ânus crescentes sobre os ulunos, sobre os 
quais recuem., todos os dias, novos tipos de taxus. 

AI estilo, para se poder entrar na universidade, os cursinhos 
preparatórios de vestibular, sem dllvida alguma conseqUência das 
deficiências do I• c 2• graus. Mas,es<es cursinhos silo também onero· 
~o! c a eles, muitas vezes, nilo podem ter acesso os filhos das ram!lias 
de classe média c muito menos opcrâria; c a! vem o crédito Educativo 
com as suas distorções a exigir um novo reestudo desse instituto 
recente. Q'uando se entra na própria universidade, rrcqUcntcmcnte 
n6s:.tçmos a precariedade do próprio ensino superior, a exigir 
'estudos paralelos para aqueles que queiram, realmente, se capacitar 
B vencer na vida, como profissionais competentes. ~ o odioso 
instituto do jubilamcnto, sob a alegação do insuficiente rendimento 
escolar, mas que vai cair, sobretudo, naqueles que trabalham, naque
les que têm parcos recursos para poder vencer as tareras normais do 
curr!culo escolar. Tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
prejudicando - como disse c repito- cxatamcntc os rapazes c as 
moças de padrão social menos elevado, aqueles que precisam suar o 
suor do seu rosto para poder vencer, para poder comprar seus livros, 
para poder pagar as taxas, quando nilo as anuidades de escolas 
particulares. 

Mas o problema não é apenas esse, o problema niio é apenas 
especificamente estudantil. E podcrlamos dizer que toda essa crise 
universitãria, strictu sensu. se amplia e toma uma dimensão inusita
da, porque ela é também, c não poderia deixar de ser, uma crise de 
natureza politica. 

Sim! Antes de mais nada, temos uma universidade rcchada e 
elitista, alienada e tccnicista, uma universidade distanciada das reais 
necessidades do seu povo, E nós que viemos daquela região pobre c 
sacrificada que é o Nordeste brasileiro, podcrlamos perguntar, o que 
é que a universidade tem r cito, naquela região brasileira, em ravor do 
nosso desenvolvimento. A universidade, ao lado da SUDENE, ao 
lado do Banco do Nordeste, ao lado da CHESF, ao lado da 
SUDAM, ao lado de tantos outros organismos de desenvolvimento 
regional, deveria ser uma alavanca atuante, em favor da comunida
de, em ravor dos nossos problemas. Para tristeza nossa, não só ' 
SUDENE se esvaziou, a SUDAM é ineficaz, o Banco do Nordeste é 
rrágil financeiramente, porque começam a lhe raltar os recursos de 
que necessita, como a própria universidade é um departamento cs· 
tanque, sem dar o que deveria dar, sem orcrccer tudo o que poderia 
orerecer em ravor da comunidade cm que se encontra. E é nessa 
universidade rechada, elitista, distanciada dos problemas do povo, 
tecnicista e alienada, que o estudante é hoje olhado com desconfian· 
ça, que o estudante é um marginalizado, olhado permanentemente 
sob suspeição, a ele se nega a crctiva participação que deveria ter nas 
grandes decisões universitárias. Quando se lhe dá lugar de representa· 
ção nos órgãos decisórios, esse lugar pouco significa porque é como 
que esmagado pelas imposições dos órgãos dirigentes. 

Essa universidade - que para ser universidade precisaria ser 
inteiramente livre- nilo tem hoje sequer a liberdade de cátedra, que 
está também sob a mira dos órgãos de segurança, porque o prorcssor 
que fala o que pensa é logo considerado como agente do extremismo 
e de nlosofias atentatórias à segurança nacional. 

Finalmente- e qui temos o exemplo vivo nos dias de hoje - é 
a proibição c a repressilo, não raro violentas, à integraçilo estudantil 
no processo politico brasileiro. Sim, podcr!amos dizer que nesse 
ponto chegamos à mâxima culpa do Governo, cm seu insanável 
conrronto com a juventude acadêmica do Brasil. 

Nilo raltam os arautos oficiais para proclamar que a tarcra do 
estudante é estudar. Essa é uma tese rascistóidc que nilo aceitamos c 
repelimos, Estudante tem o dever de estudar, mas não tem o direito 
de se alienar dos problemas nacionais. Essa alienação representaria 
umu negaçilo de toda a História c de toda a tradiçilo brasileira, que 
encontrou no universitârio, no acadêmico do passado, aquele esteio 
rortc das grandes conquistus nacionais. 

~ irracional, Sr. Presidente, Srs. Senadores, manter os cstudan· 
tes divorciados dos problemus nacionais. Essu é uma premissa diante 
da qual temos que desenvolver todo o nosso rucioclnio, Ainda outro 
dia, nu Comissilo de Educaçi\o c Cultura desta Casa, o antigo Reitor 



Z906 Tcrç•-fclr• 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Junho de 1977 

c Ministro da Educação, Pedro Culmon, dizia que toda n conjuntura 
politica se reflete no meio estudantil. 

O Sr. Glh•n Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com toda a satisfa
ção. 

O Sr. Gllv•n Rocha (MDB- SE)- V. Ex• faz muito bem cm 
trazer a esta Casa uma análise serena de um movimento que, antes de 
ser uma causa, é, realmente, uma conseqUência. I'; preciso que medi
temos todos nisso, há uma crise na Universidade brasileira. Trago o 
testemunho a V. Ex• também como professor universitário c só os 
cegos não percebem que a crise nacional é também crise da universi· 
dadc. Crise de maus salãrios de professores, crise de inadequação de 
currículos, crise da alta censura que alguns professores se impõem, 
sob o cutelo do arbítrio, principalmente pela alienação artificial que 
se quer fazer à juventude com o famigerado 477, instrumento tão 
sem lógica como mia, por exemplo, a Igreja Católica não permitir 
fiéis e querer que todos os seus acompanhantes fossem sacerdotes. 
V. Ex•, falando com brilho c serenidade, como falam os justos c os 
certos, merece o apoio do seu Partido, c merece a observação critica 
de todos aqueles que queilam, realmente, encontrar uma saída para 
a crise universitária brasileira. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradeço a contri
buição trazida pelo ilustre Senador Gilvan Rocha, honem que, antes 
de chegar a esta Casa, exercia a cátedra universitária, que veio da 
escola, veio do convivia dos estudantes c dos seus colegas professores 
e, portanto, tem um cabedal de experiência para contribuir na análi· 
se desse problema. 

O Esrado de S. Paulo do último dia 3, a respeito das manifesta· 
ções estudantis, dizia: 

"Avoluma-se, cada vez mais, a onda de insatisfação 
popular contra a situação política que estamos vivendo, agra· 
vada e em parte provocada pela situação econômica. Um 
expressivo índice dessa insatisfação são as cartas, cm número 
cada vez maior, que aparecem no "São Paulo Pergunta" do 
Jornal da Tarde, revelando revolta, inconformismo, desalen· 
to. I'; esse estado de espírito que í: preciso ser bem compreen
dido ao analisar-se o atual 11 movimento estudantil", que assu
me, hoje, características muito diversas das que se revestia em 
1968," 

E mais adiante: 

"Hoje, u situação é inteiramente diversa. Esfumou-se o 
milagre econômico, a inflação resiste a terapêutica dos tccno· 
burocratas, o desemprego, ainda que considerado setorial, 
nos ameaça, o Al-5 já tem mais de oito anos, o Congresso es
tá reduzido a nada. Nesse quadro, u atitude popular em face 
do "movimento estudantil" se torna inteiramente diversa da 
que prevaleceu cm 1968: as concentrações estudantis, longe 
de se oporem aos desejos da Nação, se transformam, ao con· 
trúrio, numa espécie de expressão de sentimentos generaliza
dos. A repressão contra os estudantes, então, começa a apare
cer como o símbolo mais visível de uma repressão contra o 
País inteiro," 

E, uo final: 

"Em uma palavra, ni\o é passivei tratar de umu questão 
complexa, como a que está nu base do chamado movimento 
estudantil, como um mero caso de policia. Nilo se pode tratar 
da insutisfuçiio como se fosse uma doença, dn reivindicuçiio 
dn liberdade como se fosse um crime," 

Realmente, n luta do c~tudunte é, em sua maior ubrungênciu, 
uJnulutu pelu liberdade, correspondendo it lutu pelu liberdade que i.· 

rnuntidu pelo povo, a liberdade que ni\o existe nu universidade, que 
não existe nu vidu política, que nl\o existe nu vidu sindical, que n1\u 

existe nu imprensa c que niio existe cm relação à Igreja. Portanto, 
como afirmou aquela autoridade de ensino, a que nos referimos an· 
teriormcntc, não pode deixar de repercutir no meio estudantil a crise 
politica e o Brasil está hoje na bojo de uma grande crise politica. 
Estamos vivendo . realmente dias de verdadeira angtlstia nacional. 
Quem o hã de nega(/ Ai estilo as manifestações mais eloqUentes de 
insatisfação de todas as classes pela situação reinante no Brasil: situa
ção eeonõmica, social e politica, cm especial contra o regime de força 
e de arbitrio, que fere as direitos individuais e atenta contra as 
liberdades públicas. Mas nada disso, Sr. Presidente c Srs. Senadores, 
consegue sopitar os protestos, cada vez mais palpáveis, mais públicos 
e generalizados dos cmprcsârios, dos artistas, dos escritores, dos 
jornalistas, dos cineastas, dos médicos, dos intelectuais, dos juristas, 
dos advogados, dos religiosos, dos trabalhadores, dos professores, 
dos profissionais liberais, dos políticos, de civis c militares, de todos, 
enfim, que têm compromisso com os ideais dcmocrllticos, c que, 
acenados pelo Movimento de 1964, foram conspurcados c foram trai· 
dos. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um 
aparte? · 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com toda a satisfa· 
ção, nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL)- Nobre Senador, ain· 
da na semana passada tive a oportunidade de, nesta tribuna, me rcfe· 
rir a uma crônica da poeta-cronista Carlos Drumond de Andrade, 
onde ele ressuscita c faz a apologia do vocábulo alfaqucquc. I'; urna 
palavra dos tempos de Frei Viterbo, portanto, vclhissima, que consta 
das mais antigos dicionãrios da nossa Lfngua. Alfaqucquc não é 
nada mais, nada menos, do que o conciliador, aquele que não incita 
à guerra, mas promove a paz. !'; o "boa praça". O nosso colega Sr. 
Senador Tarso Outra, em recente entrevista à imprensa gaúcha, rc-' 
conheceu o clima de radicalismo na política nacional. Na sua própria 
expressão "o atual radicalismo não exclui qualquer das agremiações 
existentes: ARENA e MDB". Estou com o meu colega pelo Rio 
Grande do Sul. Ao pedir este aparte, nobre Senador Marcos Freire, 
rogo mesmo que o eminente colega não veja nele nenhum laivo de 
censura. Já somos hoje, para honra minha, bastante amigos, para 
que eu não cometa a impertinência ou o pecado de censurar tão iius· 
tre figura do cenãrio federal, como é o Senador Marcos Freire. Mas, 
se me permite, ennleire-se V.' Ex•, cnfilciremo-nos todos nós, no cor· 
dão dos alfaqueques, no cordão da conciliação nacional, e que neste 
cordão não haja lugar para aqueles que levam à guerra, para aqueles 
que não promovam a paz, não haja lugar para os Torqucmadas, niio 
haja lugar para os Fouquier Tinvilles, não haja lugar para os Jnverts 
e não haja lugar para os Dolõcs, Este, meu nobre colega, o meu 
aparte e o meu apelo. Muito obrigado pela oportunidade que me deu 
de fazê-lo. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradeço o uparte 
da ilustre Senador Luiz Cavalcaine, representante que honra u sua 
terra natal, o meu vizinho Estado de A lagoas. Estou muito it vontade 
pura receber essa sua participação no meu discurso, porque, renlmen· 
te, apesar da veemência e ati: da contundência com que freqUen· 
temente analiso a situaçüo politica nacional, posso me gabar de ter 
;ido dos primeiros, nesta legislatura, aqui no Senado Federal, a fazer 
apelo semelhante ao que V. Ex• acaba de formular ... 

O Sr. Lulz Cavalc•nte (A RENA - AL) - E cu bem me lemliro 
disso, nobre colega. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- ... -muito obriga· 
do pelo seu testemunho - mostrando que, o que nós precisamos 
realmente é chegar no entendimento nacional. Nilo o entendimento 
meuor, não o entendimento que signifique cambalacho, mas o en· 
tcndimcnto cm torno dos principies que devolvam a Nuçiio ao regi
me da lepulidade democrlltica. Chegamos mesmo u ser alvo de in· 
comprcc:11stlr.:s c muledicêncins, mus desde o nossa primeiro uno de 
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mandato nesta Casa, já anteriormente como Deputado Federal, 
mostrávamos o divórcio que existe entre o Estado e a Nação. Entre 
homens que fizeram um movimento alardeado de objetivos democrá
ticos, e a manutenção do regime absolutista, de um regime nutocráti· 
co c totnlitúrio, que esmaga as liberdades públicas. O MDB está can
sado de dizer e repetir: não será óbice a qualquer solução de grande
za neste Pais, parta de que Governo partir, é só os donos do poder 
estarem dispostos a se despirem do arbitrio, e nós estamos a postos 
para encontrar as fórmulas que conduzirão este Pais às trilhas de
mocráticas do seu futuro. 

Nunca quisemos despojar o Estado de instrumentos de seguran
ça, mas eles têm que ser instrumentas democráticos. O que não pode. 
mos admitir é exatamente o poder de alguns poucos incontrastável, 
sem um controle politico ou judicial. E mesmo 

1
ein relação es

pecificamente à crise universitária ainda aí o apelo de V, Ex• encon
tra terreno fértil. 

Aqui temos recortes da Tribuna do Paraná, do dia 6 de junho,· 
que se refere a essa crise, e assinala: 

"O Sr. Marcos Freire (MDB - Pernambuco) dirigia-se 
à tribuna para falar sobre o problema estudantil. No ca
minho, encontra Deputados de ambos os Partidos que lhe pe
dem para mudar o tema, evitando o acirramento dos ãnimos, 
Freire concordou e falou sobre problemas do Nordeste." 

Portanto, se hoje vimos aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é 
porque, a esta altura, parece que todos os canais foram esgotados. Já 
não vê alternativa alguma porque os homens que deveriam ter sen
sibilidade para contornar as dificuldades conjunturais, até parecem 
empenhados em agravá-las. 

Nii.o é p'ossível que não haja compreensão parã com os JOVens de 
hoje; eles não podem, como vimos, ficar alheados de um connito na
cional, que já atinge todas as camadas, em ropúdio pelo status quo 
injusto, que aí se encontra. 

E foi assim, em favor das liberdades democráticas - que, 
quando asseguradas no campo nacional, irão se refletir beneficamen
te no campo universitário- que a classe estudantil programou para 
o último dia 19 de maio o que ela denominou de Dia Nacional de 
Luta e realizou grandes manifestações, com os aplausos c a própria 
manifestação do povo, conforme retratou o noticiário de toda a 
Imprensa nacional. Foi no Rio, cm São Paulo, no Rio Grande do 
Sul, no Paraná, e cm inúmeros outros Estados. 

Era natural que isso se desse, que houvesse o congraçamento 
entre povo e estudante, entre estudante e professor, entre pessoas que 
vinh~m dos vários niveis sociais. 

Quão bonito foi aquele espetáculo de São Paulo, quando 
espontaneamente papéis picados caiam dos edificios, numa 
demonstração de outra forma de protesto pacifico, sem violência, 
sem agressões. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, isso ocorreu no Brasil 
inteiro. Houve proibição de passeatas nus ruas. Houve capitais em 
que elas ocorreram, mas, aqui em Brasília, os alunos da UnB acata
ram a proibição de irem às ruas e apenas se manifestaram dentro do 
campiL< universit6rio, h\ fazendo a sua manifestação. Graças a Deus 
que ela ocorreu, porque seria uma p6gina triste nu vida universitârin 
brasileira se apenas os alunos da UnB se mantivessem silenciosos e 
distanciados daquele movimento nacional. 

Poderia o Reitor até não concordar com as motivações daquela 
manifestação estud11ntil mas, ele teria- como homem que se pres
supõe ligado 110 ensino- que ter 11 sensibilidade de entender 11queles 
jovens, 

Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a UnB foi 11 única 
universidade em que o Reitor achou por bem punir <tlunos por terem 
feito aquel11 manifest11ção. Re11lmente, a revolta tinh11 que ser maior 
porque, como dissemos 11qui, desta mesma tribun11 - quando 
ttouxcmos uo conhecimento dn Cusu, pela vez primeira, u ocorrCnciu 
dnqt:.:lus vio\17:ncius - c repetimos agora. suu magnilicênciu 
procurou ser muis rcu\istu do que o rei. 

Não sabemos que intransigência é esta cm que:, somente ele- o 
único Reitor do Brasil, que por um mesmo motivo, que por uma 
mesma causa, que por manifestações que se realizaram neste Brasil 
inteiro- julgou-se no dever de aplicar punições a 16 alunos, inclusi· 
ve punindo, nesta cegueira que parece ter se estabelecido na Capital 
Federal, até mesmo estudantes que não se encontravam presentes à 
manifestação, alguns deles até mesmo ausentes de Brasília. 

Por certo esta atitude não surpreendeu a quem acompanhava a 
vida universitária da UnB porque, já no ano passado, S. Mag• havia 
dado mostra de seu temperamento irascivel e incontrolável, suspen
dendo eleições que ali deveriam se realizar para os órgão de represen
tação estudantil e, mais do que isto, expulsando 7 alunos da UnB, 
usando legislação draconiana, legislação que não é lei no verdadeiro 
sentido da palavra, porque lei injusta é a negação da lei e S. Mag•
que guarda o Decreto-lei n• 477 para amedrontar os estudantes -
naquela oportunidade não titubeou em aplicar a punição que, 
realmente, sacrificou a vida de mais de meia dúzia de univcrsitârios. 

Agora, Í"epetc-se o mesmo espctúculo de intransigência e de 
radicalismo quando, como já afirmamos, ele foi o único Reitor de 
universidade brasileira- que pelo mesmo motivo das manifestações 
estudantis do Dia Nacional da Luta - que julgou por bem - nós 
diríamos por mal- punir 16 universitários. E foi essa sua atitude, c 
foi esse seu comportamento, que poderia se configurar como um ver· 
dadeiro estímulo à reação dos estudantes, que provocou a greve que 
veio a ser decretada, no último dia dois. 

Ai de nós se os estu iantcs do Brasil fossem indiferentes às 
injustiças que se cometem contra seus colegas. Ai do Brasil se a sua 
mocidade já tivesse perdido o seu brio, já tivesse perdido o sentimen· 
to de companheirismo. 

Mas, à reacão dos estudantes- fazendo greve, pedindo a anula· 
çiio das puniçõe.ll - seguiu-se um espetácu\o que entristece, que 
envergonha o Brasil dos nossos dias: foi a invasão policial da UnB, 
com milhares de policiais ocupando o campus universitário que 
virtualmente ficou ocupado por viaturas de todos os tipos, ca
minhões, ônibus, camburões. E at~ hoje, não sei ao certo quem o 
responsável por isso, porque, no Jornal do Bra.<il do dia 3, dizia-se 
que o Comandante Militar do Planalto, General-de-Divisãp Darcy 
Lázaro, negou-se a receber à imprensa, alegando nada ter a dizer so
bre o assunto, da responsabilidade exclusiva da Universidade e do 
Governo do Distrito Federal. E o jornal do dia seguinte, 4, afirmava 
que, no gabinete do Ministro Ney Braga, seus assessores negaram 
categoricamente que tenha sido ele o responsâvel pela requisição de 
destacamentos policiais paru o campu.< da UnB. 

Lembro-me agora de outro comportamento , o do Reitor da 
Universidade de Minus Gerais, que, ao contrário, esforçou-se para 
manter incólume a sua instituição, impedindo que nela entrasse a for· 
ça policial. E já foi recordado aqui que o Ministro Pedro Calmon, 
quando Reitor no Rio de Janeiro, na Universidade do Brasil, postou
se de braços abertos na entrada da sua Universidade, quando forças 
policiais queriam invadi-lu, dizendo por aqui só passa· quem fez ves· 
tibular. (Risos.) 

Como os tempos mudam! Po•.;ue, agora, entra não é contra o 
Reitor, entra n pedido e a chamado do Reitor. 

Enquanto isso, uma nota de bom senso, talvez dcssUs que 
poderiam formar aquela corrente de conciliação a que se refere o no
bre Senador Luiz Cavalcante, foi divulgada pelos professores da 
Universidade de Brusí\iu, que diziam: 

"Reunidos cm funçuo dn gravidade da atual situação 
interna nesta Universidade, preocupudos diante du iminente 
Lnvusào do ctm1p11.r por forças policiais que impedirum o exer
cício de nossas funções, vêm dirigir-se tt AdministrucUo Cen
tral, no seq,tido de: l\l- providenciar n imediata retirada dos 
elementos estranhos il Univcrsidude: 2\l- impedir u entrada 
de forçus policiuis no campu.\'; 311 - suspender as recentes 
punições de dczcsscis estudantes dcssu Universidade, 

Acreditamos serem estes os primeiros passos indispensá
veis puru normulizar a vidu acadêmicu do campu.1·," 
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Este apelo caiu no vazio, como no vuzio cairia, posteriormente, 
o apelo feito pela comissão de Senadores que tentaria contribuir para 
a solução da crise. O que se viu foram novas violências, atingindo 
seus pontos criticas com a revista de casas, apreensilo de livros e 
publicações, c prisões de estudantes, de jornalistas, espancamentos. 

Aqui mesmo, tivemos oportunidade de testemunhar com os nos
sos olhos- e creio que inúmeros Srs. Senadores também tiveram es
se ensejo - um estudante, que trazia as cicatrizes nas suas costas da 
violência sofrida. Silo episódios grotescos, seoi\o vergonhosos, 
registrados por toda a imprensa. 

O Sr. Lulz Cavalcante [ARENA- AL)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE [MDB - PE) - Com toda 
satisfaçi\o, 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA-A L)- Senhor Marcos Frei· 
re, aqui no meu caderoioho de sabedoria- sabedoria dos outros
anotei este pensamento do Padre Vieira: "Se olhas com amor, o cor· 
vo é branco, se olhas com ódio, o cisne é negro", Parece que, cada 
vez mais, nós, os deste lado, e V. Ex•s, daquele outro lado, estamos 
vendo somente cisnes negros e não estamos vendo que alguns corvos 
são brancos. Nobre colega, volto a insistir, oeste aparte, ao meu ape
lo inicial, ao apelo da conciliação. 10 preciso que não fiquemos 
somente na acusação, naquele mister tão grato a um dos meus ci· 
tados anteriormente, terrível Fouquíer Tinville, da Revolução Fruo· 
ccsa. f: preciso que todos nós,- me permita dizer- é preciso que 
V. Ex• também, é mesmo indispensável, pela estatura a que V. Ex• já 
se alçou oeste Plenário, é preciso que de V. Ex• parta uma palavra de 
conciliação. Afinal de contas, V. Ex• é dos mais jovens, é quase como 
aqueles que estão ali em cima, nas galerias, cujo refrão favorito, e tão 
belo, é paz e amor. Eu direi: paz é amor. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) - V. Ex•, Senador 
LuizCavalcantc, fala a nossa linguagem. E, diríamos a V. Ex• que, se 
dúvida houvesse da existência dos cisnes brancos, seria só olhar para 
as galerias desta Casa, nesta tarde, pois elas estão cheias de cisnes 
brancos. 

Mas, prosseguiremos, sem querer nos referir aos episódios relu
tados pela imprensa de pessoas presas, entre elas professores, e à per
turbação, senão a danificação de laboratórios que realizavam ex
periências na UnB, de detenções em massa, de espancamentos vá
rios, de bloqueios dns residências universitárias, atê mesmo do corte 
de luz, dincultando a vida dos que moram na UnB. Preferimos ir 
mais adiante, c dizer que sei que alguns membros desta Casa não en
teoderum quando os estudantes não suspenderam a greve, para 
aguardar as decisões a respeito da revisão das punições aos com
panheiros atingidos. i: que eles já tinham a experiência amarga do 
uno passado. Eles diziam que não poderiam acreditar em novas pro
messas em face de situações anteriores, quando, realmente, espera
rum que as punições havidas em 76 fossem revistas e não foram, c ter
minaram sendo convalidadas. 

Pois bem, foi com tristeza que neste fim de semana, tomamos 
conhecimento de que o episódio se repetiu: mantiveram-se as puni
ções dos 16 alunos, e a partir de então novas agressões se deram, in
clusive atingindo até advogados da seçuo regional de Brusília du 
OAB, que se encontravam com seus constituintes, e que nem eles se
quer foram respeitados. Aqui tenho O Estado de S. Paulo, anuncian
do que a OAB do Distrito Federal divulgará, nos próximos dias, 
uma nota oficinl, e farú representação às autoridades competentes 
contra os utos de violência de que foram vftimas alguns membros da 
Comissão que prestuva assisténciu aos alunos durante a prisão de An
tonio Romayamu e José Ralf Cumpos, sexta-feiru à noite: 

"Duruntc a prisão dos dois estudantes, um membro da 
OAB argumentou com os policiais que o ato cru ilegal, pois 
não truzium mandado de prisão c ni\o huviu motivo pnrn se 
aplicar o nugruntc umn vez que os estudantes nào estavam 
praticando qualquer crime. Os Advogados se proruscram 

ainda levar pessoalmente os estudantes pura serem ouvidos 
na Polícia Federal, mas seus argumentos foram praticados 
contra os Advogados, sobretudo no cxercfcio da profissão 
pela alucinação policial, o que constitui uma agressão à 
própria classe." 

"0 Sr. Reitor, comparecendo à Seção do Órgão que iria 
fazer a revisi\o, indagou se o ato se atevc nos limites da lei: se 
há provas no processo que importe cm circunstâncias 
atenuantes. E, diz Sua Magnificência que se existisse "intrao
sigéocia de minha parte essa consistiria apenas na preserva
ção do império da lei, consubstanciado em normas que é do 
meu e do nosso dever cumprir e fazer cumprir. Se isso exigis· 
se sacrifício, o sacrifício se justificaria na medida em que acre
dito que o estado de direito deve prevalecer sobre o de fato." 

Não sei se. é anedota falar-se em estado de direito oeste Pafs, 
como se a UriB não fosse um microcosmo do sistema com a estratifi· 
cação de um poder absoluto em que de fato o Reitor é tudo. Nilo foi 
por mero acaso que Sua Magnificência chegou à UnB após os tristes 
episódios de 1968, c, desde então, com a sua presença opressiva e 
repressiva, exerce influência capital sobre a instituição. Foi ele que 
conseguiu erigir c manipular úma estrutura administrativa à sua ima· 
gem c semelhança, para governá-la como se fosse coisa sua, 
centralizando poderes e aperfeiçoando técnicas da informação c do 
controle individual de cada qual, sobre os aspectos vários de sua vida 
dentro e fora da Universidade, imprimindo à sua gestão uma orien
tação prussiana, que coage c atemoriza. 

Sim, Sr. Presidente! O Reitor da UnB dispõe, ainda por cima, de 
larga margem de decisões discricionárias, sem suficientes critérios 
objetívos de opções. Assim, por exemplo, as promoções docentes 
beneficiam a uns, em detrimento de outros mais antigos. E nós pode
mos saber que margem de atuação permite um campo tão vasto de 
ação discricionária. 

Pode-se dizer que abaixo do Reitor existe é o vácuo, porque nem 
os órgãos consultivo e deliberativo maior, que era o Conselho 
Universitário, havia sido coostitufdo, até agora. 

Não há, na verdade, a reunião normal dos colegiados regula· 
mentares, e o Conselho Universitário, que nunca funcionou, foi 
como que estruturado agora, a toque de caixa. E só depois que Sua 
Magnificência já estava senhor do núcleo básico de decisão, para 
apresentá-lo, finalmente, como um órgão ratificador de triste estréia; 
órgão ratificador que nem sequer está ainda coostitufdo em toda a 
sua plenitude, foi ele criado. Mesmo porque quantos e quantos que 
ali estão, constituindo, por certo, a maioria daquele colegiado, não 
foram para lá escolhidos pelo Reitor? São os decànos, os conselhei
ros, os diretores de unidades, os representantes de congregação de 
carreira, alguns deles apresentados cm listu sêxtupln, para serem 
escolhidos exatnmcote aqueles que mais convêm a determinadas 
decisões, 

Dir-se-á que existem estatutos e regimentos que constituem as 
leis a serem cumpridas. Há, oeste Pnfs, as leis que nascem todo 
mundo sabe como; as leis que nascem todo mundo sabe para que; as 
leis que são feitas de encomenda, constituindo-se naquela legalidade 
condenada por Seabra Fagundes, aquela legalidade amoldada hoje 
'ara tornar legal o ato a praticar-se amanhã. 

Os regimentos da UoB nada mais são, cm grande parte, do que 
a consagração do famigerado 477, e é por isso que S. Ex• não está 
agora invocando o 4 77, porque ele já colocou dispositivos seus lá nos 
dispositivos internos da UnB. E legalidade desse tipo, Sr. Presidente, 
o ii o é legalidade; é o falseamento da ordem jurfdicn. 

A respeito dessas leis, caberia lembrar que, quando da sua 
apreciação pelo Conselho Federal de Educação, os dois relatores da 
matéria, homens da mais alta respeitabilidade, mestres de renome, 
dentm parecer contrário à aprovação; em relação às modificações do 
estututo c do regimento geral da Universidade de Brnsflin, e deram 
exutumente pelos fundamentos que estamos aqui a expor. Não foi o 
MDB, não foi o Senador Marcos Freire, não foi a Oposiçilo radical 
que disse o que vamos ler aqui, para mostrar como essas leis que 
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tinham que ser cumpridas agora, foram leis ndredemente preparadas 
pura estabelecer o temor na Universidade de Bras!lia. 

Os Conselheiros, autores do parecer, são: o Professor Antônio 
Pacs de Carvalho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, c o 
Professor Armando Mendes, da Universidade Federal do Pnrâ, este 
último, por sinal, Assessor do Sr. Ministro da Educação c Cultura, 

Eis o que dizem S. S•s. em relação às leis que têm que ser aplica
das, por amor no estado de direito vigclltc no País: 

"Tudo converge no sentido de consolidar, ad /nflnltum, 
nas mãos do Reitor, um poder discricionário (o Conselho 
Universitário deixa de ser definido como o "órgão mâximo" 
da universidade)" - não somos nós quem o diz, 
Sr. Presidente; estamos lendo o parecer - "que pode 
corresponder no modelo clássico c autoritário de empresa, 
mas que nos parece absolutamente divorciado do espírito 
universitário, que se fundamenta numa intensa vida dos 
departamentos, geradores. últimos das atividadcs-fim da 
instituição: o ensino e a pesquisa. Assim, n Universidade, se 
deve ter seus mecanismos operacionais Oexibilizados c 
dinamizados a exemplo da empresa, difere fundamentalmen
te desta por residir na infra-estrutura, e não na estrutura supc· 
rior, a real capacitação para comandar as atividadcs-fim.'.' 

(;o mal dos tempos modernos. 
Surge, muitas vezes, no campo da economia, uma instituição, 

como o BNH, para resolver o problema da casa popular, e logo mais 
adiante se transforma na grande empresa, que acumula lucros c que 
se esquece, muitas vezes, da sua finalidade social. Assim também cm 
relação às instituições culturais, como a universidade, 

O tecnicismo, talvez a formação alienígena tenham feito com 
que se procurasse imprimir à Universidade de Brasília uma natureza 
empresarial, com estrutura forte, com poderes centralizados, 
impedindo o espírito livre, que deve presidir as grandes instituições 
culturais deste País. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Observo ao nobre 
orador, que, na forma regimental, só dispõe de 5 minutos para 
concluir o seu discurso. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Acataremos, 
Excelência. 

Outros trechos do parecer aqui temos: 

"Não obstante, permanece intocndn a norma transitória 
de que, enquanto aqueles Conselhos não estiverem regular
mente constituídos, os seus poderes silo exercidos pelo Conse
lho Dirctor da Fundação, que se compõe de seis membros, 
ou, por sua dclcgnçào, pelo próprio Reitor ou "órgãos 
provisórios," 

Em razão do adiantado da hora, passemos à conclusão deste 
parecer, que terminou voto vencido: 

"Sobre todos os artigos citados, votamos em contrário 
pelas razões sucintamente expostas. 

Este o nosso voto - que incorpora a retirada de nltcra
çiio contida na proposta original, ao art. 73 do Estatuto, 
comunicada a este Pi•"úrio pelo ilustre Relator. 

Entendemos . ncumbc a este Conselho não só zelar 
pelu observância dn Jetm fria da lei, como, também, interprc· 
tur o seu espírito, em fidelidade ao que consideramos princí
pios substuntivos no plunejamento e cstruturaçi\o de nossas 
casas de snber. 

Como já reconhecia o Direito Romano, uma das fontes 
p<.incipuis do direito positivo brasileiro: 

11Summum jus, summu injúria." 

Sulu dus Sessões, 3 de dezembro de 1975. - António 
Pues de Carvnlho, Armando Diu• Mendes." 

Ora, Sr. Presidente c Srs. Senadores, estamos, portanto, vendo 
a Universidade Federal de Brasília parada; estamos vendo o sacriíi
cio de milhares de pais de família assistindo à angústia c ao drama 
dos seus filhos que, diante da solidariedade de classe, pedem que as 
punições do dia 19 sejam anuladas. A greve que se seguiu foi 
conseqUência das punições havidas, e não conseqUência - como 
querem (uzer crer- da própria manifestação do dia 19. A greve foi 
em função das sanções ocorridas na UnB. 

(; preciso que alguém assuma a responsabilidade, perante o 
País, do que está ocorrendo, c não só do que está ocorrendo na 
Universidade, mas também cm vârios selares da vida brasileira. Até 
parece que cxi&tc um compló para tumultuar a vida desta Nação. 

A Oposição aí cstâ, representando a sociedade civil, pedindo a 
normalizaçiio democrática desta Nação. Enquanto isso ocorre, os 
homens do Governo permanecem insensíveis a essa disposição de 
entendimento c de concórdia. 

Por isso, Sr. Presidente c Srs. Senadores, apelamos para que 
outras autoridades interfiram no assunto. 

Não é possível que o impasse criado na UnB acabe na porta da 
Reitoria ou desse Conselho Universitário que nem sequer cstâ 
constituído cm sua plenitude. Não é possível que num regime como 
·este, num regime que pode ,tudo, cm que o Senhor Presidente da 
República não encontra limites de qualquer espécie à sua ação, não é 
possível que um Ministro da Educação c Cultura ou o próprio Chefe 
da Nação não possam, de uma vez por todas, fazer com que seja 
normalizada a vida universitária do País. 

Se o Reitor que dirige a UnB se mostrou incapaz de conviver 
com a classe univcrsitâria, se o Sr. Reitor da UnB se mostrou insensí
vel para dialogar com os estudantes, só há uma solução, 
Sr. Presidente - a sua substituição. (Palmas prolongadas das 
galerias.) 

O SR. PRESIDENTE (José Líndoso. Fazendo soar a 
campainha.) - O Regimento não permite que as galerias se 
manifestem, nem aplaudindo nem apupando, Advirto aos univcrsitâ· 
rios presentes que não permitiremos manifestações, 

V. Ex• continua com a palavra. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Sr. Presidente, o 
Jornal do Brasil do último dia 6 dizia: 

"Uma geração univcrsitâria inteira iniciou-se c 
diplomou-se sob o AI-5 - sem conhecer o debate. A ordem 
que não resulta de uma atividadc crítica c de uma postura 
consciente ficaria, porém, marcada pela precariedade agora 
rompida. 

Nem antes, nem depois de 1968 os estudantes ajustaram
se à visão de 64 - menos, no cr.tanto, por culpa deles 
mesmos do que por deficiência das lideranças políticas e dos 
nossos governantes. Estes universitários que aí estão, em 
desencontro com as restrições c confrontados por uma ordem 
que se confunde com a violência exercida cm nome da lei, 
alcançaram a idade da razão depois de 64. Não 'tem raízes na 
fase anterior, nem se identificaram com o curso político 
fechado cm 68." 

O SR. PRESIDENTE (José Líndoso. Fazendo soar a 
campainha.) - O tempo de V, Ex• cstã esgotado. Solicito que 
conclua o seu discurso. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Concluiremos, 
Sr. Presidente. Enfocarcmos a autoridade insuspeita do Presidente 
Castello Branco. Ele dizia: 

"... uma Universidade não é um campo neutro, 
freqUentado pelos que têm gosto pelas delícias intelectuais, 
nem é apenas o centro de formação de profissionais liberais, 
ou de pesquisadores c professores.~ muito mais do que isso. 
Represento um organismo vivo, cm permanente c reciproca 
comunicuçi\o com os anseios e aspirações populares que deve 
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a~cndcr ou corrigir, quando necessário," (Castcllo Branco, 
dtscurso sob o tftulo "A Universidade c a Rcvoluçõo Na· 
cional .. )," 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, a Universidade é vida, a Univer· 
sidadc ó luta, a Universidade é contestação, a Universidade é o 
entusiasmo c, algumas vezes, até mesmo a inconscqUCncin dos mo
ços. !:: preciso, sobretudo, haver compreensão, para que da 
irllransigência e do radicalismo dos mais velhos não venham a 
i11transigência e o radicalismo dos mais moços. 

Foi dito aqui pelo Senador Luiz Cavalcante que é preciso amor, 
Sim, porque o amor leva ao amor, mas, na verdade, estamos assistin
do neste Pais a uma espiral de violência, uma espiral de violência que 
já niio encontra limites e que já faz com que desconheçamos os seus 
objctivos. 

Aqui estamos estamos exatamentc para pedir isto: paz, amor c 
co1!1preensüo para a juventude do Brasil. (Muito bem! Palmas.) 

O SR, PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Uder Eurico Rezende, por cessão do Senador José Lindoso, 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES. Pronuncia o se· 
g:uinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores: 

Inicialmente, desejo salientar e pôr em aplaudido destaque, as 
duas intervenções praticadas pelo eminente Senador Luiz Cavalcante 
ao discurso recém-pronunciado pelo nosso ilustre colega, Senador 
Marcos Freire. Por duas vezes, dentro do quadro de atenções c emo· 
çõcs q uc caracterizam essa sessão, o nobre representante de A lagoas 
apelou para o orador que me precedeu, no sentido de que, em meio 
às criticas c aos protestos dardejados por S. Ex•, que ele, o nobre Sr. 
Senador Marcos Freire, adotasse um gesto e um apelo à conciliação, 
porque este mecanismo, obviamente, r: próprio de todos os homens 
públicos, principalmente aqueles que têm as graves responsabili· 
dades de representar o povo no Congresso Nacional, responsabili· 
dade primeira que se situa em direção ao resguardo da normalidade 
social. Na primeira intervenção a resposta foi arredia, reticenciosa, 
ou, melhor dizendo, para resumir, foi uma frustração para todos 
nós. Na segunda oportunidade, como que censurando o seu colega 
de A lagoas, o ilustre Sr. Senador Marcos Freire aumentou a intensi· 
dnde do seu inconformismo e, ainda ar, de seus lãbios nüo surgiu 
nem uma palavra, sequer, de esperança, nem um estimulo, por mais 
discreto que fosse, dirigido aos jovens que nos honram com a sua 
ptesonçu e, tambí:m, com o ardor das suas manifestações, Indeferido, 
ussim, o apelo, e indeferido duas vezes, revelou o prelúcido orador 
que u sua presença nesta tribuna, tentada, aliás, hã vários dias, tinha 
um objetivo, e, este objetivo, facilmente identificado, caracterizou 
que a tendi:ncia das intervenções do Senador Luiz Cavalcante era, 
renlmente, pura o fracasso absoluto, porque o papel de S. Ex•, o 
Senador Marcos Freire, nesta tribuna, foi o de manifestar, mais uma 
vez, como se vezes anteriores não bastassem, o seu propósito, não de 
colaborar no sentido de afastamento de conjunturais dificuldades 
nas comunidades estudantis, mas o de alargar a exacerbação na· 
cio na! c, com istÕ, virar as costas pura o seu dever primeiro de ho
rm:rn público. 

Em duas partes se cifrou o pronunciamento aqui ouvido. Em 
primoiro lugar, pura justificar o movimento estudantil, o Sr. Senador 
1\larcos Fnoite invocou deficii:ncius universitárias sob o ponto de 
vist<t acadêmico, para, em seguida, e aí com mais desembaraço e com 
mais ro:stuguntc vocação, culpm o regime poHtico em que vivemos, 

Vamos examinnr, Sr. Presidente, em primeiro lugnr- porque 
esta foi a colocuçil.o de S. Ex•- o que tem feito o Governo Federal 
o::m fnvor do ensino, principalmente no Grau Superior. 

Nào se nega que um Pais como o nosso, de dimensões de um 
continente, com u seqUência centenária de erros acumulados; um 
Pnís desenvolvido quando se enfocum os nossos grandes centros 
l'ltctropolitnnos, cujas cnpituis guardam identidade de importimcia 
com as grundes capitais do mundo; um Pais que possui grandes re· 
giõcs cm desenvolvimento tlcclcrudo; um País que, embora se modcr· 

nizando, graças à atuaçil.o governamental e 11 colaborl!ção de seu po· 
vo, ainda tem a maioria de suas regiões subdesenvol~idas; tudo isso 
acarretando, obviamente, desigualdades econômicds e sociais, nil.o 
seria passivei, no curso de 13 anos, conseguirmos a emancipação das 
nossas instituições universitárias, dando·lhes a auto-suficiência c o 
aperfeiçoamento que haverão ainda de alcançar, no curso dos anos, 

Mas, podemns, aqui, com as anotações que fizemos durante o 
discurso exarcebado c provocativo do ilustre Representante de 
Pernambuco, citar algumas realizações c alguns programas cm frnn· 
cu execução pelo Governo Federal, através do Ministério da Educa· 
çiio c Cultura: a reforma dos currlculos visando a melhoria da quali· 
dade do ensino, que é matéria fundamental para o bom desempenho 
da administração escolar, cm termos de ensino superior; já foram 
reformulados todos os currlculos da ârea de Engenharia. 

Trata-se, Sr. Presidente- c isso niio consta do discurso do Sr. 
Senador Marcos Freire- de uma conquista progressiva e altamente 
auspiciosa, em favor, justamente, da mocidade das nossas escolas 
superiores. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permite V. Ex•? 1':: uma 
comunicação, não r: um aparte, propriamente dito. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Estão sob estu· 
do os relativos às Ciências Sociais, Economia, Administração e 
Psicilogia. 

Pediria a V. Ex• que aguardasse; depois concederei o aparte a 
V. Ex• 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Niio r: aparte, r: uma 
comunicação. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - V, Ex• me 
permita. Solicite o aparte que vou responder a V, Ex•, não vã ingres· 
sande em prise di reta. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Solicito o aparte a V. Ex•, 
embora, na essência, nilo seja aparte. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Só nil.o posso é 
conceder o aparte a V, Ex•, agora. Verifiquei, de antemão, que 
V. Ex•, se fosse constamcnte apartcado, não alcançaria o desate do 
seu discurso, por isso não o apartcc:i. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Execelência, estou dizcn· 
do que não é propriamente um aparte, é uma comunicação que que· 
ro fazer a V, Ex• 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Eu fui 
anotando ... 

O Sr. Marc011 Freire (MDB- PE)- 1':: uma comunicação que 
desejo fazer a V. Ex• 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Sr. Presidente, 
pedi riu a V, Ex• que me assegurasse a palavra, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Com a palavra o nobre 
Senador Eurico Rezendc. Os apartes só podem ser dados se concedi· 
dos pelo orador. · 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Fui anotando 
os pontos alegadamente fundamentais do discurso do meu eminente 
colega, pura poder responder; nõo quis upurteã-lo pura não seccionar 
seu pronunciamento e, também. tendo em vistu que tudo indicava
o que realmente ocorreu - que o tempo de umu hora era escasso 
pura S. Ex• decepcionar o Plenário e recrutar os aplausos du nossa 
fascinante mocidade univcrsitl•riu. 

Mas, darei u S. Ex•. no final do meu pronunciumcnto, os 
apartes qut: S. E:<• des,•i·,r. 

O Ministório du ~uucaçilo c Cultura realizou a contençõo nu 
expunsiio das escolas de nlvcl superior e ucclcraçào do reconhecimcn· 
to de cursos jl1 existentes. Só no perlodo de 1975/1976 - que 
corresponde ao perlodo do atuul Governo- o Conselho Federal de 
Educuçi\o concedeu reconhecimento u 600 cursos. Quundo porturiu 



Junho de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Terça-felral1 1911 

do eminente Ministro Ncy Braga suspendeu a tramitação de proces
so de autorização para funcionamento de cursos superiores, n porta· 
ria teve dois objctivos: primeiro, evitar n expansão imoderada de cur
sos superiores, no Brasil. Porque todos sabemos que a função 
primordial, imediata, da Universidade é criar recursos humanos para 
a sua Região, Este conceito, apesar de, quando cm vez, pela 
conveniência nacional, sofrer alterações, i: um conceito búsico a 
informar n vida univcrsitârin, 

Sustando n saturação do mercado de trabalho, cm termos de 
produção universitária, o Ministério da Educação c Cultura prestou 
um relevante serviço ao Pais e permitiu, também, pelo desafogo de 
tarefas, o Concelho Federal de Educação reconheces.se, como disse, 
cerca de 600 cursos superiores, resolvendo um problema crucial, 
porque anteriormente acontecia que centenas c centenas de concluin
tcs de cursos superiores não podiam obctcr o seu diploma, por falta 
de reconhecimento dos respectivos cursos. Esse problema, então, foi 
resolvido, e plenamente resolvido. 

Melhoria c expansão de camp/ universitários. Sete universidades 
da Região Norte c Nordeste -inclusive Pernambuco, aqui hoje nilo 
tão brilhantemente representado pelo Sr, Senador Marcos Freire
e que são as Regiões mais carentes, jâ foram beneficiadas com esse 
programa. 

O Governo do Presidente Ernesto Gciscl criou o Plano Nacio
nal de Pós-Graduação, que aplicarâ dez milhões de cruzeiros até 
1979. Volto n repetir, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Governo 
Geisel vai aplicar até 1979 dez milhões de cruzeiros para formar mais 
dczesscis mil c oitocentos mestres c mil c quatrocentos doutores, 

Também se executam programas para aperfeiçoar c especializar 
seis mil e quinhentos docentes de nível superior. O magistério 
superior, Sr. Presidente, é um dos programas mais desafiantes deste 
País. Até aqui, cm grande número, profissionais para essas tarefas, 
são recrutados através da comprovação de capacidade, mas não de 
uma capacidade aferida, conferida c conquistada, em curso regular 
de formação de recursos humanos para o ensino superior.~ a primei
ra vez que neste País se adota essa medida. E essa providência vem 
sendo executada pelo Governo Federal. 

O Programa de Crédito Educativo, lançado em 1976, já benefi
ciou, até agora, 280 mil estudantes de ensino superior. Trata-se, no 
gênero, Sr. Presidente, do maio~ programa e:<is.tcnte .no mun~o: e 
que foi, realmente, uma "Lei Auren", paru o alunado braSileiro 
carente ·de recursos financeiros. ~ um programa que beneficia o 
estudante pobre cm dois setorcs: o setor da anuidade e o sctor da 
manutenção. 

Esse crédito educativo, na realidade, corresponde não n um 
financiamento a ser ressarcido, mas, na prâtica, Sr, Presidente c Srs, 
Senadores, uma drenagem gratuita de recursos para o estudante, Por 
quê? O mecanismo é o seguinte: o aluno carente de recursos preenche 
um formulário. Este formulário é examinado c, todo mês, o Governo 
Federal, através da Caixa Econômicn, do Banco do Brasil ou de 
bancos particulares, paga à escola superior a mensalidade do aluno: 
sem aval, sem hipoteca, sem garantia, vale dizer, dentro do sistema 
do crédito absolutamente pessoal. 

O aluno, o devedor desse crédito, só vai começar a pagá-lo um 
ano depois de formado, c na mesma dimensão, no mesmo parcela
mento, no mesmo valor mensal pago, Enti\o, se um aluno, através do 
crédito educativo, começa os seus estudos hoje, na área de Ciên9ia~ 
Sociais, vin de regra a formatura se dâ com quatro anos, ele só vn1 
começar a pagar esses quinhentos cruzeiros mensais daqui n cinco 
anos, sem corrcção monetária, c com juros nssistcncinis de ~penas 
15% uo ano, Isso mostra que quando começar n vencer u obrtgnçilo 
estudantil, cm termos do financiamento que recebeu, se chegarA à 
conclusão de que o valor do financiamento, pelo simples decurso do 
alargado prazo decorrido, fica numa dimensão evidentemente irrisó
ria. 

O mesmo ocorre com o crédito educativo pura manutenção, por
que o grande problema no Brasil, onde, viu de regra, os estabeleci
mentos de ensino superior se situum nus cidades de porte médio c 
principulmente, nus grandes cidudcs, é u munutcnçuo do uluno caren-

te de recursos, que tem que deixar o interior e nilo tem meios para 
pugur o dormitório, o refeitório c a aquisição de material escolar, 

Então, o crédito educativo fornece a oportunidade no estudante 
pobre de ver assegurada n sua manutenção. Os recursos existentes 
este ano silo de 2 bilhões c 600 milhões de cruzeiros. 

Entuo, Sr, Presidente, é profundamente lamentável que o Sr, 
Senador Marcos Freire haja feito uma referência assim ténue, com 
evidente mal-estar pessoal, no crédito educativo. Volto a dizer: o 
crédito educativo é a "Lei Áurea" do estudante pobre neste Pnfs. 

Os hospitais-escolas têm recebido atenção prioritária c recursos 
prontos por parte do Governo. Até 1979, todos esses hospitais terão 
recebido a maior assistência que jâ lhes foi fornecida até agora. De 
150 mil univcrsitârios, cm 1964, temos, hoje, I milhilo c 200 mil, que 
serão cerca de 2 milhões no fim da década, 

Mas, Sr, Presidente, tenho aqui, também, c peço que integral
mente conste do meu pronunciamento, um quadro demonstrativo do 
Programa de Crédito Educativo, cm que se vê o número de contratos 
c os valores desse financiamento destinado à anuidade c à manuten
ção: 

Pernambuco - terra do Sr, Senador Marcos Freire -
estudantes beneficiados, 30.328; anuidade, 14.161: valor, 
CrS 36.489,196,81; manutenção, 24.323; valor: CrS 86,014.440,0<Í; 
número de contratos, 38.484. 

Pernambuco, através do Crédito Educativo, que cstã, ainda, nos 
cueiros, pois não tem dois anos, jã foi beneficiado, cm termos de 
Crédito Educativo para anuidade c para a mnnutcnçao, com 
CrS ,122.503.636,8 I. 

No Distrito Federal, temos: anuidade, 4.636- uma população 
univcrsitâria relativamente pequena -: valor, CrS 12.791.251,03; 
manutenção, 5.748; valor, CrS 19.731.320,00; número de contratos, 
10.384; recursos aplicados, CrS 32.522,571,03: número de estudantes 
beneficiados, 7.969. Muitos destes devem ter sido beneficiados- já 
que se trata de universidade de Brasllia- com o crédito de manuten
ção, porque não hã necessidade de anuidade, uma vez que o ensino 
nas universidades federais é gratuito. 

O Sr. Oslres TeiKelra (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR, EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Pediria a 
V, Ex• que relevasse, pórquc não concedi o aparte ao Sr, Senador 
Marcos Freire; então, deixo para conceder n V, Ex• no final das mi· 
nhas considerações. Pode estar certo que guardarei o pedido na mi· 
nha memória. 

O Sr, Oslres Telnlra (ARENA- GO)- Perfeitamente. Mui
to obrigado, 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Sr. Presidente, 
desejamos fazer um relato dos acontecimentos na Universidade 
Nacional de Brnsllia, Este relato se baseia cm informações que me de· 
rum, hoje, as autoridades universitárias. 

O movimento se iniciou sem qualquer reivindicação de ordem 
acadêmica, Não houve uma reivindicação, sequer, de ordem 
acadêmica, o que era, Sr, Presidente, de se esperar, porque, afora 
épocas cm que os poises se encontram cm guerra. - c a história 
revela esta verdade- os movimentos estudantis discricionndos de in· 
nuências estranhas começam por reivindicação que se encontram 
dentro dus necessidades da Universidade, deixando de extrapolar 
pnru outros setorcs estranhos à normalidade da vida univcrsitãria. 

Jã se sabia, há meses, que aquele movimento ia eclodir. 
O Magnifico Reitor conversou, repetidas vezes, com o Dirctório 

Estudantil c também dirctamcntc com certos alunos, pedindo que 
não se denagrnssc aquele movimento. 

No dia 18 de maio, as autoridades univcrsitãrins tiveram a últi· 
ma reunião com os estudantes, alertando-os para n inconveniência 
do movimento. Os esforços nilo surtiram efeito c a greve estourou no 
diu 19 de maio. Em conseqUência, ocorreram as puniçócs desta 
munciru. Estou buscado, repito, nas informações que colhi da reito· 
rin c de cuja palavra nilo tenho motivo pura descrer, porque tenho o 
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Professor Azevedo na melhor conta; é: um homem vocacionado para 
o diálogo, mas que tem um exemplar senso de cumprimento de dever. 

As pal:wras que aqui foram ditas e respeito do Mugnlnco Reitor 
da UnB, são frutos exclusivos da paixão politica c do radicalismo, 

Primeiro: os reicidcntes foram punidos com o mínimo de suspen
siio permitido, que é de J dias, Foram li os punidos, Abre-se um 
parêntese, Sr. Presidente, pura se dizer que essas punições foram 
aplicadas de acordo com a lei imerna corporis, com o regulamento 
tradicional da Universidade Nacional de Brusllia. Não houve a 
aplicação do Decreto-lei n• 477. Esse diploma legal foi aqui usado, 
reiterada e fantasticamente, pelo orador que me precedeu. 

Segundo: os alunos de pós-graduação que conduziram 0 

movimento eram l c foram punidos com 10 dias; c, finalmente, os 
dois .condutores do movimento, um, o Presidente do Diretório 
Estudantil e outro um aluno que havia sido preso dias antes, foram . 
punidos com 29 dias de suspensão, 

A greve, já organizada, começou no dia imediato, dia 20 de 
maio, paralisando toda a Universidade. Os alunos, a certa altura, 
pediram que a punição fosse revista, fora do prazo; pediram efeito 
suspensivo fora do prazo. E tudo isto foi atendido. Apesar disso, a 
greve não foi paralisada, Pediram os alunos que fossem revista a 
punição pelo Conselho Universitário, o que foi feito, Todos os con
selheiros votaram pela manutenção da punição, cxceto os quatro alu
nos integrantes da representação estudantil no Conselho, conforme 
determina a lei. Depois da punição os estudantes continuaram cm 
greve, com violência incrível; Tais como: arrancar fusíveis de salas, 
obstruir fechaduras, agredir colegas, expulsar professores das salas 
de aula, rasgar e queimar listas de freqUência de provas, realizar 
piquetes, com mais de quinhentos alunos, divididos em grupos que 
viio de sala em sala, obstruindo as aulas e interrompendo provas. 

Hoje prosseguiu a greve, e com maior violência ainda. O dia 
começou regularmente, com as aulas em toda a Universidade, Por 
volta das 10 horas e 30 minutos, os alunos em greve interromperam 
todas as aulas do Instituto Central de Ciências, com cerca de cem 
salas. H ou v~ aulas cm vários locais, principalmente na Engenharia, 
Pedagogia e Bibliotcconomia, esta última paralisada por um piquete, 
às 11 horas e 30 minutos. Esta, Sr. Presidente, a narrativa das ocor
réncias, segundo me revelaram as autoridades universitárias. 

Sr. Presidente, como era de se esperar, o Senador Marcos Frei· 
re, deixando de lado o exame de reivindicações acadêmicas, como 
era do seu dever, c dever primeiro dos próprios estudantes, procurou 
colocar a mocidade escolar a serviço da sua exasperação ideológica e 
afirmou: é uma crise de naturt:za política! 

Ora, Sr. Presidente, notn-sc claramente que houve uma 
coincidência absoluta entre o início de movimento estudantis c a 
escalada oratória no Congresso Nacional e cm vârios pontos do 
Território brasileiro, ora em termos de discurso, ora cm termos c em 
disfarce de conferências, praticadas por figuras de vanguarda da 
nobre Oposição brasileira. 

O Sr. Gll•an Rocha (MDB- SE)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES)- E houve tam
bém uma coincidência, esta por todos os títulos abo111inâvel, de 
minorias comunistas, sem compromisso e sem presença dircta nus 
universidades, que procuraram conduzir o nossa juventude, que t: n 
matéria-prima mais nobre do futuro deste Pais, para os descnminhos 
da contestação c do jogo daqueles elementos da Oposição, facilmen
te identificados com a subversão neste Pais, 

O Sr. GllYKn Rochu (M DB- SE)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Não vou 
permitir agora. V, Ex• estio cansado de saber pelos precedentes. 
Darei npnrte u V. Ex• assim que terminur us minhas consideruções. 

Eu já disse isso ao nobre Senudor Marcos Freire, disse ao meu 
prcntdo cnrnpnnhcirn dL' I idnança. n nohrc Scnndnr Osires Teixei· 
ra. c 1:111H.'Ill•1 di;··r ·~ '' 1·,. l"wque n:tn vou ahrir ex!.:cçiio pura 

V, Ex• Darei o aparte no final, e V, Ex• sabe que tenho um grande 
prazer em tentar terçar armas mentais com V, Ex•, mas é que o tem
po talvez não o permita. E quero, como é do meu direito c do meu de
ver, concluir o meu discurso, apenas isto, mas darei o aparte a 
V, Ex•, se o relógio permitir. 

S. Ex• falou cm universidade fechada c elitista, Isso é um 
despautério, isso é profundamente melancólico, tachar a Universida
de brasileira de fechada c elitista. A mâ vontade radicalizada do Sr, 
Senador Marcos Freire adquiriu aqui proporções espaciais intolcrâ
veis. Já demonstrei que a Universidade brasileira, as oficiais, através 
da porta da gratuidadc, estâ permanentemente disponível para to
dos os estudantes carentes de recursos, Com relação às escolas de 
ensino superior, o crédito educativo, que merece o elogio de gregos c 
troianos, de oposicionistas e de governistas, abriu as portas c a 
cumc:udu do ensino superior para os alunos carentes de recursos, 
conforme demonstrei, através do linanciamento da anuidade e da 
manutenção. 

Leu S. Ex• um suelto de O Estado de S. Paulo, mas esqueceu-se 
também de ler outro suclto de O Estado de S. Paulo cm que o grande 
jornal bandeirante chama a atenção da mocidade univcrsitâria com 
relação aos agentes da subversão que participam, através do estímu
lo, da estratégia e até mesmo da açuo ostensiva, no sentido de exacer
bar os ânimos da juventude contra o Governo e contra o regime, O 
Estado de S. Paulo, mais de uma vez, fez essa advertência, identifican
do em alguns setores da comunidade estudantil, não cm todos, a 
minoria - não é a maioria, porque a maioria esmagadora é de jo
vens comprometidos com o regime democrático - a minoria estava 
ali como um "cavalo de Tróia" a serviço do comunismo, da agitação 
e da subversão. E diz S. Ex•, como que desejando: - e, isso é lamen
tável, Sr. Presidente, é profundamente chocante o que se passa no 
Congresso Nacional- "não hã alternativa alguma porque até pare
ce que o Governo não tem interesse em resolver o problema." 

Quem não tem interesse em que se resolva o problema é precisa
mente quem deseja que essas dificuldades se multipliquem, porque é 
na exacerbação que pessoas interessadas na consecução dos seus 
desígnios encontram o ambiente propício à vitória das suas tarefas 
sinistras. 

Mas isso não ocorrerá, Sr, Presidente, porque o Governo se 
mantêm nu mesma posição, disposto ao diálogo com a mocidade 
universitária, para que essa mocidade retorne às aulas, através de 
concessões que poderão ser feitas, conciliando-se o interesse do 
alunado com o princípio da autoridade, que jamais scrã vulncrado 
neste Pais c que nem o talento, nem a loquacidade, nem o radicalis
mo de elementos interessados nu agitação alcançarão. Dia virã, c este 
futuro cstâ bem próximo, Sr. Presidente, cm que as autoridades 
universitárias e os estudantes se reconciliarão, nobre e honradamen
te, pura que se prossiga na construção deste País, que deseja a com
preensão e o trabalho de todas as classes. 

Sr. Presidente, no final do seu discurso o Sr. Senador Marcos 
Freire pediu a cabeça do Reitor, exigiu a sua demissão, procurando 
colocar aquela digna autoridade universitâria, no pclourinho da 
execração pública. Isso foi apenas um pretexto, O Sr. Senador Mar
cos Freire c redondezas, c cercanias c vizinhanças c confrontantes, es
tão pedindo, na realidade, não a cabeça do Reitor, Sr, Presidente, 
mns a cabeça da ordem pública c da tranqUilidade social. Mas, quan
to a isto, as nossas autoridades, em todos os níveis, estão atentas, 
Atentas ao problema c, mais ainda, vigilantes e atentas ao cum
primento do dever, que ê o de manter a ordem pública c a pnz da fa· 
mflia brasileira, derrotando, mais uma vez, os lances dramâticos do 
passionalismo eleitoral e do radicalismo politico. 

Ouço agora o eminente Senador Os ires Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a cam
painha.)- Lembro no nobre Senador que só dispõe de cinco minu
tos, dentro do Regimento, pura concluir o seu discurso. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Pediria a 
V, Ex•- como diria' o nobre Senador Mauro Bcncvidcs- cu dese
jo um aparte curto c brilhante. 
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O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - Se insisto, nobre 
Senador, no aparte que devo dar a V. Ex•, é para fazer um registro, 
para a História, do comportamento do nobre Senador Marcos Frei· 
rc, que, se foi lomcntâvcl no pronunciar o seu discurso, foi 
lamcntabilfssimo depois dele. 1> que tão logo V. Ex• assomou a essa 
tribuna, c S. Ex• simplesmente deixou o plcnârio. Depois de fazer o 
seu teatro para convulsionar, depois de sentir a soldo das galerias, a 
S. Ex• nilo mais interessava aqui ficar para ouvir as verdades, aqui fi. 
car para ouvir os esclarecimentos, porque não hã interesse de S. Ex• 
cm esclarecer a juventude. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Mas, em problemas 
dessa natureza, encerro: tem sido o comportamento de S. Ex•, tam
bém nesta Casa, o nltido interesse de agitar. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Ouço o 
eminente Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Eu aguardei mos, agora, 
como temos só dois minutos, o MDB responderâ pela Liderança, 
daqyi a minutos, Ex• 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Eu não ouvi, 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- AI cu discordo 
de V. Ex• O Senador Marcos Freire, naturalmente, teve necessidade 
de tomar um avião, pois deve ter alguma conferência programada 
cm algum ponto da geografia do Pais. 

Ex• 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Como só tenho dois mi nu· 
tos, usaremos o dispositivo regimental de falar pela Liderança. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Concedi o 
aparte a V. Ex• Nilo o fiz antes, pelo receio de o tempo se esgotar, 
sem que eu cUmprisse a minha tarefa, no que eu tinha razão, pois o 
Sr. Presidente chegou a me advertir. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Onde, naturalmente, 
outra grande assistência, como essa, pode estar sendo vitima, 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Eu não posso 
admitir outra coisa senão compromisso inadiâvel. S. Ex• tem-se 
pautado, aqui nesta Casa, por um tratamento pessoal dos mais 
cativantes. 

Sr. Presidente, eram essas as considerações que cu tinha a tecer, 
manifestando, uma vez mais, a minha confiança no sentido de que 
havcrâ, num futuro próximo, a necessária conciliação entre reitores c 
comunidades estudantis, para o bem do Pais. (Muito bem! Palmas.) 

ESTADOS 

Pará 
Amazonas 
Acre • 

Bahla 
Sergipe 
A lagoas 
Pernambuco 

I Para~ba 
I Aio Grande do Norte 

I Ceará 
Piau1' • 
Maranhão 

1 Mato Grosso 
J Goiás 
" Distrito Federal 

São Pauto· 
Rio de Janeiro 
Espírito Santo 
Minas Gerais 

DOCUMENTO ,1 QUE SE REFERE O SR. EURICO REZENDE EM SEU DISCURSO: 

I 
' 

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE CREDITO EDUCATIVO 
ABERTURA DE CONTRATOS (DISTRI8UIÇAD P/ESTADO) 

- -· 

ANUIDADE 

3.693 
716 

9.373 
789 

2.347 
~4.161 

8.965 
3.145 
8.127 

2.149 

25.7531 
23.608 

2.0361 
4.242 
4.636 

CONTRATOS 

MANU· 
VALOR TENÇAO VALOR 

11.343.645,29 10.085 35.107.440,00 
1.745.092,97 2.126 7.563.520,00 

484 1.436.920,00 
29.006.294,32 15.461 53.796.400,00 

1.9t3.902,16 2.545 8.584.440,00 
4.974.902,57 ' 4.667 16.168.320,00 

' 36.489.196,81 24.323 86.014.440,00 
21.520.888,81 18.375 62.628.760,00 
4.412.3~6.90 7.493 26.201.840,00 

17.610.903,16 14.677 50.411.360,00 
2.238 7.245.600,00 

2.666.560,50 4.648 16.020.120,00 
3.999.939 63 2.810 9.985.920,00 
9.730.234,02 7.235 24.890.560,00 

12.791.251,03 I 5.748 19.731.320,00 
I 110.503.882,00 15.851 58.362.720,00 

103.604.014,00 16.326 60.056.640,00 
3.851.147,00 2.622 9.425.520,00 

63.265.585,08 20.640 73.831.720,00 

N'?DE 
CONTRATOS 

13.778 
2.842 

484 
24.834 

I 
3.334 
7.024 

I 38.484 I 27.340 
I 
! 

10.638 
22.804 

' 2.238 I 

I 6.797 
I 

4.846 
11.477 
10.384 
41.604 

RECURSOS 
APLICADOS 

46.451.085,29 
9.308.612,97 

I 

1.436.920,00 i 
82.802.694,32 ! 

' 
10.498.342,16 
21.143.222,57 

122.503.636,81 
84.158.648,81 
30.614.186,98 
68.022.263,16 
7.245.600,00 

18.686.680,50 
13.985.859,63 
34.620.794,02 
32.522.571,03 

N~ESTU· 
DANTES 
BENEFI· 
CIADOS 

11.810 
2.468 

484 
19.354 
2.866 
5,648 

30.328 
21.247 
8.811 

17.468 
2.238 
5.419 
3.637 
8.974 
7.969 

30.187 
30.224 
3.050 

27.964 

i 
: 

I 
! 

Alo Grando do Sul 
Santa Catarina 
Paraná 

TOTAL 

1.357 
18.375 
18.202 
3.476 
7.864 

163.014 

I 
50.068.087,00 I 19.186 I 70.894.920,00 

7.408.933,00 4.~80117.201.280,00 
22.352.680.00 I 8.538 30.579.840.00 

525.2-~8:497:~~[;,0.:'~ - 746~;;600,00 

39.934 
3.979 ' 

39.015 i 
37.388 ! 

I 

1::~~~ I 

174.866.602,00 
163.660,654,00 
13.276.667,00 

137.097.305,08 
120.983.007,00 
24.610.213,00 
52.932.530,00 

373.90~ l1.271.428 097 ,33_ 

26.8~2 5.687 
1t.262 

!83.9-~ 
•A inuKistÍinr.ia dfl contHllm Uc <muidndo ó juslilh:mla llt!ln 111lta dn ustabulltcirntlntm p.aniculiltll$ du "u•mnlufl1•tim. 



2914 Terça-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Junho de 1977 

O Sr. Glhan Rocha (MDB - SE) - Sr. Presidente, peço a 
pnlavrn como Lldcr. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra"" 
nobre Senador Gilvan Rocha, que falará cm nome da Lidcranç" da 
Minorin. 

O SR. GILVAN ROCHA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PU· 
BLICADO POSTERIORMENTE. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - Peço a palavra, 
como Líder, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra no 
nobre Senador Osires Teixeira, que fnlarã como L!der. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO. Como L!der, pro· 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Prcsi· 
dente, Srs. Senadores: 

Ninguém nega, pelo 'contrário, todos nós defendemos, e até 
aplaudimos, o direito que tem o nobre Senador Marcos Freire de 
falar à juventude do País. O que se exige do nobre Senador Marcos 
Freire, ao falar à juventude deste Pais, no caso especifico de S. Ex•, 
face a dois juramentos, um quando aqui assumiu a sua função como 
Senador da República, e outro como professor, é que pautasse todo 
o seu comportamento dentro de uma verdade absoluta, propondo-se 
a ensinar os jovens, o que, na verdade, lamentavelmente, não acon
teceu na tarde de hoje. 

S. Ex•, indupitnvelmente e adrcdemente, preparou e trouxe 
para as galerias dbsta Casa, estudantes do meu Pais exclusivamente 
para cxirgir publidnmcntc a cabeça do Reitor daquela universidade. 

Pergunta-se: o fez em nome da grande maioria dos 15 mil cstu· 
dantes da UnB? 

Sabemos que não! Todos nós e o Pais inteiro sabe que as gran· 
des dificuldades que ocorreram na Universidade de Bras!lin se 
deveram aos piquetes ali organizados, que visavam impedir que a 
grande maioria dos estudantes comparecesse as aulas. Mas deu 
razão, deu ensejo a que Senadores, como o Senador Marcos Freire, 
aqui viessem com as galerias cheias, não para tentar abafar o fogo na 
fogueira, não para tentar a paz, como solicitou por duns vezes o 
nobre Senador por A lagoas, mas para insuflar os ânimos, para tentar 
conturbar a ordem, e esta a verdade que há que ser dita. f: contra 
esse comportamento que se verbcrou nesta tarde e se ver bera,· nesse 
instante, agora, em nome da Liderança do Governo. 

Ouvimos, a defesa das palavras do nobre Senador Marcos 
Freire, a explicação crivei. por todos nós, de que S. Ex• teve de sair 
porque havia de viajar para São Paulo. Mas, brilhante Senador da 
República que é, assessorado pelos brilhantes c eminentes Senadores 
do Movimento Dcmocrãtico Brasileiro que, por certo, tinham conhe· 
cimento desse seu compromisso, em nenhum instante ouvimos de 
nenhuma das figuras representantes da nobre Oposição, o pedido da 
palavra pela ordem, a fim de explicar n ausência do nobre Senador. 
Ela veio tardia, por certo verdadeira, mas evidentemente tardia, o 
que caracterizou uma autêntica descortesia do nobre Senador Mar· 
cos Freire para com o Llder do Governo. Ao contrário, S. Ex• tenta 
devolver, dizendo que a descortesia era nossa, quando, simplesmcn· 
te, fizemos, para registro da história, o posicionamento e o compor· 
lamento por todos os titules antipnrlamentar do nobre Senador Mar· 
cos Freire e que, lamentavelmente, não é o primeiro. Já tenho visto 
S. Ex• se retirar, muitas e muitas vezes, deste plenário, tilo logo faz o 
seu teatro, tão logo encena a sua peça, tão logo faz cumprir os seus 
desejos de realmente criticar acerbnmente o Governo. O nobre 
Senador Gilvan Rocha fula que vivemos nu democracia cum· 
buleante, Nu verdade, se dependesse de comportamentos como o 
que vimos nesta tarde, nilo fosse o desejo férreo do Presidente Geisel, 
nilo fosse o seu desiderato perfeito de estabelecer o desenvolvimento 
integrado, em que estilo presentes os interesses do Governo cm favor 
da educação, dos transportes c de todo processo da economia brn· 
sileiru, ucopludo com a segurança, sem dúvida nenhuma, essa 

demoéracia ficaria cambaleante, bastante cambaleante, porque é, 
exatamentc, através de atitudes como estas que visam romper o 
equil!brio social, que visam romper a paz social, í: que se encontra c 
vai à busca dessas democracias cambaleantes. Não, Mas não 
adiantam provocações dessa natureza, Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores. O Governo marchará cm frente, com u distensão politica, o 
Governo mnrcharâ em frente cm busca da democracia plena. 
Entretanto, jamais permitirâ badcrna, jamais admitirá que se 
rompa o equillbrio social, jamais permitirá que transformemos gru· 
pos, pessoas, e prestigiemos essas pessoas interessadas em traduzir 
para o nada a busca dos verdadeiros caminhos da democracia e do 
progresso. 

Foi dito pelo Senador Gilvnn Rocha,jâ no final de seu discurso, 
que tudo isso ocorria porque tememos as eleições. Não sei porque 
insiste, permanentemente, o nobre Senador Gilvan Rocha com essas 
histórias de temer às eleições. Por que tememos as eleições, Sr. 
Presidente? Não. Não tememos as eleições e as venceremos tran· 
qUilamente no ano de 1978. E a prova disso já deu o eleitorado bra· 
sileiro. Se í: verdade que cm 1974 tivemos um resultado eleitoral que 
ensejou a nós a presença de homens brilhantes, como o Senador 
Gilvan Rocha, de homens brilhantes como o Senador Marcos Freire, 
dando um alento excelente a Bancada do Movimento Democrático 
Brasileiro, aquele partido, ciente de que estava com a maioria do po· 
vo brasileiro ao seu lado, se esqueceu primeiro de analisar que, na 
Câmara dos Senhores Deputados, a nossa representação foi, naquela 
oportunidade, bem maior, esqueceu-se de que, dois anos após esses 
argumentos, realizaram-se eleições em todo o Pais, em que se elege· 
ram Vereadores dos maiores aos menores municlpios brasileiros, em 
que se elegeram Prefeitos dos maiores aos menores municlpios brn· 
sileiros, e que a Aliança Renovadora Nacional fez uma maciça 
maioria, uma incontestável maioria, o que demonstra que a maioria 
do povo brasileiro cstã ao lado do Governo, ao lado do Presidente 
Geisel, como não tenho dúvidas de que a maioria das universidades 
brasileiras, a maioria dos universitãrios brasileiros estão atentos para 
programas, como esses ainda há pouco mencionados pelo nobre 
Senador Eurico Rezendc, do crédito escolar, da melhoria dos 
laboratórios, do aperfeiçoamento dos curr!culos, da melhoria dos 
salãrios dos professores, enfim, de uma gama de providências que 
visam, sobretudo, colocar o Brasil ao Indo dos grandes palses do 
mundo contemporâneo, dentro do ensino. Não adiantam provoca· 
ções dessa natureza. 

Não tememos as eleições, porque temos a maioria do povo 
conosco, Nilo adianta tentar conturbar a ordem social, porque o 
Presidente Geiscl continuarã no seu deslderatum, na sua persistência 
em favor do desenvolvimento, mas do desenvolvimento responsável, 
do desenvolvimento com segurança e que provocações dessa nature· 
zn não têm sentido e não prosperarão. 

Muito obrigado. (Palmas.) (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso. 

Peço a V, Exa., Sr. Senador, observar que só dispõe de dez mi nu· 
tos,·posto que temos uma sessão do Congresso Nacional para as 18 
horas e 30 minutos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DIS· 
CURSO QUE ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Mauro Benevides. 

. O SR. MAURO BENEVIDES (MDB-CE. Pronuncia o scguin· 
te diScurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Encerrou-se, sábado, com expressiva solenidade levada a efeito 
no Plenário da Câmara dos Deputados, o Simpósio promovido pelo 
Instituto Pedroso Horta - órgiio de estudos e pesquisas do Movi· 
menta Democrático Brasileiro. 
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Inspirado no lema "A Luta pela Democracia", o conclave coo· 
tau com n adcsüo de ponderáveis selares da opinião pública brasilci· 
rn, como professores, universitários c estudiosos de nossa realidade 
política, económica c social, além de Hdercs cmedcbistas de quase to· 
dns as Unidades Federativas. 

Nu exJ._ .. ,jo dos grandes temas doutrinârios estiveram os pro· 
fcssores Dai mo Dallure c Fernando Henrique Cardoso, que brilhan· 
temente defenderam pontos de vista pessoais cm torno de problemas 
palpitantes, da mesma forma como ocorreu com debatedorcs do 
prestígio nacional de Paulo Brossard c Marcos Freire, apoiando a 
idéia-força da Constituinte como solução para a normnlizaçho de 
nossa vida político-institucional. 

'. Durante o simpósio, os presidentes de Dirctórios Regionais do 
MDB reencontraram-se com o Deputado Ulysscs Guimarães para 
uma troca de informações cm torno da estrutura partidária oposicio
nista, quando novas dirctrizcs foram assentadas com vistas a uma 
dinamização, ainda maior, de todos os sctorcs da agremiação. 

O ponto alto, sem dúvida, do importante certame político foi a 
sessão de encerramento dos trabalhos, durante a qual fizeram incisi· 
vos pronunciamentos os Deputados Ulysscs Guimarães, Alencar 
Furtado c Alceu Coilarcs c o Senador f'loanco Montara. 

Registra-se, por outro lado, que num gesto de elegância 
democrática, a Aliança Renovadora Nacional, através do Senador 
Petrônio Portella e dos Deputados Francelina Pereira, Marco 
Maciel e Nelson Marchcsan, visitou o simpósio, cm carátcr .oficial, 
demonstrando, com isso, a existência de um clima de entendimento 
entre as duas facções cm que se divide o bipnrtidarismo brasileiro. 

Num instante em que tanto se fala em torno de um diálogo reu· 
nindo as mais categorizadas lideranças partidârias do Pafs, não se de· 
ve perder qualquer oportunidade que propicie a aproximação de 
MDB e ARENA, dentro de um clima de elevação c respeito mútuo, 
cm que a busca do Estado de Direito seja inquestionavelmente o 
objctivo maior. 

Ao instalar-se a presente Sessão Legislativa, coube ao Presidcn· 
te do Congresso o estabelecimento, com aquela finalidade, dos con· 
tactos iniciais com a Oposição, prejudicados cm razão da crise sus· 
citada pela Reforma do Judiciário, acarretando o recesso parlamen· 
tare as esdrúxulas alterações políticas determinadas autoritariamen· 
te pelo Poder Executivo. 

A retomada das articulações, cm meio n propósitos indiscutivel
mente patrióticos, entre os quàis se inclui, de forma prioritâria, o da 
abertura normuliladora, deve ser estimulada empcnhadnmentc por 
quantos tenham responsabilidade na condução dos destinos nacio· 
na is. 

O aciooamento prolongado dos instrumentos excepcionais, atin· 
gindo mandatos elctivos c direitos políticos, conscientizou irrevcr· 
sivclmente o povo brasileiro em relação à necessidade de se cstabili· 
zur, sem mais tardança, o quadro democrático reclamado pura o nos· 
so País. 

A iniciativa do Instituto Pedroso Horta, uo efctunr o seu come· 
timento sob a legenda "A luta pela democracia", deve ser conside· 
radu como um esforço a mais pura que se obtenha u tranqUilidade 
institucional, imprescindfvel ao nosso desenvolvimento politico. 

Quando, a 27 de junho vindouro, a rede nacional de televisão, 
nutorizuda pela Justiça Eleitoral, projetar a imagem c o som da sole· 
nidnde de término dos trubulhos hâ pouco realizados, os brasileiros 
constutari\o o esforço do MDB para manter-se cm permanente sin· 
tania com os seus legitimas anseios, defendendo-os de modo ele· 
v ado, altivo e obstinudo. 

Ao comentur, destu tribuna, o Simpósio do Instituto Pedroso 
Horta, desejo cumprimentur os dirigentes duquele órgão notudumen· 
te os Deputados Alceu Collares, Sérgio Murilo e Celso Burros, que 
tudo fizeram pnrn que o mesmo se revestisse de pleno êxito. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Nadu mais huvcndo 
que trutnr, vou encerrar a sessão, dcsignundo para a próxima a 

. seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 142, de 1977, do 
Sr. Senador Itamar Franco, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo intitulado "A Cidade e a Utopia", de auto· 
ria do jornalista José Hclder de Souza, publicado no Correio Bra:i· 
lien.re do dia 18 de maio de 1977. 

-l-
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 159, de 1977, do 

Sr. Senador Nelson Carneiro, solicitando a retirada do Projeto de 
· Lei do Senado no 119, de 1977, de sua autoria, que estende aos delega· 

dos sindicais os efeitos da estabilidade provisória referida no art. 
543, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

-3-
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 162, de 1917, 

dos Srs. Senadores Franco Montara e Otto Lchmann, solicitando 
que o Projeto de Lei do Senado n• 218, de 1976, que determina a 
aplicação de 20% ilo Fundo de Participação dos Municípios em 
programas de educação pré-escolar c de primeiro grau tenha tramita· 
ção em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n• 1, de 1977, que 
inclui no conceito de ensino de 1• grau, para fins do disposto no 
art. 59 da Lei n• 5.692, de li de agosto de 1971, o ministrado a 
crianças de idade inferior a sete anos. 

-4-
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• \6, 

de 1976 (n' 619-C/72. na Casa de origem), que determina 
levantamentos prévios de custo para fixação de preços de produtos 
agrfcolas, tendo 

PARECERES, sob n•s 240 a 242, de 1977, das Comissões: 
-de Agricultura (ouvido o Ministério da Agricultura), contrâ· 

rio no projeto; 
-de Economia, contrário; e 
-de Finanças, fnvorâvel no projeto, com voto vencido dos Srs. 

Senadores Saldanha Derzi, Lourival Baptista, Ruy Santos c 
Alexandre Costa. 

-5-
Discussüo, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n' 9, de 1977 (n• 89·Bf77, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Convênio de Assistência Rccfproca para a Repressão do 
Tráfico Illcito de Drogas que Produzem Dependência, firmado entre 
a República Federativa do Brasil c a República do Peru, a bordo do 
navio da Armada Peruana, Ucayall, fundeado no Rio Amazonns 
(Solimões), na linha de fronteira brasileiro-peruana, em 5 de 
novembro de 1976, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 248 c 249, de 1977, das 
Comissões: 

-de Relaçõeo EKterlores; e 
- de Constltulçio e J usliça, 

-6-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senudo 
n< 236, de 1975, do Sr. Senador Otuir Bccker, que dá nova redaçào 
ao artigo 13 do Dccreta·lci n• 1.038, de 21 de outubro de 1969, 
que "estubclccc normas relutivus no imposto único sobre minerais, e 
dâ outrus providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 644 a 646, del976, das comissões; 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidudc do proje· 

to, com voto vencido, cm scparudo, do Sr. Senudor Leite Chaves; 
-de Economia, favorável; e 
-de Flnançao (ouvidos os Ministérios de Minus c Energia c du 

Fuzenda), fuvorávcl. 
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-7-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 165, de 1976, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que dispõe 
sobre o cálculo da remuneração, a que se refere a Lei n• 4.090, de 13 
de julho de 1962, que institui a gratificuçiio de Natal para os traba· 
lhadorcs, tendo 

PARECERES, sob n•s 137 c 138, de.l977, das Comissões: 

- de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade c juridi· 
cidade do projeto, com a emenda que apresenta de n• 1-Cr.:J: e 

- de Leglslaçio Social, favorâvel ao projeto e à emenda da 
Comissão de Constituição c Justiça, 

-8-

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da consti· 
tucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 62, de 1976, do Sr. Senador Franco 
Montoro, que estabelece novo critério para a distribuição da contri· 
buição sindical, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 23, del977, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com 
voto vencido dos Srs. Senadores Nelson Carneiro, Leite Chaves e 
Dircéu Cardoso. 

são. 
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Estâ encerrada a ses-

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MAURO 
BENEVIDES NA SESSÃO DE 17·6·77 E QUE, ENTRE· 
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE: 

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

Na primeira semana deste mês, o desenvolvimento do Nordeste, 
com os seus planos c distorções, foi abordado na tribuna desta Casa, 
movimentando os debates, que contaram com a participação de 
quase todos os Senadores então presentes. 

Em meio a lúcidas c percucientes considerações, os eminentes 
Senadores Alexandre Costa, Helvidio Nunes e Marcos Freire 
dissertaram sobre a temática nordestina, observando-a sob diferen
tes aspectos, com o objetivo de reclamar providências governamen
tais para a correçào de desacertos e omissões registradas, 

Todos os oradores e os respectivos aparteantes referiram-se à 
reformulação dos critérios pertinentes à cobrança do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias, apontando a sistemática atual como 
indiscutivelmente prejudicial aos interesses da Região, 

No inicio de maio, cheguei a formali~ar proposta de reali~ação 
de um amplo debate nacional em torno da sempre momentosa 
questão, a ser coordenado pelo Senado Federal, através das 
Comissões de Finanças c Economia. 

Segundo manifestação pessoal dos dois Presidentes daqueles 
órgãos técnicos, a sugestão, se acolhida formalmente pelos mesmos, 
poderia ser viabili~uda no segundo semestre do corrente ano, quando 
a Casa convidaria técnicos, politicas, empresários c estudiosos do 
assunto para que expusessem os seus pontos de vista c indicassem as 
alterações que, no entender de cada um, deveriam passar a prevale· 
ccr na arrecadação do aludido tributo. 

Relacionadas tais sugestões, seriam elas submetidas aos setorcs 
oficiais competentes do Poder Executivo, j6 que somente a este cabe, 
privativamente, a iniciativa de proposições legislativas dispondo 
sobre matéria financeira. 

O Sr. Morcos Freire (M DB - PE) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

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

O Sr. Marcos Freire (M DB - PE) - Nobre Senador Mauro 
Benevides, tenho a satisfação de informar que a sugest!:.. apresenta· 
da por V, Ex• encontrou a maior receptividadr por parte da 
Comissão de Economia. Estamos esboçando um 1uograma, para o 
segundo semestre deste ano, em que realizaremos um simpósio sobre 
desiguuldndes regionais, no qual esse problema da reiormulaçi\o da 
sistemática do !CM seria um dos itens do referido encontro. 
Evidentemente, só tenho a parabenizar V. Ex• por essa sua 
preocupação constante e pessoal, assim como de toda a Bancada 
nordestina, cm torno dessa momentosa questão que se arrasta 
através dos anos, em que as grandes lideranças politicas e empresa· 
riais do Nordeste têm procurado despertar o Governo para a necessi· 
dadc de uma solução para o assunto. E sai Governo, entra Governo, 
acenam com estudos profundos a respeito da matéria mas, infeliz· 
mente, até hoje, não chegaram a lugar algum. Sabemos que não 
temos propriamente o poder de decisões sobre a questão, mas acredi· 
to que estamos cumprindo nosso dever quando, pelo menos, estamos 
colocando em pauta, cm discussão o assunto, e acredito também que 
possamos, através das Comissões Técnicas desta Casa, realmente, 
corporificar esta idéia de, num debate mais amplo, com personali· 
dades categorizadas, trazermos para dentro do Congresso Nacional 
uma discussão atualizada sobre a sistemática do I CM, ao lado dos 
gravíssimos problemas que assoberbam o Nordeste brasileiro, Muito 
obrigado a V, Ex• 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre Senador 
Marcos Freire, é sem dúvida alguma das mais auspiciosas a notrcia 
que V. Ex• traz a esta Casa, na sua qualidade de Presidente da 
Comissão de Economia do Senado Federal. Esta disposição de 
acolher a nossa iniciativa para a realização de simpósio acredito que 
vai projetar ainda mais esta Casa, porque traremos aqui, para 
discutir essa importante questão das disparidades regionais, com 
enfoquc especial do !CM, técnicos, estudiosos, empresários, enfim 
todos quantos se interessem diretamente por assuntos dessa natureza. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com muito 
pra~er, nobre Senador Itamar Franco, 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• tem toda a razão 
em se rejubilar com a noticia do Senador Marcos Freire. Hoje, essa 
reclamaçi1o sobre o Imposto de Circulação de Mercadorias, essa 
reformulação pretendida não é apenas dos Estados nordestinos, O 
meu Estado, Minas Gerais, ainda recentemente num encontro no 
Rio Grande do Sul, demonstrou tal necessidade, No Congresso 
Nacional a vo~ de V. Ex• tem-se levantado sempre para esta 
reformulação. Lamentavelmente nós apenas estamos falando, mas 
na certeza de que o Executivo há-de ter sensibilidade para propor 
umu nova sistcmútic" de ICM, porque interessa a todos os Estados 
da Federação. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Externo a 
V. Ex•, nobre Senador Itamar Franco, os meus agradecimentos pelo 
apoio que empresta a esta tese, anteriormente defendida aperias 
pelos Estudos nordestinos, mas que sensibilizou, chegou a sensibi· 
lizar, c sensibiliza, efetivamente, grandes Estudos, como o que 
V. Ex•. com tanta dignidude, rcprcsentu nesta Casa: o de Minas 
Geruis. 

O Sr. Gllvan Rocha (M DB - SE) - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O Sr. Agenar Maria (MDB- RN)- V. Ex• me permite um 
upurtc? 
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O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com prazer, 
eminente Senador Gilvan Rocha c, logo a seguir, ouvirei o Senador 
Agenor Maria. 

O Sr. Gllvan Rochn (MDB- SE)- V. Ex• tem sido um advo· 
gado constante da sofrida região do Nordeste. Aliás, V. Ex• 
reafirma uma tradição desta Casa. Sem nenhuma modéstia, a Ban· 
cada nordestina tem sido nas Càsas legislativas brasileiras de uma 
constância total na defesa dos interesses daquela região, que con· 
tinuu tão sofrida. Estimaria, com toda a convicção C ·com toda u 
esperança, que esse simpósio, do qual V, Ex• ó o autor intelectual, 
consiga trazer a sensibilidade, que já é tão antiga do legislativo, ao 
Executivo, que ainda não entendeu que a cada dia aumenta o fosso 
que está a separar, como já st:parou, o Nordeste das regiões mais 
desenvolvidas do País. Sergipe, na minha pessoa, só· tem que 
aplaudir mais uma demonstração do amor que V. Ex• tem pela sua 
terra de origem e a certeza de que a obstinação de V. Ex•, secundada 
por essa quase teimosia dos seus colegas de Bancada do Nordeste, 
terminará por sensibilizar completamente os realmente responsáveis, 
pois detém o poder na mãos para que chegue a uma solução mais 
justa para aquela região tão carecedora, 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre Senador 
Gilvan Rocha, a adesão de V. Ex• ao debate nacional, em torno do 
Imposto de Circulaçuo de Mercadorias, embora considerada certa, é 
das mais significativas, porque através dela nos vem a solidariedade 
de Sergipe a esse debate, a esse simpósio, a ser efetivado sob o 
patrocínio do Senado e com a coordenação de duas das nossas 
Comissões Técnicas: a de Economia c a de Finanças. Queira Deus 
que essas adesões expressivas, como a de V, Ex•, se ampliem e 
tenhamos assegurada a realização de um cometimento, que pos<a 
trazer mais luz a esse problema, cujo equacionamento deve ocorrer, 
sem mais tardança, para corrigir todas essas distorções que se ti:m 
verificado no processo dcscnvolvimcntista brasileiro. 

Concedo, agora, o aparte que me foi solicitado por V, Ex•, há 
poucos instantes, nobre Senador Agcnor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN)- Nobre Senador Mauro 
Bcnevidcs, quero, nesta oportunidade, congratular-me com V. Ex• 
Mas acredito que precisa haver uma modificação total, nua só na 
sistemática do !CM, mas em todos os aspectos da tributação nacio
nal. São os Impostos Prediais sendo aumentados de 400 a 500%, à 
revelia da bolsa popular; são os Impostos sobre Serviços, 
aumentando de 400 a 500%, c a profunda distorção da !CM, cuja 
filosofia foi modificada a partir de 1967, e que deixou, na realidade, 
os Estados produtores de matéria-prima em situação realmente depri
mente. Quero dar um exemplo a V. Ex• O Rio Grande do Norte 
produz nlgodilo libroso. Pois bem, no ano passado aquele Estado 
vendeu algodão fibroso - fibra 36 e 38 - para o Sudeste à razão de 
CrS 24,00 o quilo. Ficou com 12% dessa operação, que representou 
CrS 2,88, Está importando, agora, do Sudeste, a linha Esterlina, que 
i: fabricada com esse algodão, scridó, 100% algodão, à razuo de CrS 
300,00 o quilo, deixando no Sudeste o equivalente a CrS 36,00 em 
tributo. Ora, Sr. Senador Mauro Benevidcs, um Estado que produz 
uma matéria-prima que representa 100% u base do subproduto que é 
esta linha Esterlina. Com se compreende esse Estado receber CrS 
2,88 de tributo, quando exporta mati:rin·prima e deixar no Estado 
produtor da munufatura, só cm tributo, o equivalente u CrS 36,00, 
ou seja, o que ele está pagando de tributo é muito mais do que ele 
estil recebendo pela matéria-prima que está vendendo. Dai a empo
brecimento de Estados como Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergi
pe, Pia ui, emfim vários Estados produtores de matéria-prima, que, 
hoje, tem deficit na receita, enquanto Silo Paulo tem .r11peravit nu 
receita de !CM. Acredito que o Governo conhece, com prafun· 
didade, o assunto e apenas ni\o teve a sensibilidade de procurar 
resolvê-lo. Mas conhecimento, repito, ele tem porque desde 1975, 
quando chegamos aqui, nua tem sida outra senuo u nossa luta, 
upresentnndo, realmente, essas distorções, uprcscntundo documen· 

tas, apresentando, enfim, a testemunha de que, na realidade, a 
modificação da filosofia tributária deixou os Estados produtores de 
matériu-p_rimu em situação, realmente, altamente desigual c vão to· 
dos à falência. Essa a grande realidade, Quero, mais uma vez, 
congratular-me com V. Ex•; mas tenho a impressão de que se o 
Governo, atê o fim deste ano, nua procurar modificar não só a 
sistemática do !CM mas tudo o que diz respeito a tributa, neste Pais, 
não sei para ande scrilo arrastados aqueles que trabalham cm nosso 
País, Muito obrigado. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre Senador 
Agenor Maria. V. Ex• tem sido, nesta Casa, um dos mais obstinados 
propugnadores da reformulação de nossa legislação tr!lwtária. Vezes 
sem conta esta Casa tem ouvído a sua voz sincera, corajosa, intrépi
da, a preconizar essa alteração que continua a tardar, talvez por falta 
de uma sensibilidade maior dos técnicos governamentais que são 
incumbidos de apreciar a matéria. 

Os dados, agora trazidos por V. Ex•, são, indiscutivelmente, 
irrefutávds e, cm torna deles, hã necessidade de uma reflexão 
profunda por parte daqueles que conduzem c dirccionam a politica 
econômica c financeira do Governo. 

Continuo, Sr. Presidente: 
Para muitos, o debate idealizado nada mais seria do que uma 

mera tentativa de modificação do !CM, com acolhimento inadmis· 
sível, uma vez que, até hoje, todas as outras, com idêntica finalidade, 
esbarraram em dificuldades instransponlvcis, oriundas de evidente 
intransigência por parte das autoridades federais a que o assunto é 
diretamente vinculado. 

Enquanto perdura a recusa do governo da União em reformular 
o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ampliam-se as 
manifestações de insatisfação dos Estados consumidores, cndos· 
sadas, agora, com as de outras Unidades Federativas, possuidoras de 
maior suporte econômico-financciro, como Minas Gerais c o Rio 
Grande da Sul. 

Na coluna "Atualidade Econômicn", de O Estado de S. Pau/o, 
edição de 7 de junho, foi realçada entrevista concedida pelo Sr. Josi: 
Babat de Miranda, Secretário da Fazenda daquele Estado do extre
mo Sul, na qual são idcntíficadas três causas básicas das dificuldades 
vividas pelos governos estaduais: 

1. a progressiva redução da alíquota do I CM; 
2. a utilização do imposto como instrumento de politica 

econõmica, e não como simples fonte supridora de recursos para a 
caixa desgovernos; 
3. a distribuição- que ele considera desequilibrada- de receitas c 
de obrigações entre União, Estados c Municípios. 

Em cada exercício, apuram-se os resultados da Receita, nos 
orçamentos estaduais, constatando-se descompassas tributários no 
confronto estabelecido entre as mercadorias entradas e saldas nas 
fronteiras correspondentes. 

Na Sessão Legislativa passada, proferi discurso nesta tribuna, 
arrimado em dados fornecidos pelo Centro de Informações FazendA
rias do Ceará, quando ressaltei a circunstância de que, cm 1975, o 
!CM propiciara a nós, cearenscs, um prejuízo superior a 700 milhões 
de cru1.t:iros. 

Mesmo deduzida a contribuição decorrente do Fundo de 
Purticipaçüo, a d<'ficit alcançou a casa dos 465 milhões de cruzeiros 
- importância reputada vultosa em um orçamento de recursos 
modestos como o do meu Estado, 

A denúncia, pela repercussuo obtida junto à opinião pública 
alencarinn e, de forma particular, à 91asse empresarial, nada signifi· 
cou ulêm de umn vigorosa investida em prol da conscientizuçüo de 
nossas forças vivus, para uma açüo coordenada que enseje, no final, a 
ulmejadu modificucüo. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Permite V. Ex• mais uma 
intervenção'! 

O SR. MAURO llENEVIDES (MDB- CE)- Com prazer, 
nobre Scnudor Agcnor Muriu. 
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O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Senador Mauro 
Bcncvidcs, estive, na semana passada, no interior do meu Estado c ti· 
ve a curiosidade de ir até o Municlpio de Flor!lnia c.algumás vilas 
satélites deste M uniclpio. O produtor de feijão macaçã cstll vcndcn· 
do, nessas vilas, não diretamcntc nas cidades, mas nu vilas rurais, 
repito, à razão de Cr$ 2,00 o quilo, ou seja, CrS 2Q,QO o saco. Os qud 
compram esse feijão silo obrigados a pagar um tmposto sobre 
CrS 300,00, que é' a pauta do feijão macaçà. Da pauta de feijão 
rnacoçâ, de Cr$ 300,00 o Governo recolhe CrS 45,00 de Imposto. 
Veja V. Ex• que contra-senso c que paradoxo. Enquanto o produtor 
estâ vendendo, na roça, o feijão a Cr$ 60,00 o saco, o Governo estll 
arrecadando, nos grandes centros de Currais Novos, Caicó, Natal e 
Mossoró- onde está sendo comercializado esse feiji!o - uma base 
de CrS 45,00 por saco de 60 quilos. Ou seja, enquanto o agricultor 
vende por CrS 60,00 e o Governo, atrav~s de uma pauta artificial, 
recolhe Cr$ 45,00, equivalente a 75% do tributo arrecadado. Assim ~ 
ínfima a parcela recebida pelo produtor que amainou a terra, prcpa· 
rou, plantou, limpou e colheu. Dai o desestimulo dos homens do 
interior, do alto sertão, que estão cruzando as enxadas. E, em 
conseqUência, o êxodo rural está crescendo assustadoramente e 
criando megalópolis, como Silo Paulo c Rio de Janeiro, onde se vêem 
centenas de milhares de crianças, filhos de egressos da lavoura, 
verdadeiros marginais no asfalto c estrangulando as redes de sanca· 
mento, escolar, c h os pita! ar c que podcrâ levar este Pais a uma situa· 
çào irrevcrslvel, Advoguei, aqui, quando cheguei cm 1975, legisla· 
ções diferenciadas. Não entendo por que, na hora em que fixa os 
salários, o Governo fixa, verticalmente - de cima para baixo -
reconhecendo a diferença da região. Mas, na hora cm que fixa os 
impostos, as obrigações e os encargos nos iguala. Por que somos 
diferentes na hora dos direitos c somos iguais na hora da obrigação? 
Acredito que este é um assunto de magna importância e que todas às 
vezes que V. Ex• tiver oportunidade de voltar ao assunto será 
importante para ver-se se o Governo acorda desse sonho que, real· 
mente, quase cstâ se fazendo tarde. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Os argumentos 
expendidos por V. Ex•, nesta sua nova intervenção, Senador Agenor 
Maria, reforçam, realmente, a tese que estamos defendendo. V. Ex•, 
eu e tantos outros representantes do Nordeste, aos quais já se somam 
representantes de outros Estados, como Minas Gerais, devemos 
continuar empenhados para que haja uma conscientização nacional 
em torno da reformulação que defendemos: a da sistemática do !CM. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, na presente sessão, trago·novas 
informações alusivas à arrecadação do !CM no Ceará, tendo por 
base levantamento estatístico procedido pelo CEIFA - órgi!o da 
Secretaria da Fazenda, integrado por uma equipe têcnica de 
comprovada qualificação. 

De um dos vârios demonstrativos insertos cm publicação edita· 
da por aquela Pasta, não foi dificil extrair os dados que me levam, 
hoje, a protestar, novamente, contra os critérios do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias. (Peço a Vossa Excelência, Sr. Prcsiden· 
te, que recomende à Taquigrafia a incorporação do quadro a que me 
refiro no presente pronunciamento.) 

Infere-se, sem esforço maior, numa comparação entre as merca· 
do rias entradas (I 0.804.137 .436) e as saldas (3.556. 794.621) que, em 
razão de seu atual estágio de desenvolvimento, o nosso Estado conti· 
nua sendo eminentemente consumidor. 

Aplicando-se a allquota de li% incidente sobre as operações 
interestaduais, chega-se à evidência de que, no cxcrclcio de 1976, o 
Ccarll experimentou, nesse tocante, um d~ficit de 797 milhões. 

Em sua atraente coluna no jornal Tribuna do Ceará, Dorian 
Sampaio cnfoca o problema, na cdiçilo de 9 de maio último, sob o 
titulo "Finanças Estaduais". 

Em torno, especificamente, do !CM, afirma aquele talentoso 
homem de imprensa, no subtltulo "I CM c Evasilo": 

"!CM E EVASÃO 

No quadro relativo a "entradas c saldas de mercadorias 
do Estado", fica-se sabendo, atrav~s do Boletim Estatlstico 
da Fazenda que, cm 1976, entraram produtos que totaliza· 
ram o valor de Cr$ 10,8 milhões, contra Cr$ 3,5 milhões 
saldos. 

Considerada a allquota de li por cento, determinada 
para as operações interestaduais, bem se vê a evasão financci· 
ra que a politica nacional do !CM nos cstâ a impingir: é 
Cr$ 1,18 milhão de cruzeiros contra Cr$ 391 mil, ou seja, 
um déficit de Cr$ 797 mil. 

Jogando-se essa última cifra com o total arrecadado pelo 
Estado no pcrlodo (Cr$ 916 milhões) conclui-se que déficit c 
arrecadação quase se equivaleram, (87 por cento do !CM). 

O pior: pouco ou nada se conseguiu até hoje para impc· 
di r esse derrame de recursos que se encaminham justamente 
para os Estados mais poderosos da Federação. 

Contrastes aos contrastes: a miséria de uns a sustentar c 
aumentar a riqueza dos mais afortunados." 

Vê-se assim, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que, sem dúvida, 
perdurará, em 1977, este dcsequillbrio que atenta frontalmente con· 
tra os interesses de Estados, como o que tenho a honra de rcprcscn· 
ta r nesta Casa, 

Em 1973, quando da realização do 111 CONCLAP, no Rio de 
Janeiro, o empresariado ccarense aprcscntóu tese, amplamente 
exposta c estimulantemente apoiada, defendendo a reformulação do 
Imposto <obre Circulação de Mercadorias. · 

Divulgou-se, na época, que o documento, após apreciado naquc· 
le certame seria examinado pelo Ministro da Fazenda, professor 
Delfim Neto, a quem caberia, em superior instância, o deslinde da 
questão. 

No Congresso, assiste-se a um empenho permanente de 
Deputados e Senadores, clamando pela alteração da sistemática de 
arrecadação do !CM. 

Grupos de trabalho foram, em algumas oportunidades, 
elogiavelmente compostos para reunir subsidias indispensâvcis à 
obtenção daquele inadiável des/deratum. 

Nada, porém, se conseguiu até agora. cm que pese tantas c tilo 
expressivas demonstrações de justificado inconformismo. 

Por um imperativo de consciência, entretanto, não nos é possl
vel deixar arrefecer o i\nimo da luta. 

E prosseguiremos, até que as autoridades da área econômico· 
financeira se mostrem positivamente scnslvcis a esta causa, cm favor 
da qual tem batalhado, com obstinação, a representação parlamen· 
tardo Nordeste. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MAURO BENEVIDES NO SEU DISCURSO: 

ENTRADAS E SAlDAS DE MERCADORIAS DOESTADO -1976 

Meses Entradas % s{o Saldas % •I• 
total total 

Juneiro 626.024.907 5,79 241.058.457 6,78 
Fevereiro 660.548.979 6,11 260.421.211 7,32 
Março 669.~28.711 6,20 233.952.559 6,58 
Abril 742.784.959 6,88 292.471.907 8,22 
Maio 810.551.789 7,50 317.277.067 8,92 
Junho 807.221.853 7,47 274.679.637 7,72 
Julho 993.303.326 9,19 240.310.048 6,76 
Agosto 1.017.624.735 9,42 308.348.214 8,67 
Setembro 1.046.952.289 9,69 277.105.371 7,79 
Outubro 1.246.417.867 11,54 348.627.497 9,80 
Novembro 1.122.603.902 10,39 335.073.058 9,42 
Dezembro 1.060.774.119 9,82 427.469.595 12,02 

Total 10.804.137.436 100,00 3.556. 79-4.621 100,00 

Fonte: Divisão deinformações- CEIFA- SF 
Nota: Dados sujeitos à rctiricação 

CONSULTORIA·GERAL 
PARECER N• 51/77 

Sobre expediente da CEBEC S/A -ENGENHARIA e 
INDÚSTRIA, solicitando "regularização da situação contra· 
tua!" de serviços de operação e manutenção dos sistemas cen· 
trais de ar condicionado do Senado. 

A CEBEC S/ A- ENGENHARIA e INDÚSTRIA, havendo 
instaktdo os sistemas de ar condicionado do Edirrcio Central e dos 
Anexos I e II do Senado, vem executando os serviços de operação c 
manutenção desses sistemas, através de contratos sucessivos. 

II. Pelo Parecer n• 21 {76, teve esta Consultaria oportunidn· 
de de examinar um desses contratos, o que fora firmado a 1•·5·75, 
com prazo de vigência de I (um) ano, de 1•·5·75 a 31·5· 76, 

"prorrogí•vel por igual período caso não seja denun· 
ciado por qualquer uma das partes, por aviso escrito, com 30 
(trinta) dias de antecedência" (Cláusula lll). 

Assim, quando encaminhado o assunto a esta Consultaria, jú 
estava prorrogado por mais um ano o prazo de vigência, conforme 
consta naquele Parecer. 

III. Através de instrumento firmado a 30·6· 76, foi, por acordo 
das partes, limitado o prazo de vigência do contrato para 31·12· 76, 
conforme item VI do Parecer 2Sf76, atendendo·sc nos principias de 
anualidade do orçamento e de, sua coincidência com o ano civil, 
consagrados pela Loi n• 4.320, de 17 de março de 1964. 

IV, O preço dos serviços, de Cr$ 48.906,00 (quarenta e oito mil, 
novecentos e seis cruzeiros) mensuis, estabelecido no contrato de 
1•·6· 75, seria reajustado, consoante Clãusula III, parágrafo único: 

" ... todnu vez que, em virtude de diss!dio coletivo, hou· 
ver nlteruçuo nos sulúrios dos metnlúrgicos na proporção dos 
mesmos," 

Em conseqUêncin, u partir de 17·11·75, esse preço foi elevado 
parn Cr$ 65.044,00 (sessenta e cinco mil, qunrentn e quatro 
cruzeiros) e, u partir de 1•·11·76 (atê 31·12·76, quando findou o con· 
twto), pura CrS 93.012,92 (noventa e três mil, doze cruzeiros c 
novcntu c dois centavos) mensais. 

V. Escapa à alçada desta Consultaria o cx~ine de preços de 
serviços a serem contratados pela Administraçãó. Contudo, tem 
sempre relevância, para efeito de critérios de reajustamento, as 
composições de custo: a parte relativa a salãrios deve ser reajustada 
de acordo com as variações desses salários: a parte de custo referente 
a materiais, deve vincular·sc, para efeito de reajustO.mento, a fndices 
próprios, normalmente fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas. 

No caso cm exame, ao que parece, os custos não seriam campos· 
tos apenas de salários .c encargos sociais, porque, de acordo com o 
parúgrafo I• da Clúusula I, 

110S serviços acima mencionados, serão executados por 2 
(dois) Oficiais Mecânicos Operadores c 4 (quatro) auxiliares 
mecãnicos." 

Ora, mesmo que não se esclareça se esses 6 (seis) 
empregados se dedicam em expediente completo nos serviços 
do Senado, ou se aqui comparecem cm rcvesamento com 
outros serviços nesta Capital, ter·se·ia, dividindo·se o preço 
total por 6 (seis), o custo de CrS 15.502,15 (quinze mil, qui· 
nhentos e dois cruzeiros e quinze centavos) por pessoa, evi· 
dentemente superior à média do mercado de _trabalho para 
mccünicos, operadores e auxiliares mecânicos, nesta Capital, 

Assim, depreende·se que o preço mensal de Cr$ 
93.012,92 (noventa e três mil, doze cruzeiros e nuventn e dois 
centavos) deve ter uma parcela de custo que não seja de sn· 
!árias - talvez material - cujos índices de reajustamento 
devem ser específicos, e nilo os de variação salarial dos 
mctnlúrgicos, 

VI. Feitas essas divugações, o que se verifica, no caso 
cm exume, é que o contrato de prestação de serviços da 
CEBEC se expirou u31·12·76, não tendo sido providenciado 
outro em tempo oportuno. Segundo o expediente da interes· 
sudu, os serviços cstllrium sendo prestados sem contrato, des· 
de I• de junciro, ni1o huvendo no processo qualquer informa· 
çt1o sobre u efctivu execução desses serviços bem como se vam 
sendo pagos ou não, ou u que preço, 

Tcr·sc·ia umu situuçiío de fato que, u nosso ver, podcrin 
se solucionar, temporuriumentc, e até que se fuça novo 
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cnntratn, pagando-se os serviços, se cfctivnmcntc prestndos, 
nas h:1scs dn contrato lindo, 

VII. O proc~:sso niio esclarece se os serviços de opcruçf10 
c manutcnçflll dos sistcmus centrais de ur condicionado st10 
conshlt:radns cspccializudos ou não, nem se existem outras 
entidades nesta Capital cm condições dccxccutã-lo: 

Por essa razflo, opinamos no sentido de se ouvir u respei
to a Seçno de Obras e a Subsecretaria de Serviços Gerais, 
para. conforme o caso, se proceder à licitaçilo para contra
tação desses serviços, ou dispensar-se, fundumentadamente, 
tal licitação. 

Brmilia, 15 de junho de 1977.- Paulo Nunes Augusto de 
Figueiredo, Consultor-Geral. 

PARECER N• 52/77 

Sobre Requerimento de MARIA JOSt PESSOA, que 
pleiteia pagamento do salárlo-famnla em relaçio a seus filhos. 
havidos com •~·servidor do Senado Federal. 

MARIA JOSJ;: PESSOA, representando seus filhos menores 
Hugo Pessoa Fonseca e Hcilor Lulz Pessoa Fonseca, pleiteia para os 
mesmos, o pagamento de salário-família, em razão dos reivindican
tcs serem filhos, devidamente reconhecidos cm vida, do ex-funcioná
rio do Senado, Walter Lucia Fonseca, falecido nesta Capital a 21 de 
abril de 1973. 

II. A alegada fl1 iação se acha provada através de certidões de 
nascimento, anexadas ao pedido (ns. 2/3). 

III. O processo, após audiência da Subsecretaria do Pessoal, foi 
objeto de indagação formulada pela Diretora daquela Subsecretaria 
ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, 
face à omissão da Regulamento Administrativo do Senado, quanto 
ao pagamento de salário-família a filhos de servidor falecido, havi
dos fora do matrimónio e para quem o funcionário, em vida, não 
pleiteara o benefício. 

IV. A consulta foi objeto de Parecer do ilustre Procurador 
daquele Instituto, que concluiu pela concessão do salârio-famllia aos 
menores postulantes. 

V. A matéria, entretanto, foi submetida a esta Consultoria
Geral. em virtude de persistirem ainda dúvidas quanto à legitimidade 
do pedido e a quem caberia o pagamento do bencflcio, uma vez defe
rido. 

VI. O salário-família, instituído, pelo art. 138, parágrafo único 
do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União (Lei I .711. de 
28 de outubro de 1952), beneficia os filhos de qualquer condição, 
inclusive os enteados, adotivos e até uo menor que, mediante 
autorizaçno judicial, viver sob a guarda e sustento do funcionário". 

Verifica-se, pela redaçno do aludido dispositivo, que o legisla
dor procurou dar à norma o alcance mais amplo passivei, com vistas 
a contemplar. com o beneflcio, todos aqueles que, menores de idade, 
dependessem economicamente do servidor. 

Vil. A Resoluçilo n• 58, de 1972, (Regulamento Administrati
vo do Senado Federal), em seu art. 417, previ:: 

"Art. 417. Mediante comprovação, o sulário-farnilia 
será concedido ao servidor utivo ou i nativo: 

VI- por filho de qualquer condição, enteado, adotivo 
ou menor que, mediante uutorizaçilo judicial, viva sob sua 
guurdu e sustento," 

Repetiu. assim, a Lei Interna do Senado, os principias gerais 
sobre a matéria, fixados no Estatuto dos Funcionários Públicos. 

Observa-se, assim, que o salitrio-fumlliu era devido aos menores 
Hugo e licito r, por serem eles filhos do ex-funcionário Walter Lucia 
Fonseca, que, cntrctunto, deixou de requerer esse beneficio em rt:lu
çào a esses seus dcptmdentcs, por motivos que ni'\o cube à udministru
çào inda_gar. 

O fato é que, falecido o servidor, o direito que u Lei lhe atribuiu, 
para recebimento dt:sm vanlUg'-!m, se trnnsfcrc uutomuticumcntc aos 
seus filhos mcnorl.!s, pnr intermí:dio do respectivo rcsponsflvcl, 

Este é também o entendimento do ilustrado Consultor-Juridico 
do DASP, cxarudo no Processo 4.376/56, publicado no DO de 
24-4-57, que concluiu: 

"Não hú dúvida quanto ao direito pleiteado, pois, o sulá
rio-fumilia pode ser deferido após a morte do servidor, 
quundo este cm vidu não o requerera," 

VIII. Por outro ludo, a concessão do salãrio-familia foi regu
lada pelo Dccrcto-ld n' 6.022/43 c modificado pelos de n•s 7.638/45 
<7 .643/45. que dispõem, em seu art. !6: 

"Art. 16. O salário-família relativo a cada dependente 
será devido a partir do mi:s em que tiver ocorrido o fato ou 
ato que lhe der origem, embora verificado no último dia do 
mês." 

O fato que dá origem à percepção do salário-famllia.é o nasci
mento do filho do servidor. Por isto, entendemos, no caso presente, 
que o benefício deva ser pago a partir do nascimento dos menores, 
uma vez que não se pode invocar, contra eles, a prescrição quinqUe
nal, jft que esta não corre contra os absolutamente incapazes de exer
cer pessoalmente os atas da vida civil (art. 169 do Código Civil). 

IX. Finalmente, cumpre-nos esclarecer que o Decreto 57.222, 
de li de novembro de 1965, atribuiu ao Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores do Estado - lP ASE, a responsabilidade 
pelo pagamento do salúrio-familia dos dependentes dos servidores 
falecidos dos Poderes Legislativo e Judiciário. 

Por isto, deverá o Senado encaminhar o presente Requerimento 
ao I PASE. a quem caberá acolher a pretensão dos postulantes que, a 
nosso ver. como doi demonstrado acima, merece integral acolhida. 

É o parecer. 
Brasilia, 20 de junho de 1977. - Paulo Nunes Augusto de 

Figueiredo, Consultor-Geral. 

MINUTA DE CONTRATO 

Entre o SENADO FEDERAL e DINÂMICA EMPRE· 
SA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA., para prestaçio de servi
ços de Vigilância Armada, nos Blocos "C", .. D" e "G", da 
SQS 309 c no Serviço de Transportes. 

O SENADO FEDERAL, como CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo Diretor-Geral, Dr. Evandro Mendes Vianna, c 
DINÂMICA- EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA., com 
sede nesta Capital, no CLS, 203/Bioco CjLoja 19, inscrita no Cadas
tro Geral de Contribuintes sob o n• 00332833/001, CONTRA· 
TADA, representada por José Ferreira Pedrosa Filho, resolvem, li· 
vremente, e de comum acordo, firmar o seguinte CONTRATO. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- O objeto do presente contrato é a 
prestação pela CONTRATADA, de serviços de Vigilância Armada 
ao Senado Federal, nos Blocos "C'\ "D" c "G'\ da SQS. 309, c no 
Serviço de Transportes, cm conformidade com o estabelecido no 
quadro constante do Edital de Tornada de Preços n• 0!/77, que faz 
parte integrante do presente instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Serilo utilizados nos serviços da 
SQS 309, Blocos "C", "D" c "G", c na Serviço de Transportes, 40 
(quarenta) Vigilantes, que deverão apresentar-se devidamente equi· 
pados e uniformizados durante o periodo de trabalho. 

CLÁUSULA TERCEIRA- Pelos serviços prestados o CON
TRATANTE pagará mensalmente u CONTRATADA, até o dia 
cinco do rni:s seguinte no vencido, o preço global de CrS 152.000,00 
(ce~to e cinqUenta e dois mil cruzeiros). 

CLÁUSULA QUARTA - Nenhum aumento de preço será 
permitido durante o prazo de vigência do presente Contrato, mas, se 
prorrogado, poderá ser feito um reajuste, nu prorrogaçilo, nos 
termos e nu forma du Lei n• 6.205, de 29 de abril de 1975. 

CLÁUSULA QUINTA- O presente CONTRATO vigorará 
até 31 (trinta c um) de dezembro do corrente ano, podendo ser 
prorrogado, por um uno, mediante acordo das partes, que deverilo 
munil'cstur u intenção de prorrogit-lo até trinta dias untes de seu 
término, 
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CLÁUSULA SEXTA- O CONTRATANTE não se responsa
hiliza por nenhuma obrigação previdenciilria ou trabalhista relativa 
uos empregados que venham a servir nos Blocos "C", "0" e "G" da 
SQS 309 c no Serviço de Transportes. 

CLÁUSULA SfmMA- O CONTRATANTE poderá rescin· 
dir de pleno direito este contrato, independentemente de interpe· 
Jação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA 
qualquer direito, quando: 

u) venha a CONTRATADA a ser atingida por distribuição de 
prott:stos de títulos, execução fiscal, penhora, arresto, seqUestro exe
cutivo hipotecário, processo-crime ou perda de capacidade legal: 

b) a CONTRATADA for envolvida em eseúndalo.público: 
c) houver, por parte da CONTRATADA, quebra de sigilo pro

fissional: 
d) a CONTRATA DA utilizar, em beneficio próprio ou de ter

ceiros, informações não divulgadas ao público e às quais tenha 
acesso por força de suas obrigações contratuais e de outras que con· 
trariem as condições estabelecidas pelo Senado Federal. 

CLÁUSULA OITAVA - O pagamento será efetuado à 
CONTRATADA mediante apresentação de futura, correspondente 
aos serviços comprovadamente prestados, ficando u cfctiva 
liquidação da futura condicionada à comprovação, por parte da 
CONTRATADA, dos recolhimentos dos encargos sociais, tra
balhistas e outras que venham a ser devidos. 

CLÁUSULA NONA - O CONTRATANTE, através da 
Subsecretaria de Serviços Gerais, exercerá a fiscalização dos serviços 
ora ajustados. 

CLÁUSULA Df:CIMA - Se os serviços de vigilância forem 
considerados, pela fiscalização do CONTRATANTE, como mal-exe
cutados, a CONTRATADA fica sujeita à aplicação de multa de 1/30 
(um trinta avos) sobre o valor mensal do Contrato, multa a serdes
contada no ato do pagamento e que poderá ser dobrada, cm caso de 
reincidência. 

CLÁUSULA Df:CIMA-PRIMEIRA - O não cumprimento 
das obrigações contratuais, por parte da CONTRATADA, faculta 
ao CONTRATANTE, rescindir o Contrato sem nenhum ônus e inde· 
pendentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - Fica eleito o foro de 
Brasiiia pura dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Con
tratt1, 

CLÁU~ULA Df:CIMA-TERCEIRA - O presente CON· 
TRATO entra em vigor a 1• de julho de 1977. 

pelo CONTRATANTE 

pela CONTRATA DA 

Testemunhas: 

'''---------------------------
2•'---------------------------

MINUTA DE CONTRATO 

Contrato de prestação de serviços de limpeza e conserva· 
çiio entre o SENADO FEDERAL e a CONFEDERAL S/ A 
COMJ:.:RCIO E INDÚSTRIA. 

O SENADO FEDERAL, representado pelo Diretor-Gerul, Dr. 
Evundro Mendes Viunnu. e 11 CONFEDERAL S/A- COMí;RCIO 
E INDÚSTRIA, com sede no Rio de Janeiro c Filial em Brusiliu. u 
CLS 201, Bloco A, n• 33, inscrita no CGC do Ministério du Fuzendu 
sob o n'' 33.392.432/0004-97, neste uto representlldn por.seu Di~etor
Adjunto, José Felipe Fagundes Campos, tendo em VISta o Julgu
mento du Tomadu de Preços n• 02/77. resolvem celebrar o presente 

CONTRATO 

de prestuçüo de serviços no Primeiro, que udiunte se designuril sim: 
plesmente CONTRATANTE ou SENADO, pela Segunda, que se 

designuril por CONTRATADA ou CONFEDERAL, tudo mediante 
i!S CJ(ausulas c condiçôcs seguintes: 

PRIMEIRA - O objeto do presente CONTRATO é a prcs
t;.~çliu dos s~.:rviços de limpeza c conscrvaçiio do Edifício Princip~li. 
dos Ane.<m I e II, do Serviço de Transportes (gurugem) e dos Blocos 
'"('", '"D'" o '"G'", da SQS 309, do Senado Federal, conforme especin
cações constantes do Edital de Tomada de Preços n• 02/77 e seus 
anexos I e 11. e da Proposta aprosentada pela CONTRt\TADA, 
peÇUS que ncam fazendo parte integrante deste instrumento, COffiCl 'iC 
nele transcritas estivessem. 

SEGUNDA- A CONTRATADA fornecerá todo o material c 
equipamento necessário Íl cxccuçfw dos serviços, material sanitário 
de reposição, bem como o pessoal ospecificado no Edital, responsabi
lizando-se inteiramente por seus salários, encargos sociais, previdcn
'ciúrios e trabalhistas, assumindo integralmente os ânus !iscais inci
dentes ou que venham u incidir de futuro sobre a prestação de scr
viço.'i, 

TERCEIRA - O prazo de vigência do presentr. CONTRA TO 
será de 6 (seis) meses, com termo inicial a I• (primeiro) de julho de 
1977 c termo final u 31 (trinta e um) de dezembro de 1977, podendo 
ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, a critóri.o do SENADO e 
com unui:ncia da CONTRATADA, desde que mamfestado esse acor· 
do de vontades até 30(trinta) de novembro de 1977. 

QUARTA - O preço dos serviços na vigência do presente 
CONTRATO e na de sua prorrogação será de CrS 398.820,00 (tre· 
zcntos c noventa c oito mil, Oitocentos e vinte cruzeiros) mensais, po
dendo ser reajustado, em caso de alteração salarial compulsória. de 
acordo com os indices da Lei n• 6.205, nu proporção dos meses de 
sua vig~ncitt. 

QUINTA- O pagamento será cfctuado pelo CONTRATAN· 
TE;, CONTRATADA, mediante apresentação da futura correspon
dcmc aos serviços comprovadamcnte prestados, e da comprovação 
de recolhimento dm encargos ,..;ociais, trabalhistas e fiscais. 

SEXTA - Além dos casos previstos em lei, o presente CON· 
TR1\ TO poderá se: rescindid_o ~nil~t~ralmente P."lo. SENADO. inde· 
pendentemente de mterpelaçao JUdiCial ou extrnJudtcml, sem que as
sista à CONTRATADA direito " qualquer indcnização, quando a 
CONTRATADA: 

a) venha a ser atingida por protesto de titulas, execução flscnl, 
penhora, arresto, seqUestro, executivo hipotecário ou perda de capa· 
cidade legal: 

b) for envolvido em escândalo público e notório; 
c) incorrer cm quebra de sigilo pronssional: 
d) utilizar, em beneficio próprio ou de terceiros, informações 

nào divulgadas ao público e às quais tenha acesso por força de suas 
atribuições contrutuais e outros que contrariem as condições estn· 
bclecidas pelo Senado. 

SÉTIMA - O SENADO exercerá u fiscalização dos serviços, 
através de funcionários designados, ficando a CONTRATADA, em 
caso de má execuçiio de serviços, sujeita a multas de 1/30 (um trinta 
avos) do valor mensal desses serviços e a 2/30 (dois trinta avos) em 
caso de reincidência, descontados no ato do pagamento. Em caso de 
não cumprimento das obrigaçõos assumidas a CONTRATADA fica 
sujeita, além da multa, à declaração de inidoncidade, que a impedirá 
de licitar. 

OITAVA- As despes:IS com o presente CONTRATO correruo 
i1 conta do Elemento Económico 3.1.3.0- Serviços de Terceiros -
Subelcmento Económico 3.1.3.2.- Outros Serviços ue Terceiros. 

NONA - Fica eleito o foro desta Capital pura dirimir quais
quer uções oriundas do presente CONTRATO, renunciando as 
purlcs a quulqucr outro a que tenham ou venham a ter direito. 

Assim justos c contmtados, firmam o presente instrumento em 3 
(três) vias, de igual tcnr t: forma, pan1 um só efeito, na presença das 
testemunhas ubnixo nomeadas. 

llmsilia- DF, de junho de 1977. 
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: .. 
ATA DA COMISSÃO 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n• 
lO, de 1977 (CN), que "dispõe sobre a apllcaçio do art.lOO do 
Decreto-lei n• 9.760, de 5 de setembro de 1946, aos bens orl· 
ginuriamente Integrantes do aceno das estradas de ferro lncor .. 
porndas à Rede Ferroviária Federal S/ A". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 1977 

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia quinze de junho do 
ano de mil novecentos e setenta e sete, no Auditório Milton Campos, 
presentes os Senhores Senadores Lourival Baptista, Alexandre Cos
ta. Augusto Franco. Wilson Gonçalves, Saldanha Derzi, Jarbas Pns· 
sarinho, Otto Lehmann. Luiz Cavalcante, Evelásio Vieira e Roberto 
Saturnino e os Deputados Henrique Pretti, Luiz Braz, Laura Leitão, 
Hf:lio de Almeida e Walber Guimarães, reúne·se a Comissão Mista 
incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n• 10, de 1977 
(CN). que "dispõe sobre a aplicação do artigo 200 do Decreto·lei n• 
9.760. de 5 de setembro de 1946, aos bens origin~riamente 

integrantes do acervo das estradas de ferro incorporadas à Rede Fer
roviária Federal S/ A". 

Deixnm de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senador Evandro Carreira c os Deputados Abel Ávila, Ruy Bucelar, 
Nunes Rocha, Júlio Viveiros, Frederico Brandão e Renato Azeredo. 

!'::dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que, em segui
da, f: dada como nprovada. 

Dando início nos trabalhos, o Senhor Senndor Roberto Satur
nino, Presidente da Comissão, comunica haver recebido oficio da 
Liderança da Arena no Senado Federal, indicando o Senhor Senador 
Augusto Franco para substituir o Senhor Senador Braga Júnior. 

Prosseg~indo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Rela· 
torda Matf:ria, Senador Lourival Baptista, que emite parecer favo
rável no Projeto de Lei n• I O, de 1977 (CN). 

Posto em discussão e votação, f: o parecer aprovado por 
unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, enccrra .. se a presente reunião e, 
para constar, eu, Mauro Lopes de Sã, Assistente da Comissão, lavrei 
a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada pelo Senhor 
Presidente e vai à publicação. 
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MESA 

Prosidenter 3~·Secretórior 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Líder 
Eurico Rezende 

Petrónio Portella (ARENA- PI) Henrique de La Rocque (ARENA- MA) 
Vi ce-lideres 
Heitor Dias 

Helvidio Nunes 
José Sarney 
Mottos Leão 

Osires Teixeira 
Paulo Guerra 

Saldonka Oorzi 
Virgílio rcivora 

l~'·Vice·Presidanter 

José Lindoso (ARENA - AM) 4~'·Secretárior 

Renato Franco (ARENA - PA) 

2~'·Vice·PresidenhJr 

Amo rol Peixoto (MDB- RJ) 

Suplentes de Sttcret0rio1 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

Lide r 
l~'·Secretárior 

MendesCanale (ARENA-MT) 

2~'·Secretcirior 

Moura Benevides (MDB- CE) 

. Altevir Leal (ARENA- AC) 

Ruy Carneiro (MDB- PB) 

Otoir Becker (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

Franco Montara 
Vice· Lideres 

Roberto Soturnino 
Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

Lózoro Borboza 
Donton Jobim 

COMISSOES 

Diretorr José Soares de Oliveira Filho 

locai! Anexo 11- T8rreo 

TelefoneS! 23·6244 e 25·8505 - Ramo is 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefer Claudio Carlos Rodrigues Costa 

Local: Anexo 11- Térreo 

Telefono, 25o8505- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Til ui ores 

1. Otair Becker 

2, Benedito Ferreira 

3. ltolívio Coelho 

4, Paulo Guerra 

COMPOSIÇÃO 

Presidenter Agenor Maria 

Vice·Presidenter Otair Becker 

Suplentes 

ARENA 

1. Oinarte Mariz 

2. Saldanha Derzi 

3. Mattas· Leão 

S. Vasconcelos Torres 

1. Agenor Maria 

2, Roberto Soturnino 

MDB 

I. Adalberto Seno 

2. Evelósio Vieira 

Anishtnte 1 Cláudio Carlos Rodrigues Costa - Ramais 301 e 313 

ReuniOes1 Terças·foiros, Os 10130 horas 

Local1 Solo 11Cicivis Bevilcicquo"- AneKo li- Ramal 623 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarto Mariz 
Vice·Presidente: Evondro Carreira 

Titulares 

1. Heitor Dias 
2. Jorbas Passarinha 
3. Dinarto Mariz 
4. Teotônio Vilela 
S. Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2, Evandro Carreira 

ARENA • 

MDB 

Suplentes 

1. Soldonho Derzi 
2. Jose Sorney 
3, Otoir Becker 

1. Evelósio Vieira 
2. Gilvon Rocka 

Assistente1 Lêda Ferreira do Racka - Ramo1312 
Reuniões: Terças-feiras, Os 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Daniel Krieger 
19-Vice·Presidente: Accioly Filko 
29-Vice·Presidentel Leite Chaves 

Titulares 

1. Accioly Filho 
2. Gustavo Caponema 
3, Daniel Krieger 
4, Eurico Rezende 
S. Heitor Dias 
6. Helvidio Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
8. ltalivio Coei no 
9. Ollo lehmann 

10. Osires Teixoiro 

1. Dirceu Cardoso 
2, leite Cko"<~es 
3, Nelson Carneiro 
4. Paulo Brauard 
5. Orestes Que rica 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Mattos Leão 
2. lena ir Vergas 
3. Arnon de Mello 
4, Vasconcelos Torres 
5. Milton Cobrai 
6, Benedito Ferreira 

1, Franco Montara 
2. lózaro Barboza 
3. Ruy Carneiro 

A~\istenfu: Maria Helena Bueno Brandão- Ramal 305 
Reuniócs1 Quartos·feiros, as 10100 horas 
Local: Solo "Ció"<~iS Bo'<lilacqua"- Anexo li - Ramo1623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 

Titulares 

1. Heitor Dias 

2. Paulo Guerra 

3. Cattete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5. Saldanha Derzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. VirgUio Tc:ivoro 

B. Alexandre Cosia 

1. Itamar Franco 

2. Lcizaro Barboza 

3. Ruy Carneiro 

{11 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente1 Wilson Gonçalves 

Vice·Presidente1 Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1, Augusto Franco 

2. José Sarney 

3, Braga Junior 

4, Altevir leal 

S. Luiz Cavalcante 

1. Evandro Carreira 

2, Nelson Carneiro 

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramal306 

Reuniões: Quintos·feiros, às 10100 horas 

Loco I: Sola "Rui B~rbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

. ,. 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
I 11 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente1 Marcos Freire 

Vice·Presidente1 Vasconcelos Torres 

Titulare~ 

1. Milton Cabral 

2. Arnon de Mello 

3. Jose Guiomard 

4. Luiz Cavalcante 

5. Paulo Guerra 

6. Vasconcelos Torres 

7. Oinorte Mariz 

8. Otair Becker 

1. Franca Montara 

2. Marcos Freire 

3. Roberto Saturnino 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Cattete Pinkeiro 

2. Augusto Franco 

3. José Sarney 

4. Oomicio Gondim 

S. Jorbas Passarinko 

1, Age no r Mario 

'2. Orestes Qu&rcia 

Asshtento: Daniel Rei) de Souza- Ramol675 

Rcuniocst Quartos·feiros, os 10:30 horas 

Local: Solo ''Rui Barbosa"·- Anexo 11- Ramais 6'21 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente; João Colmon 

Vice·Presidente1 Evelósio Vieira 

Titulares 

1 . Torso Outro 

2. Gustavo Coponema 

3. João Colmon 

4. Oito lehmann 

S. Jarbas Passarinha 

6. Cottete Pinheiro 

1. Evalósio Vieira 

2. Paulo Brossord 

3. Adalberto Sena 

Suplentes 

ARENA 

1. Helvidio Nunes 

2. Ruy Santos 

3. Arnon de Mello 

4. Heitor Dias 

MDB 

1. Franco Montara 

2. Itamar Franco 

Assistente' Cloide Maria B. F. Cruz - Romal598 

Reuniões: Ouintos·feiras, OslO:OO horas 

Local: Solo "Clóvis Bevilcicq~.~a"- Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Paulo Brossard 

Vice•Presidente; Domlcio Gondim 

Titulares 

1. Teotõnio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4, Dom i cio Gondim 

5. Helvidio Nunes 

6. Lenoir Vergas 

7, Mottos Leào 

B. Ruy Santos 

9, Braga Junior 

10, Tarso Outro 

11, Virgílio Tavora 

12. Magalhóes Pinto 

1. Paulo Brossard 

2. Evelcisio Vieira 

3. Gilvan Rocha 

4, Roberto Soturnino 

5. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

A~sistente: Candido Hippertt- Romol676 

Reunioes1 <?uintas·feiras, Cn 9!00 Moras 

Suplentes 

1. Catteto Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. lourival Baptista 

4, OanieiKrieger 

5, Jos& Guiomard 

6. José Sarney 

7. Saldanha Derzi 

1. Danton Joblm 

2. Dirceu Cardoso 

3, Evandro Carreira 

locah Sala 11Cióvis Bevilcicquc" - Anexo 11 - Ramal 623 

,. , . 
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COMISSÃO DE I:EGTSLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
('I'I!TOmbros) 

Tit~lares 

1. Jeue Freire 
2. Ruy Santos 
3. lenoir Vergas 

COMPOSIÇÀO 

Prelldentez Jeu6 Freire 
Vice·Prosidentez Orestes QuérciCI 

Su~lentes 
ARENA 

1. Braga Junlor 

4. Jarbos PouOfinho 

2, Virgllio Távora 

3. Osires Teixeira 
4, Oomlcio GonCllm 

5. LcvriYal Baptista 
6. Accioly Filho 

1. Franco Montara 
2. ·ore5tts Quércia 
3, Nelson Carneiro 

MOB 
1 , Lázaro Sarboza 
2, Ruy Carneiro 

Assistentez Daniel Reis de Souza- Rcimol675 
Reuniões, Quintas·feiras, Os llzOO horas 
Local: Sola "ClOvis Bevilácqua"- Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7membros) 

Titulares 

1. Milton Cobrai 
2. Dornicio Gondim 
3. Arnon de Mello 

4. Luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÀO 

Prosidentoz Jorbos Pauarinho 
Vice·Presidentez Luiz Cavalcante 

Suplent" 
ARENA 

1. José Guiomard 
2, Paulo G11erra 
3, Virgllio Távora 

S. Jarbcn Passarinha 
MOS 

1. Dirceu Cardoso 1. Gllvan Rocha 
2. Itamar franco 2. franco Montara 

Assister'lter Ranalda Packoca de Oliveiro- Ramal306 

Reuniõesr Quartas-feiras, às 10:00 hora& 

Local 1 Sala "Rui Barboza"- Anexo 11- Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE Rt:DAÇÃO - (CR) 
(S membros) 

Titulares 

1. Helvidia Nunes 
2. Oito Lehmann 
3, Saldanha Oerzl 

1, Danton Jabim 
2, Adalberto Sena 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Adalberto Sena 
Vice·Presidentez Helvldia Nunes 

ARENA 

MOB 

Suplentes 

1. Vlrglllo Tóvera 
2, Arnon de Mello 
3, Jarbas PauariAna 

1, Dirceu Cardoso 

Aulltenter Maria Carmen Castro Souza- Ramol134 
Reuniões r Qulntas·felral1 à1 12r00 hora I 
local r Sala "Clóvis Bevllócqua"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente r Magalhães Pinto 

l'~·Vice·Presidenter Saldanha Derzl 

29·Vice·Presldenttr Ne150n Carneiro 

Titulares 

1, Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Tóvora 

4, Jené Freire 

S, Arnon de Mello 

6. Saldanha Oerzi 

7, Jos~ Sarney 

9. Joàa Calmon 

9, Augusto franco 

1 O. Otto lehmann 

1. Oantan Jobim 

2. Gilvan Racho 

3. Itamar Franco 

4. leite Chaves 

S. Nelson Carneiro 

ARENA 

MOS 

Assistente. Cândido HipperH- Rama1676 

Reuniõesr Terças-feiras, às 10r30 horas 

Suplentes 

1 , Accialy Filho 

2. fausto Castela· Branco 

3, Helvldia Nunes 

4, Oamlclo Gandlm 

S. Jarbas Passarinho 

6, Luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Saturnino 

Localz Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosidonte, Ruy Santos 

Vice•Presldente, Altavir Leal 

Titular~n 

1. Altevlrleal 

2. Ruy Santas 

3. Cattete Pinheiro 

4. Fausto Castclo·Sronco 

S. Lourival Baptista 

1. Adalberto Sono 

2. Gilvan Rocha 

Suplentes 

ARENA 

1. Saldanha Oorzi 

2. ltalivio Caolho 

3. Osiros Teixeira 

MOB 

1. Bonlomlm Farah 

2. Ruy Car,oiro 

Auislenter Lêda Ferreira da Rocha- Ramal312 

Rcuniào11 Quintas-feiras., Os 11100 hora$ 

Locolr Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- RomCJi~ 6/.i t: 716 

..• , . 
', ;,;-, 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 

Titulare-s 

1. José Guiomord 

(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 
Pre'llidente* Milton Cabral 

Vice·Presidentez Augusto Franco 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Voscon~elos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgílio Távora 
4. Augusto Franc11 
5. Milton ':obrai 

I. Adalberto Seno 
2. Benjamim Forah 

MDB 

3. Dinarte Matiz 

1. Agenor Maria 
2. Dirceu Cardoso 

Assistente: lêda Ferreira do Rocha- Ramal312 
Reuniõesz Quartas·feiras, às 9:00 horas 
local: Sala 11 Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 

Titulares 

1. Lenoir Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
5. Saldanha Oerzi 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: Benjamim Forah 

Vice·Presidenfet lenoir Vergas 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3, Mattos leão 

1. Danton Jobim 
2. Lázaro Barboza 

Assistente: Sônia Andrade Peixoto- Ramal 307 
Reuniõe~: Quintas-feiras, às 9:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente; lourival Baptista 
Vice•Presidente; Alexandre Costa 

Titulares 

1. Alexandre Costa 
2, luiz Cavalcante 
3. Braga Juniar 
4. laurival Baptista 
.5, Matfos Leão 

1. Evandro Carreira 
2. Evelásio Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Otto Lchmann 
2. Tcot&nio Vilela 
3, Wilson Gonçalves 

1. Lázaro Barbaza 
2. Roberto Saturnino 

Assistente; Ronoldo Pacheco de Oliveira -Ramal 306 
Reuniões: Terças·felras, às 10:00 horas 
locoh Sola "Rui Barbosa11
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B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RilO 

Comíuões Temporórias 

Chefe, Ruth de Souza Castra 
localz AneJt.o \I- Térreo 
T ciclone, 25·8505 - Ramal 303 
1) Comissões T omporárias paro Projetas do Congresso Nocional 
2) Comi•l6e> Temporárias para Apreciaç6o de Vetos 
3) Camisl6e> E'f'O(iais o do lnq"'rlto, o 
4) Comissão Mista do Projeto do lei Orçamentária (art. 90 da Regimento 

Comum), 

Auisten.., do Corniu6os, Horoldo Pereira Fernandes - Ramal 674, 
Afiou do Olivoira- Ramal 674, Cleide Maria B, F. CNz- Ramal 598, 
Mauro Lopes do Sei - Ramal 31 O. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARAOANODE 1977 

HORAS ~~RÇ~ S A I. A S ~5!STt~T2 ijO'\fl QU!n~ ~UH ASSIS:EIIT6 

c.T. RUY BARBOSA RON.Il.OO 0~:00 C.p, CLCIV!S BEV!ÚCQÓA CI.ND!DO 
1\aaw.u .. 621 D 716 Ruzr.nl .. 623 

10100 

C.A.R, CLOVIS BllV!Lo(CQUA 
R"'"'l • 623 

LEOA o~:JO c.s.P.c, RUY BARBOSA SON!A 
Rumuta - 621 o 71 

C.A. CLCIVIS BllVILACQUA CLAUDIO C.E,C. CLOVIS BBVIÚCQUA CLB!DE 
Rwnal - 623 CCJS'l'A 

10:00 
Rarnul - 623 

l0o30 

c.R.B, RUY BARllOSA C!',ND!OO C.Q,p, RUY BARBOSA RONALllO 
Rllllllllll - 621 t1 716 Run u.~u .. 621 o 11 

HOP.;.S !;'JARTA 5 A L A 5 ASS!STf.NTE C.L,S, CLOVIS BEV!LACQUA DAII!EL 

11100 
Rul:'.ul - 623 

0~;00 c.s.N. RUY BARllOaA IJ!DA HUY BARBOSA c.s. LI: DA 
Bwi!IU,8 " 621 8 716 Rlll!llll.b .. 621 e 71 

c.c.J CLCIV!S BllV!Lo(CQUA MAli! A 12:00 C.R, CLCIVIS BllVlL.ICQUA IU.IUA 

10100 
n...r- 62l HELlll<A Ramal • 623 CIJIIBX 

C.M.B, RUY BAI!llOSA RON.Il.DO 
Ro.IIIIÜU .. 621 I 716 

10;30 c.E. RUY DAilDOSA DANIBL 
'""'"l• • 62l • 716 
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ANO XXXII- N9 066 QUARTA-FEIRA, Z:Z DE JUNHO DE 1977 BRASlLIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso !, da Constituição, e eu, 

Petrôn i o Porte lia, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N962, DE 1977 

Aprova o texto do Convênio de Abastecimento a Médio Prazo de Produtos entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru. 

Art. )9 É aprovado o texto do Convênio de Abastecimento a Médio Prazo de Produtos, firmado entre 
u República Federativa do Brasil e a República do Peru, a bordo do navio da Armada Peruana, Ucaya/i, 
fundeado no Rio Amazonas (Solimões), na linha de fronteira brasileiro-peruana, em 5 de novembro de 
1976. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 21 de junho de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

CONVtNIO DE ABASTECIMENTO 
A MtDIO PRAZO DE PRODUTOS ENTRE O GOVERNO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E 
O GOVERNO DA REPÚBLICA DO PERU 

Consoante o Convênio Comercial subscrito entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru, o 
G<werno da República Federativa do Brasil c o Governo da Repú· 
hlicu do Peru comprometem-se a abastecer-se reciprocamente, atra· 
vés dus empresas competentes de 1977 a 1980, de produtos agrlcolas 
de origem brusileira e de metais não-ferrosos de origem peruana, de 
ucmdo com as necessidades de importação e as disponibilidades de 
exportução de ambos os pulses. 

Primeira Cláusula 

A ~ur:mtiu de merendo que o Peru oferece pura a compra de pro· 
dutos hrusi\ciros cm cuso algum poderá significar um montante 
muinr do que o dus e<lmprus brasileiras feitas ao Peru, no quadro do 
Conv~nin Comercial. 

Sc~unda Cláusula 

Paru <.1 l.'aso das compras brasileiras de metais nao-fcrrosos, o 
Guvcrnll du Repúhlicn Federativa do Brasil compromete-se a reser-

vnr um mínimo de trinta e cinco por cento (35%) das importações 
cfetivas anuais feitas pelo Brasil, de 1977 a 1980, inclusive de cada 
um dos seguintes tipos de produtos: 

-Cobre dos tipos catados, wire bars e blister. 
-Zinco refinado dos tipos Special High Grade (inclusive Die 

Casting Grade e Microlite) e High Grade. 

No que se refere a zinco refinado, o Brasil efetuará suas com· 
pras do Peru de preferência do tipo Special High Grade. 

A citada percentagem constitui o volume dos citados produtos 
peruanos, para os quais o Governo da República Federativa doBra· 
sil garante colocação no mercado do Brasil, comprometendo-se a 
tomar as medidas administrativas necessârias para o cumprimento 
desse compromisso quantitativo, 

"M incro Peru Comercial" poderá colocar quantidades maiores 
daqueles produtos no mercado brasileiro, utilizando os canais mais 
convenientes, de preferência os estatais, dentro das condições comer· 
ciais usuuis, 

As condições das vendas de cobre e zinco, tais como preço, 
qualidades e especificações técnicas, pagamentos, embarques, etc,. 
serão competitivas e ncordadas diretamentc entre "Minero Peru 
Comercial" c os importndores brasileiros, 
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Terceira Cláusula 

O Governo da República do Peru, considerando as possibilida· 
des de produção cxportãvcl, lcvarã n efeito as açõcs necessárias, que 
estejam a seu alcance, com o fim de procurar atender as necessidades 
brasileiras de importação, tanto na percentagem indicada como nas 
qualidades requeridas. 

Quarta Cláusula 

O Governo da República Federativa do Brasil informará anual· 
mente a<' Governo da República do Peru atrnv<s do CONSIDER, 
duruntc os meses de setembro e outubro do ano precedente, as 
rm:visôcs da procura brasih:ira de importação de cobre e zinco rclinu
d,b c d~.: 1Hllr''" metais nilo-ferrosos, em cada tipo c qualidade. 

O Governo da República do Peru, por intermédio de "Minero 
Peru Comercial'', informará durante os meses de novembro c dezem
bro de ano precedente, as quantidades de cada tipo c qualidade de 
cada produto que se compromete a abastecer cada ano. 

Essas informações serão complementadas c atualizadas trimes
tralmente. 

Quinta Cláusula 

Por comum acordo leva-se cm consideração a possibilidade de 
exportação de concentrados de cobre peruano para o Brasil. Essas 
exportações serão matéria de convênios especiais a longo prazo. 

Sexta Cláusula 

Para o caso das compras peruanas de produtos agrlcolas de ori
gem brasileira no ano de 1977, ambas as Partes, de comum acordo, 
designam os produtos c quantidades a seguir: 

-Milho, 100.000a200.000TM. 
-Óleo cru de soja, 15.000 a 30.000 TM. 
Essas quantidades poderão aumentar anualmente, de forma pro

porcional ao incremento que se verifique nas compras brasileiras ao 
Peru. 

Sétima Cláusula 

Os preços das compras serão competitivos e fixados de comum 
acordo entre COBEC, do Brasil, e ENCI c EPCHAP, do Peru, 
conforme o assinalado no Artigo VI do Convénio Comercial cntr~ 
ambos os países. 

Oitava Cláusula 

Os produtos agrícolas mencionados neste Convênio, assim 
como :1s percentagens e condições de vendas, tais como qualidade, 
especificações técnicas, pagamentos, embarques, etc., serão designa
dos, por comum acordo, diretamentc pelas empresas brasileiras c 
peruanas competentes, c farão parte dos Contratos Anuais que, com 

·esse fim, deverão assinar o mais tardar cm 31 de março de cada ano. 

Nona Cláusula 

O Governo da República Federativa do Brasil, através da em· 
presa competente, informará anualmente ao Governo da República 
do Peru, durante os meses de novembro c dezembro do ano prece
dente, os produtos, quantidades de cada tipo c qualidade de cada 
produto, que esteja em condições de colocar no mercado peruano. 

O Governo da República do Peru, por intermédio do mesmo 
canal, inform:~rá ao Governo da República Federativa do Brasil, o 
mais tardar no mês de janeiro, as previsões da procura peruana de 
importação de milho e de óleo de soja. 

Décima Cláusula 

Anualmente c em data oportuna, os repres~ntantes das rcspecti· 
vas empresas estabelecerão um programa tentativo de embarques, 
que considere as possibilidades de abastecimento pelo Brasil, bem 
como as condições de recebimento c armazenamento no Peru. 

Décima Primeira Cláusula 

No último :rimestre de cada ano, os representantes das em· 
presas competentes procederão a uma ampla revisão da execução das 
operações decorrentes do presente Convénio, com a finalidade de 
avaliar a conveniência de introduzir as modificações que forem neces
sárias, conforme a experiência adquirida c o desejo de reforçar a 
continuidade das relações comerciais entre os dois países. 

Décima Segunda Cláusula 

O Governo da República Federativa do Brasil, considerando as 
possibilidades de produção exportável, levará a efeito as ações ncccs· 
sárias, que estejam a seu alcance, com o fim de procurar atender 
oportunamente a procura peruana de importação dos produtos agrí· 
colas mencionados, nas quantidades e qualidades requeridas. 

Décima Terceira Cláusula 

O presente Convênio entrará em vigor a partir da troca dos lns· 
trumentos de Ratificação c permanecerá válido até 31 de dezembro 
de 1980, sendo renovado tacitamente por perfodos de cinco anos, 
salvo se uma das Partes o denunciar com seis (6) meses de antecedên· 
cia ao término de um dos períodos de vigência, devendo comunicar 
sua decisão imediatamente à outra Parte. 

Feito em dois exemplares, nos idiomas português c espanhol, 
sendo ambos igualmente válidos c assinados a bordo do navio da 
Armada Peruana "Ucayali", fundeado no Rio Amazonas 
(Solimões), na linha de fronteira brasileiro-peruana, aos cinco dias 
do mês de novembro de mil novecentos c setenta c seis. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Antônio F. 
Azeredo da Silveira. 

Pelo Governo da República do Peru: Miguel Anael de La Flor 
V alie. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 90•SESSÃO, EM 21 DE JUNHO DE 1977 

!.i-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2. I - Mensagens do Senhor Presidente da República 

R<•.Hitllinclo awógr~jás c/1• pro}e/os de lei sancionados: 

- N' 121/77 (n' 196/77. nu origem), referente ao Projeto de 
Ld n' 7 /77-CN, que estabelece base para correçi\o monetária, e 

dã outras providéncias (Projeto que se transformou na Lei n• 
6.423, de 17 de junho de 1977 .): e 

N• 122j77 (n' 197/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei n' 6/77-CN, que autoriza a transferência, para o Estado do 
Rio de Janeiro de bens de propriedade da Uniilo. (Projeto que se 
transformou nn Lei n• 6.424, de 17 de junho de 1977.) 

De agradecimento de com1micaçao: 

- N• 123/77 (n• 198/77, na origem), referente à remessa de 
aut6grufos dos Decretos Legislativos n•s SI a 59, de 1977. 
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1.2.2- Oficio do Sr. 1•-Sccrettírlo da Câmara dos Deputados 

Encuminl!undo à re1•i.<ào do Senado uutôgrufo do .<egulnte pro· 
i<' /O,' 

· -Projeto de Decreto Lcgislutivo n• 20/77 (n• 95-B/77, na 
Cümuru dos Deputudos). que uprova o texto da Convenção que 
estubelece u Comissão Sericicola Internacional, celebrado cm 
A lés, França, u 19 de maio de 1955. 

1.2.3 - Pareceres 

Referentes à seguinte mat,t!ria: 
-Projeto de Decreto Legislativo n• 19/77 (n' 92-B/77, na 

Cãmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção rela
tiva à protcção do Patrimônio Mundial, Cultural c Natural, apro
vado pela Conferência Geral da UNESCO, cm sua XVII Sessão, 
realizada cm Paris, de 17 de outubro a 21 de novembro de 1972, 
com ressalva no parágrafo I • do art. 16. 

1.2.4 - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n• 133/77, de autoria do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, que autoriza a União, as Autar
quias c as Sociedades de Economia Mista a alienar imóveis a fun
cionârios aposentados, 

-Projeto de Lei do Senado n• 134/77, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que acrescenta § 3• ao art. 10 da Lei 
n• S. 107, de 13 de setembro de 1966- Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR EVELÁSIO VIEIRA- Falta de apoio do do
vcrno pára n realização da 29• Reunião Anual da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência, programada para a se
gunda semana do próximo mês, na cidade de Fortaleza- CE, 

SENADOR GILVAN ROCHA - Convocação de assem· 
bléia constituinte como caminho para a cfctiva normalidade insti
tucional. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n• 142/77, do Sr. Senador Itamar Franco, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do ar
tigo intitulado "A Cidade e a Utopia", de autoria do jornalista 
José Hcldcr de Souza, publicado no Correio Brazlllense, do dia 
18 de maio de 1977. Aprovado. 

-Requerimento n• 159/77, do Sr, Senador Nelson Car· 
neiro, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado n• 
119/77, de sua autoria, que estende aos delegados sindicais os 
efeitos da estabilidade provisória referida no art, 543 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. Aprovado. 

-Requerimento n• 162/77. dos Srs, Senadores Franco 
Montoro c Otto Lchmann, solicitando que o Projeto de Lei do 
Senado n• 218/76, que determina a aplicação de 20% do Fundo 
de Participação dos Municlpios cm programas de educação pré· 
escolar c de primeiro grau tenha tramitação cm conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado n• 1/77, que inclui no conceito de cn· 
sino de 1• grau, para fins do disposto no art, 59 da Lei n• 5.692, 
de li de agosto de 1971, o ministrado a crianças de idade inferior 
a sete anos, Apro•ado. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 16/76 (n• 619-C/72. na Casa 
de origem), que determina levantamentos prévios de custo para 
fixação de preços de produtos agrlcolas. Rejeitado. Ao Arquivo, 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 9f77 (n• 89-B/77. na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio de 
Assistência Recíproca para a Repressão do Trfifico IUcito de 
Drogas que Produzem Dependência, firmado entre a Rcptlblica 
Federativa do Brasil c a Rcptlblicu do Peru, n bordo do navio da 

Armada Peruana, "Ucuyali", fundeado no rio Amazonas (Soli· 
mões), na linha de fronleira brasileiro-peruana, cm 5 de nnvcm· 
bro de 1976, Apro•udo, ,\ Comiss"o de Redação. 

-Projeto de Lei do Senado n' 2.111/75, Jo Sr. Senador Otair 
Bccker, que dá nova rcdaçilo ao art. 13 do Decreto-lei n' 1.038, 
de 21 de outubro de 1969, que estabelece normas relativas ao lm· 
posto Único sobre Minerais, c dfi outras providências. Rejeitado. 
Ao Arquivo, 

· -Projeto de Lei do Senado n• 165/76, do Sr, Senador 
Vasconcelos Torres, que dispõe sobre o cálculo da remuneração, 
a que se refere a Lei n• 4.090, de 13 de julho de 1962, que institui 
a gratificação de Natal para os trabalhadores. Rejeitado. Ao Ar· 
quivo, 

-Projeto de Lei do Senado n• 62/76, do Sr, Senador 
Franco Montoro, que estabelece novo critério para a distribui· 
ção da contribuição sindical, c dá outras providências, (Aprecia· 
ção preliminar da constitucionalidade.) Dlscussio adiada para a 
sessão do dia 18 de agosto próximo, nos termos do Requeri· 
mcnto n• 175/77. 

1.4-MAT~RIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO 
DIA 

-Redução final do Projeto de Decreto Legislativo n• 9/77 
(n• 89-B/77, na Câmara dos Deputados), constante do quinto 
item da Ordem do Dia. Apro•ada, nos termos do Requerimento 
n• 176/77. À promulgação, 

1.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, 
às f8.horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

I .6- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR EURICO REZENDE, como Líder- Justifi, 
cando requerimento que encaminha à Mesa, de transcrição nos 
Anais do Senado, do discurso proferido pelo Chanceler Azercdo 
da Silveira, por ocasião das conversações informais da VIl 
Assembléia-Geral da OEA c, das notas publicadas no Jornal do 
Brasil, de 20 de junho, intituladas: "EUA não consideram Brasil 
alvo da política de Cartcr" c "Witt diz que Brasil não é alvo dos 
EUA". 

SENADOR VIRG!ÚO TÁVORA - Reparos ao discurso 
proferido em recente sessão pelo Senador Paulo Brossard, a rcs· 
peito da construção da Ferrovia do Aço, 

SENADOR JARBAS PASSARINHO - Esclarecimentos 
sobre trecho de discurso recentemente proferido por S. Ex•, 
tendo cm vista interpretações deturpadas sobre o mesmo, publi· 
cadas por órgi!o da Imprensa, Carfiter crrônco das ilações do 
Senador Marcos Freire sobre o pronunciamento de S. Ex•, 
acerca dos aspectos capitais do atual regime polftico brasileiro. 

SENADOR MARCOS FREIRE, como Líder - Fontes 
pelas quais S. Ex• se baseou ao fazer ns ilações focalizadas pelo 
seu antecessor na tribuna. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO, como Líder- Res
posta ao discurso proferido pelo Senador Marcos Freire. 

SENA DOR /TA MA R FRtl NCO- Questão de ordem refc· 
rente à interpretação do uso da palavra, cm explicação pessoal, 
nos termos do que dispõe o art. 16, item V, do Regimento ln· 
terno. 

O SR. PRESIDENTE - Resposta à questão de ordem 
formulada, 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Necessidade da intro· 
duçi!o na lcgislaçilo pertinente aos servidores do Estado do Rio 
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de Janeiro. da contagem reciproca do tempo de serviço para 
apost:ntadoria. 

SENA DOR JOSE LINDOSO - Observações c sugestões 
com vistas ao crescimento consolidador da Zona Franca de 
Munaus. 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- Indicação 
pelo Senhor Presidente da República do Almirante-de-Esquadra 
Júlio de Sá Bierrenback, para o cargo de Ministro do Superior 
Tribunal Militar. 

SENADOR JESSE FREIRE- "Operação Casulo" a ser 
executada no Estado do Rio Grande do Norte, pela Legião Brasi
leira de Assistência - LBA, visando amparar a criança na fase' 
pré-escolar, utravé:s da assistência médico-odontológica, social, 
educativa e recreativa, 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Apelo no Governador 
do Estado de Minas Gerais, no sentido da sustação da desapro· 
priaçiio de quarteirões densamente povoados na cidade de Belo 
Horizonte. 

1.7- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 91• SESSi\0, EM 21 DE JUNHO DE 1977 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n• 199/76, que autoriza a 
doação de porções de terras devolutas a municípios incluídos na 
região da Amazônia Legal, para os fins que especifica, e dâ 
outras providências. 

-Projeto de Decreto Legisiativo n• 4/77 (n• 85-B/77, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio 
Comercial, firmado entre a República Federativa do Brasil e a 
República do Peru, a bordo do navio da Armada Peruana, 
"U cayali", fundeado no rio Amazonas (Solimões), na linha de 
fronteira brasileiro-peruana, em 5 de novembro de 1976. (Rcda· 
çüo final.) 

2.2.2 - Mensagem do Senhor Presidente da República 

- N• 124/77 (n• 201/77, na origem), solicitando a retirada 
da Mensugem n• 135, de 9 de maio do corrente ano, relativa à 

indicação do Sr. Ronald Lcslic Mornes Small, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República do Equador. 
Deferida, 

2,2.3 - Requerimentos 

- N• 177/77, de autoria do Sr. Senador Eurico Rezcnde, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da intcr· 
vençi!o do Sr. Ministro de Estado, Embaixador Antonio F. Aze
redo da Silveira, por ocasião das conversações informais da VII 
Assembléia-Geral da OEA c, ainda, das notas publicadas no 
Jornal do Brasil, de 20 de junho, intituladas: "EUA não consi· 
deram Brasil alvo da política de Cartcr" e "Witt diz que Brasil 
não é alvo dos EUA". 

- N• 178f77, de autoria do Sr. Senador Mauro Benevides, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da repor· 
togem intitulada "Menezes Pimentel: Um pouco de história 
sobre a transitoriedade do poder". 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a 
Mensagem n• 87/77 (n• 148/77, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete ao Senado a escolha do Sr. 
Paulo Cabral de Mello, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República da Áustria. Apreciado em sessão secreta, 

-Parecer da Comissão do Distrito Federal sobre a Mensa
gem n• 109/77 (n• 185/77, na origem), pela qual o Senhor Presi· 
dente da República submete ao Senado a escolha do Doutor 
Raul Soares da Silveira, para exercer o cargo de Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal, na vaga decorrente da 
aposentadoria do Conselheiro Salvador Nogueira Dinis. Apre
dado em sessão secreta. 

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTE
RIOR 

- Do Sr. Senador Gilvan Rocha, proferido na sessão de 
20-6-77. 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-LII)ERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÀO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA 90• SESSÃO, EM 21 DE JUNHO DE 1977 
3• Sessio Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA E JOSE LINDOSO 

ilS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESEN· 
TI:SOS SRS. SENtiDORES: 

Adalberto Sena- José Lindoso- Cattete Pinheiro- Jarbas 
Pussurinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de 
Lu Rocque- José Surney- Helvídio Nunes- Petrônio Portella
Mauro Bcnevides - Virgílio Tllvora - Wilson Gonçalves -
Dinurtc Mmiz - Ruy Carneiro - Arnon de Mello - Luiz 
Cuvulcuntc - Gilvun Rocha- Ruy Suntos- Vusconcelos Torres 

- Danton Jobim - Nelson Carneiro - Itamar Franco -
Magalhães Pinto - Otto Lehmann - Lãzaro Barboza - Osires 
Tcixeiru - ltalívio Coelho- Mendes Canale- Saldanha Dcrzi
Leite Chaves- Manos Leão- Evclãsio Vieira- Daniel Kricger
Paulo Brossnrd. 

O SR, PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declar.o aberta a sessilo. 

O Sr. 1•-Secretãrio vai proceder à leitura do Expediente. 

I 
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lõ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionado•: 

NY 121/77 (nO 196/77, na origem), de 17 do corrente, referente 
ao Projeto de Lei n• 7, de 1977-CN, que estabelece base para corrc
ção monetária, e dá outras providências (Projeto que se transformou 
nu Lei n• 6.423, de 17 de junho de 1977): e 

NY 122/77 (n' 197/77, na origem), de 17 do corrente, referente 
ao Projeto de Lei n• 6, de 1977-CN, que autoriza a !ransferéncia para 
o Estado do Rio de Janeiro de bens de propriedade da União, 
(Projeto que se transformou na Lei n• 6.424, de 17 de junho de 1977 .. ) 

De agradecimento de comunlcaçio: 

N• 123/77 (n' 198/77. na origem), de 17 do corrente, referente à 
remessa de autógrafos dos Decretos Legislativos n•s 51 a 59, de I ?77, 

OFICIO 

Do Sr. I•·Secretárin da Câmara dos Deputado.<, encaminhando d 
m•i.rào do Senado autógrafo do seguinte projeto: , 

.,ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•lO, DE 1977 
(N• 95-B/77, na Câmara dos Deputados) 

,. , ; n texto da Convenção que Estabelece a Comissão 
Sericicola Internacional, celebrado em Ales, França, a 19 de 
maio de 1955. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• lõ aprovado o texto da Convenção que Estabelece a 
Comissão Scricicola Internacional, celebrada em Ales, França, a 19 
de maio de 1955, para a adesão do Brasil à mesma, 

Art. 2• Este decreto legislativo entrará cm vigor na data da sua 
publicação, 

MENSAGEM N• 6, DE 1977 

Submete à consideração do Congresso Nacional' o texto da 
Convenção que Estabelece a Comissão Serlcfcola lnter• 
nacional, celebrada em Alês, França, a 19 de maio de 1955. 

(Às Comissões de Relações Exteriores, de Constituição e 
Justiça e de Agricultura e Politica Rural.) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Em conformidade com o disposto n,o Artigo 44, inciso I, da 
Constituição Federal, e com vistas à udcsão do Brasil, tenho a honra 
de submeter à elevada considcrução de Vossas Excelências, acom· 
punhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estudo 
das Rolaçõcs Exteriores, o texto du Convenção que Estabelece a Co· 
missão Scricicolu Internacional, celebrada cm Ales, França, a 19 de 
maio de 1955. 

Brasília, cm II de janeiro de 1977.- Ernesto Gelsel. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DPB/DAI/DP/DO/ARC/ 
002/662.4(00), DE 3 DE Ji\NEIRO DE 1977, DO MINIST~RIO 
DAS RELAÇOES EXTERIORES. 

A Sua Excclênciu o Senhor 
Ernesto Gcisel 
Presidente da República 

Senhor Presidente, 

Tenho tt honrtt de lcvttr ao conhecimento de Vossa Excclênciu 
que o Senhor Ministro dtt Agricultura, cm Aviso que me dirigiu, 

manifestou interesse em que o Brasil aderisse à Comissão Scriclcoln 
lntcrnuciona\, tendo cm vista a expansão econômica da scriciculturn 
no Brasil c tt potencialidade do produto em nossa pauta de expor· 
tação. O Brasil é o 6• produtor mundial de casulos fréscos (com uma 
produção de 7.500 toneladas cm 1975/76) c o 3• exportador mundial, 
colocando atualmente no mercado internacional 50% de sua pro· 
dução. 

2-. A adesão do Brasil à referida Comissão implicará ónus para 
o Ministério da Agricultura, da ordem de 14.929,00 francos franceses 
(aproximadamente 35 mil cruzeiros), montante da contribuição para 
o ano de 1976. 

3, A Comissão Sericícola Internacional visa a incentivar a pro· 
duçuo e o consumo da seda, a garantir a demanda c a assegurar o 
futuro da produção da seda, criando novas técnicas para o seu *scn· 
volvimcnto. Presentemente, a Comissão está estudando a viabilidade 
de ser estabelecido um acordo internacional para garantir preços es
táveis e compatíveis com os elevados investimentos que a sericicul
tura exige, 

4, A adesão do Brasil se efctuará mediante o depósito do ins
trumento de adesão no Ministério das Relações Exteriores da 
França, nestas condições, Senhor Presidente, por considerar de intc· 
ressc nacional a participação do Brasil no referido organismo inter· 
nacional, encaminho à alta apreciação de Vossa Excelência o anexo 
projeto de mensagem para que, se tal aprouver a Vossa Excelência. 
seja submetido à consideração do Congresso Nacional a adesão do 
Brasil à Convenção que Estabelece a Comissão Scric!cola lntcr· 
nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, 
Senhor ~residente, os protestos do meu mais profundo respeito. -
A. F. Azercdo da Silveira. 

CONVENÇÃO QUE ESTABELECE 
A COMISSÃO SERICICOLA INTERNACIONAL 

Os Estados-Partes do presente Convenção, considerando, de um 
lado, a Importância da produção serlcicola para o campo de athldade 
econômlca, e, de outro, o Interesse no estudo dos lnsetos ser!claenosos 
para o setor da pesquisa cientifica, concordam em transformar a Co
missão Permanente dos Congressos Sericfcolas Internacionais numa 
organização Internacional que se denominará "Coml•sio Sericfcola 
Internacional", e terá por estatutos a presente Convençio. 

Titulo 1: Objetlvos 

Art. I• A Comissão Sericicola Internacional tem por fina· 
lidade estimular o desenvolvimento e melhoria de todas as atividadcs 
relacionadas com a Sericicultura em geral, a nivcl técnico, cientifico c 
cconômico (inclusive a Moricultura, a "Grainagc", a Scricicultura c 
Tecelagem do Fio da Seda). 

Art. 2• A fim de levar a cabo os objctivos acima mencionados, 
a Comissão encarregar-so-á das seguintes atividadcs principais: 

a) intercâmbio de Informações entre os Estados-Membros: 
b) publicação de um boletim periódico, atas das sessões c qual· 

quer publicação especializada: 
c) informação de ordem geral graças ao estabelecimento de um 

Centro de Documentação Scriclcola: 
d) organização de reuniões internacionais relacionadas com a 

Ciência Sericícola; 
c) realizução de pesquisas c levantamentos; 
f) desenvolvimento e coordenação dos trabalhos destinados a 

transformar o Bicho-da-Seda e outros insctos scricigcnosos cm 
"tipos biológicos": 

g) cooperação com todas as organizações cujos interesses c fun· 
çiles cstcjum relacionados c sejam compatlveis com os seus. 

Titulo 11: Sede 

Art. 3• A sede da Comissão Sericlcolu Internacional é em Ales 
(Frunçu). 
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Não poderá ser transferida, salvo decisão cm contrário da Con
ferência c a pedido do Comitê Executivo, 

Titulo JlJ: Membros 

Art. 4• Os Estados-Membros que llvcrcm ratificado ou aderido 
à presente Convenção silo partes da Comiss~o. Cada Delegado dcs· 
ses Estados recebe o título de Delegado Nacional. 

Cada Estado-Membro nomeia um Chefe de Delegação. 

Título IV: Organização 

Art. S• Os organismos da Comissão são os seguintes: a Confc. 
rência, o Comitê Executivo c o Secretariado-Geral. 

A Conferência 

· Art, 6• A Conferência compõe-se de Delegados Nacionais 
designndos pelos Estados-Membros até o número de cinco (dentre os 
quais pelo menos um pertencerá a uma Associação Sericicola). 

Art. 1• Ela discute e decide sobre qualquer assunto enumerado 
no art. I• da presente Convenção. Recebe e discute os relatórios 
submetidos pelo Comitê Executivo e as decisões deste último. 

Art. B• Reúne-se pelo menos a cada três anos. Adota suas 
normas de procedimento, elege um Diretor c designa o local de sua 
próxima sessão. 

Art. 9• As Associações Nacionais de Estados que não sejam 
membros, cujas atividades estejam de acordo com as atividadcs da 
Comissão, podem, por sugestão do Secretário-Geral, e com a 
anuência do Comitê Executivo, participar dos trabalhos da Con· 
ferência na qualidade de observadores, na proporção de uma associa· 
ção por Estado. 

Art. 10. Os votos da Conferência suo tomados pela maioria 
absoluta dos Delegados Nacionais presentes, cada um destes dis· 
pondo de um voto. 

O Comitê Executivo 

Art. li. O Comitê Executivo é constituído pelos Chefes da 
Delegação de cada um dos Estados-Membros 

Art. 12. Visa à realização dos objetivos definidos no art. I '• de 
conformidade com as decisões da Conferência. 

Art. 13. Reúne-se uma vez cada ano. Aprova o orçamento que 
lhe é submetido pelo Secretariado-Geral c emite sua opinião com res
peito ao projeto de agenda da ConferêQci<i, preparado por esta. 

Art. 14. Quando dispuser de mais de li membros, o Comitê 
· .• Execuiivo poderá delegar seus poderes a uma junta composta de um 

quarto de. seus membros. 
A escolha dos membros desta junta, bem como a duração de seu 

mandato, serú ratificada pela Conferência. 
Art. 15. Os votos do Comitê Executivo suo tomados pela 

maioria absoluta de 'e'" membros. O voto por correspondência é 
aceito. 

O Sccrctarindo-Geral 

Art. 16. O Secretário-Geral ê eleito pela Conferência por 
proposta do Comitê Executivo. 

Art. 17. Ele garante sob o controle do Comitê Executivo e a 
execução d"s resoluções ndotadns pdn Conferência. 

Art. I H. Prepara o orç"mcnto; submete-o à aprovação do 
Comitê Executivo c nsscgura suu execução. Apresenta um relu tório 
sobre este il Conferência, que i: a únicu habilitada a dar-lhe 
nprovuçtlo. 

Art. 19. Organiza ns reuniões da Conferência e do Comité Exe· 
cutivo. 

Art. 20. No intervalo entre us sessões do Comitê Executivo, 
ouve a opinião de st:us membros utruvés de consulta individual por 
escrito. 

Art. 21. Está habilitado n tomur qualquer iniciativa suscetível 
uc contribuir pura" bom funcionamento e difusilo da Comissão, sob 

condição de aprovação pelo Comitê Executivo o qual poderá confiar
lhe qualquer encargo ou missão que julgar necessária. 

Titulo V: Disposições Financeiras 

Art. 22. Os recursos da Comissilo são constituídos pelas parti· 
cipaçõcs financeiras dos Estados-Membros e contribuições das As· 
sociações Nacionais Participantes. 

A participação financeira compõe-se de duas parcelas anuais, a 
saber: 

-uma cientifica, baseada na população; 
- uma técnica e econômica, calculada em função da produção 

do casulo. 
As Associações Nacionais participantes pagarão n metade da 

participação financeira. 
Art. 23. A Comissão poderá receber subsídios e doações de 

diferentes procedências no âmbito de seus objetivos. O Secretariado· 
Geral dará conta de sua utilização no Comitê Executivo. 

Titulo VI: Condições Gerais 
Art. 24. A presente Convenção está aberta a assinatura de I• 

de julho de 1957 a 31 de dezembro de 1957 no Ministério das Re· 
lações Exteriores da República da França. 

Estará sujeito a ratificação. 
Os Instrumentos de Ratificação serão depositados junto ao 

Governo francês que notificará aos Estados signatários n data de ca· 
da depósito. 

Art. 25. Os Estados que não tiverem assinado a Convenção po· 
derão aderir a ela após o vencimento do prazo acima mencionado. 

Os instrumentos de adesão serão depositados junto ao Governo 
franci:s que nolifieurá u uata uesse uepúsito aos Estados-Membros. 

Art. 26. A presente Convenção entrará em vigor trinta dias 
após o depósito do quarto instrumento de ratificação ou adesão. 

O Governo francês notificará cada Parte Contratante sobre a 
data de entrada em vigor da Convenção. 

Art. 27. Qualquer Estado· Membro poderá propor emendas à 
presente Convenção. Somente poderá ser apresentada uma proposta 

ode emenda por um Estado-Membro após decorrido um ano da entra· 
da em vigor da Convenção. 

Deverá ser remetida ao Governo francês, que a transmitirá, 
para estudo, ao Comitê Executivo da Comissão. Este, após exame, a 
submeterá à Conferência e comunicará ao Governo francos o ponto 
de vista desta. 

Qualquer emenda declarada como recebida será submetida pelo 
Governo francês a todos os Estados-Membros para aceitação ou 
rejeição. 

Os Estados-Membros notific~rão sua aceitação por escrito ao 
Governo francês e il Comissão. 

Se u maioria dos Estad~s aprovar a emenda, esta passará a fazer 
parte da Convenção. 

Os instrumentos de nceitação da emenda serilo depositados jun· 
to ao Governo francês que os noti'ficnrá aos Estados-Membros c à 
Comissão. 

Após a entrada em vigor de uma emenda, nenhum Estado po· 
derá aderir il Convenção ou ratificá-la sem havê-la igualmente ncei· 
ta do. 

Art. 28 Qualquer Estudo-Membro poderá, a qualquer 
momento, denunciar a presente Convenção por notificação dirigida 
ao Governo fruncês, 

O Governo fruncês comunicará n denúncia imediatamente aos 
Estudos-Membros, assim como à Comissão. 

Art. 29. A presente Convenção será redigida no idioma fran· 
cês num original que será depositado nos arquivos do Governo 
frnncês. Este providenciará a remessa de cópias autenticadas aos 
Governos signutl1rios. 

Art. 30. Qualquer Estudo pode, no momento da ratificação ou 
n qualquer momento, declarar, por notificação remetida do Governo 
francês, que a presente Convençuo se nplicn no todo ou cm parte dos 
territórios dos quuis llssumc ~s reluções exteriores, 
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Art, 3 I. O idioma oficial da Comissão Scriclcola Internacional 
é o francês. 

A Conferência poderá, entretanto, prever o emprego de uma ou' 
muitas outras Hnguas para os trabalhos e debates. , 

Art. 32. A Comissão poderá ser dissolvida por decisão da Con- · 
ferência, contanto que os Delegados «tejam munidos de "plenos po-
deres" ao ser feita a votação. • 

(Às Comissões de Relações. Exteriores, de Agricultura e de 
Economia,) 

PARECERES 
PARECERES N•s 331 E33l, DE 1977 

'. 
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 19, de 1977 

(n' 9l-B, de 1977-CD), que "aprova o texto da Convenção 
.relativa à proteção do Patrlmônlo Mundial, Cultural e Na
tural, aprovado pela Conferência Geral da UNESCO, em sua 
XVII Sessão, realizada em Paris, de 17 de outubro a li de 
novembro de 197l, com resaaln ao parágrafo i' do art. 16", 

PARECER N• 331, DE 1977 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Em conformidade ,com o disposto no art, 44, Inciso I, da 
Constituição Federal, o Senhor Presidente da República enca
minhou à consideração do Congresso Nacional o te~to da Conven
ção Relativa à Proteção do Patrimõnio Mundial, Cultural c Natural, 
aprovado pela Conferência-Geral da UNESCO, em sua XVII 
Sessão, realizada em Paris, de 17 de outubro a 21 de novembro de 
1972. ~ 

Elaborado por um Comitê de peritos, em abril de 1972, do qual 
participou o nosso Pais, e em cuja feitura colaboraram os órgãos 
governamentais brasileiros, o presente documento tem como 
objetivo principal o estabelecimento de um sistema de protcçiio, cm 
nlvcl internacional, dos monumentos, conjuntos c lugares que inte
gram o palrimônio cultural e natural da humanidade, 

Esta providência se arrima no principio comumcntc aceito de 
que os bens culturais e naturais constituem patrimônio universal, 
par~ cuja proteçiio a comunidade internacional deve cooperar, 
respeitada, porém, a soberania do Estado cm cujo Território estão 

·"' eles situados. 
Este dever apresenta-se, hoje, tanto mais imperativo quanto se 

sabe que os patrimônios culturais e naturais estilo cada vez mais 
sujeitos à destruição ou ao desaparecimento, em decorrência de 
causas tradicionais de degradação, e cm virtude da evolução da vida 
social e econômica que agrava essas causas através de alterações c 
destruições ainda mais temíveis. 

Ora, a degradação ou o desaparecimento de um bem patri· 
monial, cultural, ou natural acarreta o empobrecimento do patrimô· 
nio de todos os povos. 

A proteçào desse patrimônio, porêm, quando está a cargo unica
mente do Estudo ond<; se acha localizado i: freqUentemente incom
pleta, em virtude dq~· meios de assistência e preservação de que 
necessita ou da insllficiênciu dos recUrsos ecanômicos, cicntrficos c 
ti:cnicos. Portanto, nioda mais justo e necessário do que a adoção de 
medidas convencipnuis dest!nudas u estabelecer um sistema amplo e 
eficaz de defesa ·o .rr.eservuçào :cpletivns do pntrimônio cultural c 
natural. conside'rndb' de valor universal exceptionul, sistema que é 
orguni?.udo de m'odo permanente e:'sçgundo métodos cientfficos e téc-
ni~Q·s/··. · .; . :·. ;' 

' 'l' • ' ,, . . 
::,M,us; plir~·que esse sistema possa dcsenvolvl!r mais elicnzmentc, 

sun(~tividudes, n Convenção previ: u criaçi\o de um fundo destinado 
no hnünciumcnto dus iniciativas e obras de proteçi!o uo putrimônio 
culttmtl e nuturul du humanidade. 
. , · ó .Brusil votou com ressalva cstu mcdidu de natureza financeira, 
co~tidu no § I• do nrt. 16 du Convenção, tul como o fizeram os 
Estudos Unidos du Américu e a Frunçu, com buse no disposto neste 

mesmo documento, a fim de poder c~imir o Governo brasileiro da 
obrigatoriedade de uma contribuição que ~ oneraria desneccssarin· 
mente. 

Ã vista do •~posto, a Comissão de Relações E~teriorcs opina 
pela aprovação do presente Projeto de Decreto Legislativo, 

Sala das Comissões, 14 de junho de 1977.- Magalhães Pinto, 
Presidente - Nel110n Carneiro, Relator - Oito Lehmann - Itamar 
.Franco - Augusto Franco - Paulo Bro55ard - Domfclo Gondlm -
Danton J oblm. ' 

PARECER N• 332, DE 1977 
Da Comissão de Educaçio e Cultura 

Relator: Senador Cattete Pinheiro 

Pela t)1cnsagcm n• 44, de 28 de fevereiro 'I:! o . corrente ano, o 
Senhor Présidcntc da Rcptlblica submeteu à apreciação do Congres
so Nacional o texto da Convenção rclàtiva à Protcção do Património 
Mundial, Cultural c Natural, aprovado'!llcla Conferência Geral da 
UNESCO, em sua XVII Sessão, realizada em Paris, de 17 de outu
bro a 21 de novembro de 1972. 

Foi o documento cm c~ame elaborado cm abril de 1972, por um 
Comitê de peritos, tendo dele participado o Brasil, na sua feitura e 
votação, 

Seu objetivo primordial é estabelecer um amplo sistema de 
proteçilo, cm nfvcl internacional, dos monumentos, conjuntos c luga
res que integram o patrimônio cultural da humanidade, como obras 
arquitctônicas, esculturais, pictóricas c estruturas de natureza ar
queológica consideradas de c~ccpcional valor do ponto de vista artfs
tico ou cientifico, bem como grupos de construções isoladas ou reuni
das que, cm virtude da sua arquitctura, contenham o mesmo valor, 
além de obras do homem ou obras conjugadas do homem c da 
natureza, inclusive lugares arqueológicos, que apresentem idõntico 
valor histórico, estético, etnológico ou antropológico. 

Igual proteçilo devem merecer o património natural, compre
endendo-se por este os monumentos naturais constitufdos por forma
ções físicas, biológicas, geológicas c fisiográficas, de c~cepcional 
valor estético ou cientifico; as ârcas nitidamente delimitadas, que 
integram o habitat de espécies animais c vegetais ameaçadas, bem 
como os lugares, zonas ou sitias naturais que apresentem o mesmo 
valor do ponto de vista cientifico da conservação ou da beleza 
natural. · 

Estas medidas se baseiam no principio de que aqueles p,atrimô
nios constituem bens universais, para cuja protcção a comunidade 
internacional tem o dever de cooperar c cuja defesa precisa manter c 
preservar, respeitada a soberania do Estado cm cujo território estão 
eles situados. 

A obrigação dos Estados de protegerem o património mundial, 
cultural c natural tornou-se, hoje, mais imperiosa, em virtude dos 
maiores perigos a que estão eles sujeitos de destruição ou dcsaparc· 
cimento por parte dos dirruptivos agentes naturais c humanos, 

Ora, às perdas, ruínas e mutilações, muitas vezes criminosas, 
dos bens culturais c naturais se apresentam sempre o cmpobrecimen· 
to do patrimônio universal, 

Sua defesa, e proteção, portanto, precisam estar a cargo de um 
sistema, coletivo, cm nfvcl internacional, que possa dispor de proces
sos cicntfficos c técnicos, já que, quase sempre, silo elas incompletas 
quando dependem unicamente dos Estados onde se acham localiza
das em virtude da insuficiência dos meios de assistência c preserva
ção de que necessitam ou da insuficiência dos recursos económicos, 
cientificas e técnicos. 

O§ 1• do artigo 16 do Protocolo prevê a criação de um fundo 
destinado no financiamento dos dispêndios com a proteção no referi
do putrimônio, 

O Brasil, conforme faculta a mesma Convenção, votou com 
reserva o citado dispositivo, u fim de evitar a obrigatoriedade de uma 
contribuição, por parte do Governo brasileiro, julgada dcsneccssá· 
riu, tal como n entenderam u França c os Estados Unidos da 
América, 
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Pelos motivos cxp'ostos, a Comissão de Educação c Cultura 
nlnnifcsta-sc pela aprovação do presente projeto de Decreto Legislo· 
tivo. 

Sola dos Comissões, 16 de junho de 1977. - Joiio Calmon, Prcsi· 
dente- Cattete Pinheiro, Relator- Evetislo VIeira - Helvldlo Nu· 
nes -Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- O Expediente lido 
vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. I•· 
Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 133, DE 1977 

Autoriza a União, as Autarquias e ao Sociedades de 
Economia Mista a alienar Imóveis a funcionários aposentados. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. t• Ficam a União Federal, as autarquias federais c as so• 
cicdadcs de economia mista em que a União 'detiver o controle 
acionário, a alienar imóveis de sua propriedade a funcionários de 
seus quadros que tenham atingido a apo5entadoria, atendidos ·os se· 
guintcs requisitos: 

I -que a construção ou aquisição do imóvel o ser alienado 
tenha sido processada mediante autorização legal; 

II- que o pretendente à aquisição do imóvel nele tenha rcsi· 
di do ininterruptamente, nos dez (I O) anos anteriores à proposta de 
compra; 

III -que o pretendente à aquisição não possua imóveis de 
qualquer espécie; 

IV - que a localização do imóvel, objcto da alienação, permita 
livre acesso à via pública; 

V - que a proposta de compra seja encaminhada no prazo de 
trezentos c sessenta c cinco (365) dias, a partir da regulamentação 
desta lei ou, nos casos futuros, a contar da formalização da aposen· 
tadoria do interessado; 

VI -que não existam motivos maiores, passiveis de compro· 
vaçilo, vinculados ao interesse do órgão proprietário do imóvel, que 
contra-indiquem sua alienação. 

Parágrafo único. Quando a edificação ocupfld~ pelo fun· 
cionãrio aposentado estiver situada cm área interna, sem acesso livre 
à via pública, ou quando sua utilização pelo organismo detentor da 
posse for considerada imprcscindivcl, poderá ser proposta sua 
substituição, na operação de venda, por outra de iguais carne· 
tcr[sticas. 

Art. 2• A área a ser objeto de transferência, nos termos desta 
lei, será contfnua e não poderá ultrapassar a seiscentos metros 
quadrados (600 m') 

§ I• A caracterização e delimitação do espaço ocupado pelo 
pretendente à compra será feita com base nas benfeitorias nele cxis· 
tentes c provas outros que o regulamentação desta lei vier deter· 
lllinar. 

§ 2• O valor atribuído à área, para a alienação o ser pro· 
cessada, não poderá exceder o quinze (15) salários mfnimos regionais. 

§ 3• A forma de amortização será fixado, cm cada caso, com o 
possfvel atendimento ao interesse das portes, admitido o parcela· 
rnento em até cento c vinte (120) meses. 

Art. 4• Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta (60) 
dias. 

Art. 5• Esta lei entra em vigor na doto de suo publicação, rc· 
vogadas as disposições contrárias. 

Justlfícaçiio 

Este projeto de lei incide sobre situação bastentc conhecida cm 
todo o Brasil. Tem ela u dimensão clura de um problema social que 
precisa ser eqUucionudo c resolvido com urgência. 

Rcnro-me ao caso da moradia de funcionários públicos, nu· 
tárquicos ou de empresas cstutuis, que, uo atingirem a nposcn .. 

tndoria, silo convidados a deixar o imóvel que ocupavam, mediante 
pequeno taxa, ou sem nenhum pagamento, situado na área territorial 
também ocupado pelos serviços ou cstnbclccimcntos para a qual tra· 
balhnram. 

Essas habitações cstao situados, com particular freqUência, à 
margem dos ferrovias, das rodovias, nas zonas portuârias, nos 
antigos canteiros de obras dcsntivados, nas chamados áreas militares 
ou nas proximidades de grandes estabelecimentos industriais. 

O ocupante dessas modestas habitações é o funcionário público 
civil ou militar que, autorizado pelo próprio órgão o que serviu ou 
serve, construiu sua cosa de moradia, improvisou-a, melhor diria, 
nas proximidades do local de trabalho, para melhor desempenhar 
suas funções. 

Essa casa acabou sendo paro ele o lar, o abrigo, dentro deste 
mundo inseguro cm que se vive. Ele apegou-se o ela, a seu jardim, a 
seu pomar. E constitui uma injustiço c uma violência tentar tirar-lhe 
esse patrimônio, no cxato momento cm que ele não tem mais con· 
diçõcs físicos, nem financeiros paro a construção ou a aquisição de 
uma nova moradia. 

Pois, absurdo embora, essa injustiça ocorre com freqUência. O 
desprotegido aposentado- que não mais interessa ao órgilo ao qual 
serviu, como forço de trabalho- recebe a certo momento a terrível c 
desumana intimação do antigo patrão, para que cfctivc a demolição 
da casa e logo desocupe o terreno. 

Demolir e levar para onde? ... , nem sempre a suo caso está cm 
condições de ser rcconstrufda devido a resistência do material já de· 
tcriorndo pelos anos não mais o permitir; ela apenas podcrâ ser ali 
conservada; não resistindo à demolição. O poder público que até ali 
foi sua única preocupação c fonte de renda, volto-se agora contra ele 
como um senhorio desalmado c intransigente. O que ele ganhou para 
servir toda uma existência de dedicação como funcionário público 
ou militar não foi suficiente para adquirir imóvel condizente com a 
necessidade de situar-se cm local acessível ao trabalho c à educação 
de seus filhos, ali está seu único patrimônio, a sua casa c o terreno no 
qual a edificou. 

Existe com relação a esse assunto um problema concreto, que 
presumo haver caracterizado, Tratemos, pois, de considerá-lo, com 
objctividadc, tentando solucioná-lo sem demora nos termos da me· 
di da ora proposta. 

Sula das Sessões, Gm 21 de junho de 1977.'- Vasconcelos Torres. 

(Às Comissões de Consllluição e Jusliça, de Serviço 
Público Civil, de Economia e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•134, DE 1977 

"Acrescenta§ 3• ao art. 10 da Lei n• !5.107, de 13 de· 
setembro de 1966- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço." 

O Congresso Nacional decreto: 

Art, t• Acrcsccntc·se ao art. 10 do Lei n• 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, o seguinte§ 3• 

u Art. I O ••. , .. , ..• , , •••• , . , ••. , •••• , •••• , •• , •. , •. 
§ 3• O imóvel a ser adquirido com utilização da conta 

vinculada, através do BNH, é exclufdo da restrição contida 
no§ 2• do art. 9• do Lei n• 4.380, de 21 de agosto de 1964," 

Art. 2• Esta lei entra em vigor nu data de sua publicução. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário, 

Justlfícaçilo 

Os imóveis adquiridos através do Sistema Financeiro de Habito· 
ção, cm conformidade com o disposto no art. 9•, § 2•, da Lei n• 4.380, 
de 21 de agosto de 1964, devem ter, no máximo, 180 dias desde o 
concessão do "habite-se", que caracteriza a conclusão da construção. 

Por outro lado, os empregados optantes do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, nos termos do art. lO du Lei n• 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, podem utilizur u conto vinculada poro aquisição 
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de moradio própria, por intermédio do Banco Nocional da Habita· 
ção e de ácordo com us disposições da citudu Lei n• 4,380/64, 

Por essa razão, os empregados somente podem adquirir imóveis 
novos que tenham apenas seis meseR de "habite-se". 

Com isso, os trabalhadores silo substancialmente prejudicudos, 
eis que, usuulmente, os imóveis de construção recente são mais caros 
que os antigos, fato que, não raras vezes, impede que o empregudo 
utilize u conta vinculada do FGTS para a aquisição de moradia pró· 
pria. 

Nesse.contexto, temos para nós ser de inteira justiça que nos 
empregados optnntes seja ussegurado o direito de utilização do conta 
vinculudu para u aquisição de imóvel sem restrição de tempo de 
uhabite·se". 

Ressalte-se, aliás, que recentemente u Caixa Econômicu Federal 
pussou a tinunciar imóveis com mais de dois anos de "habite-se". 
exemplo que deve ser imitado pelo Banco Nocional da Hubitaçi\o. 

Em assim sendo, por consubstanciar medido de largo alcance so
cial, que irá beneficiar expressivo contingente de trabalhadores, 
esperamos venha o projeto a merecer a aprovação dos ilustres 
membros do Congresso Nacional, 

Sala dos Sessões, em 21 de junho de 1977,- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.107 
DE i3DESETEMBRODE 1966 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá 
outras pro•ldênclas 

.. ' . ' . " . ' ' .... ' ' .... ' . " ....... ' . " " .......... ' ' .... . 
Art, 10. A. utilização da conta vinculada pura o fim de uquisi· 

ção de moradia própria é assegurada ao empregado que completar, 
depois da vigência desta Lei, 5 (cinco) unos de serviço na mesma 
empresa ou em empresas diferentes de acordo com as disposições da 
lei n• 4.380, de 21 de agosto de 1964, por intermédio do Banco 
Nacional da Hnbitaçilo (BNH), de conformidade com as instruções" 
por este expedidos. 

~ 1• O BNH poderá, dentro das possibilidades financeiras do 
Fundo, autorizar, para a finalidade de que trata este urtigo, a utiliza· 
ção da conta vinculada por empregado que tenha tempo menor de 
serviço que o ali mencionado, desde que o valor du própria conto, ou 
este complementado com poupanças pessoais, atinja a pelo menos 
30% (trinta por cento) do montante do financiamento pretendido. 

§ 2• O BNH poderá instituir, como adicional, nos contratos de 
financiamento de que trata este artigo, um seguro especiul para o efei· 
to de garantir a amortização do débito resultante da operação em ca· 
so de perda ou redução do salário percebido pelo empregado. 

'.o'.'' •• ' ••••• '. o o ••••• o'.'' •• o ... o •• o •• " ••• '.''.' •• ' 

LEI N•4.380, DE 21 OE AGOSTO DE 1964 

Institui a correção monetária nos contratos Imobiliários de 
Interesse social, o sistema financeiro para aquisição da casa 
própria, cria o Banco Nacional da Habitação (BNH), e 
Sociedades de Crédito Jmobllhirlo, as Letras Imobiliárias, o 
Senlço Federal de Habitação e Urbanismo,. c dâ outras 
pro•ldénclas. 

o ' • ' ' ' ••••• ' •• ' • ' " • ' o • ' ' •• ' ••• ' ' " ... ' • " " •• ' •• ' ' •••• 

Das Aplicações do Sistema Financeiro de Habltução 

Art. 9• Todus as aplicações do sistema terão por objeto, 
fundamentalmente, a aquisição de casu pum rcsidênciu do udquiren• 
te, sua fumlliu e seus dependentes, vedadas quaisquer uplicuções cm 
terrenos não construidos, sulvo como purte de operução finunceim 
destinada h construção da mesma. 

~ I• As pcssous que j(, forem proprictúrius, promitentcs 
comprudorns ou ccssionárius de imóvel resiJencial nu mesmu 

localidudc, ... (vetado) ,, não poderão udq~irir imóveis objeto de 
aplicação pelo Sistema Financeiro de Habitação. 

~ 2• Após 180 dias da concessão do "habitc·sc", caracterizando 
u conclusão da construção, nenhuma unidade residencial pode ser 
objeto de aplicação pelo Sistema Financeiro de Hubitação, 
cquiparnndo·se no "habite-se" das autoridades municipais a ocupa
ção _efctiva da unidade residencial, 

·~ 3• O disposto no parágrafo anterior nào se aplicará aos 
imóveis já construidos, que sejam alienados u partir desta lei por seus 

· proprietários ou promitentcs compradores por motivo de aquisição 
de outro imóvel que satisfaça às condições desta lei para ser objeto 
de aplicação pelo Sistema Financeiro de Habitação. 

··········· ............ ············· .............. , ... . 
(Á.v Comi.v.võe.v de Con.<tituiçào e Ju.<tiça, de Legislação 

Social e de Finanças. I 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Os projetas que 
acabam de ser lidos, após publicados, serão enviados às comissões 
competentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra no nobre Senador Evelásio Vieira. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB..., SC. Pronuncia o seguinte 
discurso,)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Somos um País com extraordinárias potencialidades, um povo 
ordeiro, pacífico, solidário, inteligente, com uma capacidade fabulo· 
sa de assimiluçiio. Temos um território com riquezas extraordinárias; 
âreas abundantes para o desenvolvimento de uma grande agricultu· 
ra, de uma grande pecuária, de uma grande aviculturu e de uma gran
de suinocult• ;, Temos riquezas nuturais na superlicie, subsolo, nas 
profundezas. Um País com riquezas extraordinárias! 

Entretanto, um povo que está a se empobrecer, porque os seus 
dirigentes não têm sabido explorar com inteligência, com sabedoria, 
essas extraordinárias potencialidades. 

Para podermos explorar objetivamente essas riquezas -
prioridade dentre as prioridades - é necessário capacitar o homem 
brasileiro através da instrução, possibilitar-lhe um desenvolvimento 
máis célere no campo du educação, no campo da cultura, desen· 
volver a pesquisa, desenvolver a ciência, para buscarmos a nossa pró· 
pria tecnologia, o nosso know-how. 

Infelizmente, o Poder Público brasileiro, nas áreas da instrução, 
da educação, da pesquisa, da tecnologia, não tem agido com sabedo· 
riu. O Poder Público não tem revelado uma sensibilidade maior, no 
sentido de nos capacitarmos melhor para o nosso próprio desenvolvi
mento, o Governo prefere ficar na dependência dos palses 
industrializndos. Em razilo disso, a nossa dependência econômica 
continua sendo maior. Estumo~ gastando mais de três bilhões de 
dólares nu importação de bens de capital. E, para se conseguir desen
volver a pesquisa, para se alcançar u tecnologia, o know-how, hã 
necessidade de que os pesquisadores, os cientistas, os técnicos, os 
professores, os estudantes possum conversar, trocar idéias, estabcle· 
cer intercâmbio e debate. 

Assim pensundo, um grupo de biólogos reuniu-se, hã trinta 
unos, no Brusil, constituindo a Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência. O grupo iniciou a sua atividnde de forma modesto, mos, 
agindo com idealismo, grunde interesse e esforço, encontrando uma 
estrada sempre mais largo, muis ampla, foi-se projetundo dentro do 
Pais com o seu trnbnlho, a sua ação, conseguindo ultrupassar as fron
teirns brasileiras, c hoje essa entidade está qualificudu como a primei
ra da América Lu tina c a terceira no Mundo Ocidental. A supcrur a 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência hú upenas similn· 
rcs ilos Estudos Unidos c na I nglutcrrn. 

1':: uma entid:Íde que tem prestudo inestimãveis serviços no Pulse 
também à comunidade cientifica internacional. 1:: foro de dúvida o 
trabalho notúvcl que essa associação vem reulizundo no Brusil, 
Entretanto, o Governo Federal, neste momento, volta•se contra u 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 1':: interessante que, 
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mesmo na lt!llin c na Alemanha, no regime hitlcristn, os cientistas 
não encontraram oposição do governo, na época. 

O Sr. Ruy Sontos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB - SC) - Ouvirei V, Ex• 
dentro de instantes, assim que conclua o meu raciocrnio, a minha nar· 
rativa, que justifica a minha presença nesta tribuna, nesta oportuni· 
dade. 

Durante 28 anos, essa entidade tem-se reunido anualmente, 
para esse encontro dos pesquisadores, dos cientistas, dos professores 
e dos estudantes, com a presença aprcciâvcl de cientistas 
estrangeiros, buscando, através do contraditório, da discussão, uma 
avaliação mais aprimorada das grandes descobertas cm nosso Pars, 
realizadas por nossos cientistas. E sempre esse organismo contou 
com a compreensão c a ajuda do Governo Federal. Até mesmo o 
atual mandatário mãximo da Nação, o General Ernesto Gciscl, 
apoiou a última reunião. Entretanto, agora, sem justificativa plausr
vcl decidiu retirar seu apoio a essa entidade ... 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE) -Dã V, Ex• licença para um 
aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - ... c a mesma se vê 
impossibilitada de realizar a 29• Reunião Anual programada para a 
segunda semana do próximo mês, na bela capital do Estado do 
Ccarâ, Fortaleza, criando uma grande frustração entre todos aqueles 
milhares de homens que se dedicam à pesquisa, à ciência, c que 
integram essa grande associação, uma insatisfação, uma açào que 
provoca um retrocesso nesse campo tão fundamental para o 
desenvolvimento da sociedade brasileira, da própria sociedade mun· 
dia I. 

Ouvirei, pela ordem de solicitação, inicialmente, o Senador Ruy 
Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Estou ouvindQ, com toda 
a atenção, as considerações de V. Ex•, c nós todos desejamos que se 
prestigie sempre, c eficientemente, o técnico - c cu digo técnico, e 
não tecnocrata, porque do prestigio do técnico é que se dli um maior 
desenvolvimento da ciência c do progresso de uma Nação. Mas, cu 
pedi o aparte apenas para tentar contestar afirmativa de V, Ex• de 
que esses técnicos, mesmo nos regimes nazista c fascista, nada so· 
freram lã. O que as cstatfsticas indicam é que voaram para os Es· 
tados Unidos c contribufrnm poderosamente para o dcscnvolvimcn· 
to daquele pafs. Isso ocorreu com ténicos sem conta, c de maior 
gabarito, snfdos da Alemanha c da ltlilia. O Nazismo c o Fascismo 
não prestigiaram a pesquisa nem a técnica: eles sempre hostilizaram 
os técnicos, a não ser aqueles que manipulavam a técnica a serviço da 
sua sede de conquista c de domrnio, 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Senador Ruy San· 
tos, o aparte de V, Ex• cstli dividido cm duas partes, a primeira dan· 
do apoio total no nosso pronunciamento c a segunda, apresentando 
uma discordância. Li um pouco da história da Alemanha c, pelo que 
sei, os cientistas que se deslocaram para os Estados Unidos para lá 
foram levados depois que já estava sacramentada a derrocada do rc· 
gimc hitlcristn, Até então, a entidade dos cientistas, dos 
pesquisadores, era prestigiada pelo governo, c cxatamcntc por ter 
recebido esse apoio é que conseguiu um grande desenvolvimento 
cienUfico que colocou a Alemanha num estágio extraordinário 
perante os pnfscs adiantados do mundo. E tanto foi, que a 
Alemanha, sofrendo as conseqUências da guerra, dcstrurdo par· 
cialmentc o seu grande c portentoso parque industrial, por dispor de 
tecnologia, de cientistas, pôde rapidamente, com os dói ores injctndos 
pelos americanos, se recuperar rapidamente c se tornar novamente 
umu grande potência dentro do contexto internacional. 

Ouco, pela seqUência, o Senador ltamor Franco, para logo cm 
seguida Qijvir o Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Itamar Franco (MDB -MO)- Com muito prazer, nós 
podcrfamos ouvir, primeiro, o Senador Mauro Benevides, 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB -CE)- Nobre Scnodor Evclil· 
sio Vieira, se é verdade que em todo o Pars repercutiu negativamente 
a foha de opoio oficial para a realização do Congresso da Socicdodc 
Brasileira para. o Progresso da Ciência, no meu Estado, que seria 
sede desse Conclave,~ repercussão foi ainda mo is traumatizante, por
que hli vártos meses vtnham sendo levados a efeito fcbricitontcs ativi
dadcs P.•ra 'ocolhcr esses cinco mil cientistas que estariam na capital 
alcncnrtna, reunidos durante o més de julho. Pora que V, Ex• tenha 
uma idéia dos preparativos para esse Certame, basta dizer que as 
obras do campus universitário do PICI vinham sendo aceleradas 
pa:a que cxatam_entc, no mês de julho, todo aquele conjunto 
cst1vcssc cm cond1çõcs de receber os seus participantes, Neste meu 
opartc a V. Ex•, como um dos representantes do Ceará ncsto Casa 
queria lastimar e, mais do que lastimar, estranhar o proccdiment~ 
governamental: negando apoio à realização de um Congresso do por· 
tc .. dc~sc anunc1ado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Clenc1a. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- V, Ex• tem razões 
de sobra, como .brasileiro c, principalmente, como ccarcnsc, para 
deplorar essa dcc1são do Governo Federal. A Univcrsidode do Ccarli 
vai sofrer o retardamento nas melhorias que seriam introduzidos 
naq~cla instituição para ser palco do grande Conclave, Lã cstoriam 
reumdos cinco mil pesquisadores, cientistas, professores univcrsitâ· 
rios c técnicos, c apresentados para debates nada meno; de três mil 
trabolhos de alta importâncio para este Pais. 

O Sr, Itamar Franco (MDB - MO) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB - SC) - Ouço o Senador 
Itamar Franco. 

O Sr, Itamar Franco (MDB- MO)- Senador Evclâsio Vieira, 
faz bem V, Ex• cm trazer à Casa este assunto. O Senador Mauro 
Bcncvides jâ disse da decepção do seu Estodo, decepção essa que é de 
todos, principalmente dos homens de ciência, desses homens que 
buscam a unidade na pluraridadc dos fenômenos. 1: necessário que o 
Governo atente para esse aspecto. 1: preciso que o Governo volte a 
dialogar com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e 
lhe dê o devida ajuda para a realização desse Conclave. Pretendemos, 
.também, levar o assunto à .Comissão de Educação e Cultura de que 
V. Ex• faz parte, para solicitar do nosso Presidente, o eminente 
Senador João Càlmon, que faça uma interferência, aquela interferên· · 
cio sempre no bom sentido, junto a S. Ex• o Sr. Ministro da Educo-~ 
;ão c Cultura. Nossos parabéns a V, Ex•, pelo oportuno pronuncia· 
mcnto, na esperança de que o Governo ajude realmente a Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência. E não custa lembrar, Senador 
Evclásio Vieira, que ainda no Congresso Nacional se discute a 
primeira delegação legislativa oo Senhor Presidente da República, 
para que possa criar o tão sonhado c desejado Ministério da Ciéncia 
c Tecnologia. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - O Governo 
estabeleceu um programa cconômico, cm que um dos itens se refere 
às exportações de produtos elaborados c scmi·claborados, Como 
não temos tecnologia, nem milo·dc-obrn qualificada suficiente para 
produzir esses produtos o preços competitivos no merendo interno, o 
Governo tem que subsidiar, cm prcjufzo dos Estados, dos Municf· 
pios produtores, cm prcjufzo, enfim, do povo brasileiro, E quando 
carecemos, com urgência, de tecnologia, de know-how, o Governo 
nega-se a prestigiar, a apoiar a sua principal entidade, 

B de entristecer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a atitude toma· 
da pelo Governo Federal. 

O Sr, DantonJoblm (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC)- Inicialmente, pela 
ordem de solicitação, ouvirei o Senador Gilvan Rocha c, na seqUên· 
cia, V. Ex•. 
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O Sr. Gllvun Rocha (MDB- SE)- Senador Eve\ilsio Vieira, 
certamente V. Ex• estú sensibilizando os homens livres desta Casa, 
com especial realce os homens que tiveram sua formação cultural 
ligada à Ciência. ~ completamente estranhilve\ esse procedimento 
das autoridades, que faz parte de uma escalada medieval, ultima
mente posta em prática pelo Governo. Vi':, V, Ex• que, à falta de. 
apoio a essa reunião cientifica, seguiu-se a proibição de importação, 
sem censura, de livros e revistas estrangeiras, assunto que já mereceu 
repulsa de entidades de classe, c pessoas qualificadas no mundo 
cultural brasileiro. E não se venha dizer que o Governo não é 
responsável por isso. A Imprensa de hoje registra declarações do 
Governador de São Paulo, dizendo claramente, que foi a interfe· 
rência do Governo que fez abortar esse Conclave, programado já 
com muitas despesas pelos cientistas brasileiros. Por outro lado, veja 
V. Ex•, a inocuidade desse comportamento inquisitorial. Os cientis
tas brasileiros vão se reunir assim mesmo, com todas as dificuldades, 
porque desejam, roalmente, participar do futuro da Pátria, que não i: 
de poucos, mas de todos. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- V. Ex• lembrou 
bem, o Governo cria dificuldades ao ingresso de jornais, livros e 
revistas estrangeiros. Como poderemos nos aprofundar, ampliar os 
nossos conhecimentos, dentro da comunidade mundial, se não temos. 
acesso a esses livros, a essas revistas? Como poderemos desenvolver 
mais celeremente a nossa tecnologia, como poderemos ampliar o nos· 
so campo de pesquisa, se começamos a ter dincu\dad:s no acesso a 
essas publicações tiio fundamentais? Quando o mundo se trata 
sempre menor pelas comunicações, quando se torna mais necessário 
termos uma visão global do mundo, o Governo brasileiro entende 
delimitar os conhecimentos, a ação, a atividade da classe cultural, da 
classe dos pesquisadores, dos cientistas, dos que se querem enrique· 
cer em conhecimentos, para se tornar mais úteis ao seu povo, à sua 
Naçiio. 

Ouço o nobre Senador Danton Jobim. 

O Sr. Danton Joblm (MDB - RJ) - Sr, Senador Evelásio 
Vieira, estou ouvindo não apenas o discurso de V. Ex• com toda 
atenção, mas também, atentamente, os apartes que lhe são deferidos. 
Na realidade, acho que o aspecto ainda mais grave que deve serres· 
saltado neste caso é o da violação clamorosa de um dos principais 
direitos da pessoa humana, que é exatamente o direito de reuni~o 
livre e sem armas. O que se vai fazer é uma reunião cientifica, é um 
encontro qur rljd tecn~cblll>~llil,'poRtica. Poderá adquiri-ln num 
certo momenio, mas sempre num sentido muito alto, porque é 
evidente que o faJo de uma pessoa dedicar-se à investigação cientifica 
não a exclui da socÍéêlnde poi!ticn, ni\o faz com que ela não participe 
das nossas reivindicações mais sentidas no terreno da redemocratiza. 
ção do Pa!s. Então, seria poss(vel que essas reivindicações surgissem 
Já mais uma vez, como já surgiram. E é por isso que o Governo, 
evidentemente, está querendo impedir esse Encontro, mas faz muito 
mal, porque é necessilrio que o Governo Revolucionârio possa 
conviver, evidentemente, com esses direitos essenciais ao homem. Se 
ele não convive com eles, não se pode arrogar, sequer, o direito de 
chamar-se democrata ou semidemocrata. De maneira que quando 
nós, tá fora, somos chamados de antidemocratas, de pa(s em que se 
violam os direitos humanos, pode ser que, no seio do Governo, se 
levantem, sinceramente, vozes contra o que eles chamam a interferên

. cia nos nossos negócios internos, mas não hil tal, O que há é que es-
~as violações se verificam realmente aqui, e tudo o que dever!umos 
fazer, pura que cessasse esse clamor Jil fora, seria de acabar com essas 
violações. Isso o Governo, evidentemente, nilo cstil tratando de 
fazer. Ele só se acautela contra as poss!veis repercussões internas dos 
protestos que surjam nos meios intelectuais, nos meios universitários 
c em outros meios, mas não aplica o grande remédio que seria, 
exatamcnte manifestar a sua tolerlinciu pura com Encontros como 
esse, mesm~ que Jú surgissem protestos cm relação à falta de liberdu. 
de pura u pesquisa cientifica e pura o estudo dos grandes problemas 

da hora, através de medidas como a proibição da importação de 
livros, e outras. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Inclusive o Gover
no proibiu a participação de servidores públicos nesse Congresso 
programado para Fortaleza, Congresso esse que nilo será mais reali
zado. O Governo não deu o apoio que anualmente prestava à enti
dade para que pudesse realizar o seu Encontro. Esses fatos provo· 
curam a natural insatisfação, frustração, repulsa dos cientistas. 

Vou apresentar algumas manifestações de professores, de 
cientistas, a respeito dessa decisão. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella. Fazendo soar a 
campainha.) - Permito-me comunicar a V, Ex• que dispõe de 5 
minutos para concluir a sua oração. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Muito obrigado 
pela advertência e a cumprirei, Sr. Presidente. 

A ntõnio Cãndido, Professor de Literatura da USP: "Foi 
uma violência contra a Cultura e uma arbitrariedade a mais 
do Governo", 

Ernesto Hamburger, Professor do Instituto de Física da 
USP: "Fiquei profundamente chocado. Nunca pensei que 
isso pudesse acontecer. A SBPC se reúne há quase 30 unos, 
haja ou não crise política, e é a primeira vez que ela deixa de 
ser realizada. 1: um retrocesso inimaginável". 

Sérgio Buarque de Hol/anda, Historiador: "O 
cancelamento é mais um absurdo que se acrescenta à portaria 
que estabelece censura prévia a livros, jornais e revistas 
provenientes do exterior. Tudo se pode esperar. desde \968, 
depois que o absolutismo foi restaurado no Brasil. Talvez a 
melhor solução seja a de realizar a reunião aqui em Silo Pau
lo, com outros recursos, se isso ror viâvel". 

Otávio /anni, Professor de Sociologia: "O cancelamento 
é mais um ato de obscurantismo cultural praticado pela 
tecnocracia que descontrola o aparelho estatal no Pais. Ao 
lado da censura, proibição de entrada de publicações estran
geiras, afastamentos de professores e pesquisadores. triagem 
politica de contratos de professores e pesquisadores e outros 
fatos, esse é mais um ato de uma politica cultural 
obscurantista. Ao proibir-se o debate cientifico, naturalmen
te sacri!ica-sc tnnibém a pesquisa, a renexilo, a criação e o 
exercício da inteligência. Trata-se de mais uma prova do 
abismo que se criou e se aprofunda entre o Estado e a Socie
dade. entre o que quer a tecnocracia estatal e o que querem os 
cidadãos, os grupos e ás classes sociais. Ao proibir-se tanto o 
debate político como o cientifico, proibe-se também a Poli· 
tica e a Ciência. Pouco a pouco parece que o Estado estú 
sendo levado a asfixiar ou suprimir a sociedade civil". 

Paulo Duarte, Professor da USP, aposentado: "A SBPC 
é o máximo, dentro do Pais, da expansão cultural, da Ciência 
e da Arte. Não é poss!ve\ que as autoridades nacionais 
ignorassem isso. "~ evidente que os sabotadores da Cultura 
brasileira sabem muito bem dos efeitos do atentado que estilo 
praticando contra a Cultura. Mais uma vez o Pa!s, por ates 
governamentais, dá um passo a mais para a sua decadência 
no campo da civilização. Há um equivoco terrfve\ do Go
verno brasileiro, pensando que é possível fazer progresso 
(com o desenvolvimento), sem o nux!\io indispensável dtt 
civilização. Da! a necessidade do nosso protesto veemente 
contra essa orientação destruidora da inteligência brasileira. 
como, também, necessário se faz um protesto colctivo dos 
homens, contrilrios à bajulação c ii subujice", 

Carmem Junqueira, Professora de Antropologia da 
PUC: "Lamentável c tcrr!ve\ o cancelamento da XXIX Reu
nião Anual da SBPC. Imaginávamos que u censura pnrusse 
ou regredisse e estamos vendo ela progredir, agora em cima 
da Ciência. Seria interessante marcar uma novn reunião, 
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quem sabe em Silo Paulo, com as despesas correndo por 
conta dos participantes c algumas associações, pois assim o 
Governo se pronunciaria mais claramente. A restrição nilo é 
só por motivos de verbas c sim por problemas pol!ticos, Coi· 
tado do povo cujos governantes temem a Ciência", 

El:a Berquó, Estatfstica, do Centro Brasileiro de 
Pesquisas (CEBRAP): "Na verdade, um dos objetivos 
fundamentais das Reuniões Anuais da SBPC é poder levar a 
outras Capitais brasileiras o desenvolvimento cicntffico das 
regiões mais adiantadas, Há condições de se fazer cm outros 
Estados, desde que as Universidades acolham os participan· 
tes; assim mesmo, a reunião não sairia como foi planejada, 
pois estão incluídos debates científicos sobre os problemas da 
região escolhida, Acho possível fazer o encontro aqui, mas a 
reunião sairá e.tremamcnte prejudicada. Para os 
estrangeiros, será difícil trazê-los, dado os altos custos que a 
operação envolve, 

António Cândido, Professor da Universidade de São 
Paulo: "Foi uma violência contra a Cultura c uma arbitraric· 
dade a mais do Governo", 

O Biólogo Angelo B. M. Machado, de Belo Horizonte 
disse: "Isso é um absurdo. Nilo tenho outros argumentos pa· 
ra concluir que há hoje um divórcio entre o Governo c os 
cientistas, mas podemos indagar se o Governo não seria con· 
tra a livre expressão dos homens da Ciência, ou contra o 
progresso científico, que só ocorre com o debate c o intercâm· 
bio de idéias. Disso tudo, uma coisa é certa: nossa imagem no 
exterior vai ficar muito mal". 

Este, o estudo de espírito dos nossos professores, o mesmo cs· 
tado de espírito de insatisfação, de frustração, de revolta da parte 
dos cientistas, dos pesquisadores, dos estudantes brasileiros. 

Não vamos desenvolver. O Governo nilo quer a pesquisa e a 
Ciência. Vamos continuar na nossa dependência, em relação aos 
países industrializados, para alcançar nosso desenvolvimento. 

Não adianta, Sr. Presidente e Srs. Senadores, termos um grande 
parque siderúrgico, um grande parque têxtil, termos carboquímicas, 
termos um grande parque industrial produtor de veículos c uma 
indústria se continuamos na dependência tecnológica. 

O problema neste País não é o alto preço do petróleo. O grande 
problema no Brasil é a sua dependência da tecnologia estrangeira, o 
seu grande problema é o de um povo que, na sua maioria, não estâ 
habilitado, não está preparado para explorar as riquezas que pos· 
suímos, porque o Governo não tem investido, não tem drenado re· 
cursos para a expansão e a melhoria da qualidade do ensino neste 
País, porque o Governo não só não leva, não canaliza mais recursos 
para a Ciência, como retira o pouco apoio que tem destinado à Ciên· 
cia, à pesquisa, 

A continuar assim, levaremos muitos anos para conseguir ns 
condições fundamentais para a realização da grande decolagem na 
busca do estágio de país desenvolvido, de povo que pode 
desenvolver-se, 

Nesta oportunidade, consignamos o nosso protesto a essa medi· 
da errõnea do Governo federal, nilo apenas cm relação à Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência, mas contra os próprios 
interesses da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, exteriorizamos 
a nossa solidariedade àqueles que constituem, integram o corpo 
dirctivo e o corpo associ11tivo da Sociedade Brasileira pura o 
Progresso da Ciência. 

Era o que tinha 11 di>.er, Sr. Presidente, (Muito bem! Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portel111)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Gilv11n Rocha. 

O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Certamente não somos aquele Puís descrito, mais com o coração 
de que com o cerí:bro, pelo Conde de Porto Alegre, mas é igualmente 

certo que hã no espírito de todos os brasileiros a convicção, que se 
vem confirmando, da nossa vocação de grande potência. 

Quiseram os fados, que se somassem o fato de possuirmos a 
maior c mais rica área contínua dos trópicos, com a circunstância da 
nossa miscigenação racial, a unidade da nossa língua c com a vanta· 
gem da nossa população jovem. Tudo isto nos cmpurrarã, fatalmen
te, a uma cultura própria e notável cm todos os sentidos. 

Nilo hã, portanto, exagero algum em nosso orgulho de já nos 
considerarmos uma potência jovem. 

Os nossos problemas por resolver, os nossos bolsõcs de miséria 
a nossa rcsisténcia cm criarmos um modelo de dcsenvolvimcntojust~ 
•. realmente nosso, silo obstáculos que nilo podem intimidar os que 
tem crença na nossa grandeza c fê no nosso espírito nacional. 

O momento brasileiro, entretanto, não parece coerente com as 
nossas potencialidades, com o nosso pacifismo c com a nossa voca· 
ção grandiosa. 

Hoje somos um País perplexo. 
Não haverá nesta Nação, sequer uma pessoa que no uso de sua 

razão plena, não concorde que estamos cm perplexidade c não perce
ba nossa hesitação, quanto ao nosso destino. 

Aqui ro be or nor to be deixa de ser uma interrogação, para se 
tornar uma afirmativa. No Brasil de hoje, somos c não somos, temos 
c não temos. 

A cada vez que se tenta aproximar o País da normalidade e a 
cada hora que se pretende uma atitude de independência política, 
uma onda de armadilhas e desculpas é posta nos caminhos, e o Pa(s 
volta a enxergar, "ada vez mais longe, a saída desejada. Estes cmpe· 
cilhos são agravados por uma escalada de artificialismos, para que se 
chegue a uma contrafação que não interessa aos realmente patriotas, 
mas que não pode deixar de preocupar a esta Casa e ao País. 

Esta preocupação tem trazido a esta tribuna numerosos compu· 
nheiros que se dispõem a analisar a política nacional, atividadc mais 
ou menos lúdica, num Parlamento que perdeu a maioria das suas 
atribuições. 

Daqui mesmo, há alguns dias, ao examinarmos aspectos 
conjunturais dos problemas institucionais brasileiros, defendíamos a 
tese, que não é só nossa, de que as justificativas usadas pura a 
permanência do estado de cxccção nos dias atuais, não silo consistcn· 
tes, nem podem resistir a uma análise realmente isenta. Assim, a 
afi.rmaçilo de que há "saudades" na classe política, dos idos de 
1964, repetida treze anos depois, quase uma década c um lustro 
cheios de acontecimentos, de mudanças no mundo, de desaparição 
de importantes lideranças por morte física ou c(vica, c da renovação 
de mais de 1/3 da nossa população adulta, soa insólita e desprovida 
de verdade histórica. Por outro lado, a afirmação de que só um 
Executivo forte pode favorecer um desenvolvimento global, bem 
como o anúncio da iminéncia de um ataque comunista, a tomar de 
assalto nossas instituições, são colocações que foram aqui contesta· 
das, a primeira pelo próprio exemplo da nossa crise econômica, a 
segunda pelo evidente exagero que encerra. 

Sr. Presidente: 

Nesta insistência de análise, válida mais pelo espírito de crença 
em nosso País, do que pelu pretensão que possamos sensibilizar 
todos, para encontrarmos a salda do eclipse dos nossos dias, tentare· 
mos hoje, examinar, não mais episódios conjunturais de nossa crise 
institucional, mas, digamos, aspectos da "filosofia" do movimento 
de 64, referente a nós políticos. 

Duas perguntas, 11 este respeito,' devem nos preocupar e conccn· 
tmr todo nosso esforço especulativo, para que possamos tentar 
encontrar nosso destino: 

I. Qu11is os princípios que realmente impedem o sistema em 
promover 11 normalidade, através u classe política? 

2. Como estaremos nós, os representantes do povo, nos 
comport11ndo para encontrarmos uma suídu, pura o nosso futuro? 

!':: evidente, Srs, Senadores, a dinculdade de respondermos a 
primeira pergunta. O próprio sistema confessa nilo conhecer seus 
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rumos ao afirmar, através seus porta-vozes, que "o futuro a Deus 
pertence", e ao confessar a "pobreza ideológica da Revolução". 

Necessário se fuz também assinalar e acrcscenlur, a característi
ca comum a todo regime forte, que tende a esquecer a autocrítica e se 
considerar o melhor c mais adequado dos sistemas de governo. 

Assim, Sr. Presidente, descartada a origem ideológica do 
Movimento de 64 e acrescidos os humaníssimos temperos que 
induzem a permanência do sistema no poder pelo gosto do poder, 
sobra-nos especular sobre uma verdade que não nos surpreende, mas 
que não tem merecido, de nossa parte, a necessária análise c medi
tação: o sistema continua a não confiar na classe política. 

Esta verdade sublíminar. freqUentemente se tem tornado clara 
em expressões de figuras do Governo, que afirmam o povo niio estar 
ainda preparado para a democracia. (Onde se lê o povo, leia-se seus 
representantes, acrescentamos nós). 

Convém, Sr. Presidente, que façamos sem prçtcnsão de sermos 
sociólogos, uma análise rápida e sincera sobre o elenco político de 45 
atê 1964, 

Naquela época fervilhada a atividade parlamentar. 
Cessada a embriaguez c a improvisação normais, depois de uma 

longa noite de I 5 anos, surgia, impetuosa, a necessidade de participa· 
cão popular reprimida por todo aquele tempo. Foi certamente, o 
período alto dos debates parlamentares, do surgimento dos liberais 
intrépidos, dos duelos verbais, do nascimento de lideranças e da 
afirmação de stallls aos detentores dos mandatos e\ctivos. Era a 
época do prestígio dos parlamentares, cientes da importância dos 
seus cargos c da imponéncia de seus mandatos. (€ deste tempo, aliás, 
a frase já hoje recolhida ao folclore do meu Sergipe, dita por um meu 
ilustre antecessor nesta Casa c, de cujo efeito, ainda hoje purgo nas 
minhas andanças na província: "Depois do Senado, o Céu ... "). 

Ao lado de prodigiosas inteligências, de inesquecíveis figuras 
cheias de espírito público, de talentosos c puros democratas, ainda 
vicejavam com inusitado vigor, naqueles tempos, personagens que 
pareciam egressos do Brasil-Colônia e que disputavam o poder, 
através da capacidade de conseguirem empregos e de contabilizarem 
os famosos ••votos de cabresto". 

No decorrer daqueles anos, e ao aproximar-se 64, prosperava 
este grupo de políticos, cujas maiores virtudes eram as de consegui· 
rem traficar suas influências e de mascarar suas tendências idco\ógi· 
cas. Era a época de ouro dos poHticos 1'rnatrciros", das "raposas" 
dotadas da infinita sabedoria de conseguirem conciliar o sim com o 
não, e cuja maior ambição era a afirmação do seu poder pessoal. 
Malgrado o extraordinário numero de excepcionais brasileiros que, 
na época, faziam dos seus mandatos instrumen.os para o bem da 
Pátria, e apesar da vigilância de uma imprensa atuante e livre, 
prosperava essa minoria de maus brasileiros, sob uma lcgislaçilo 
condescendente com a existência de partidos que só representavam 
ambições pessoais e, debaixo de um regime presidencialista já 
inadequado para o tamanho de nosso País, conduzido por um 
presidente sabidamcnte conivente com a desordem e com a aventura 
esquerdizante. 

O que aconteceu naqueles idos de março, todos nós sabemos. 
Mas, cessadas as causas da intervenção militar, os efeitos não 

ncabaram, 
Treze anos passados, depois do movimento armado que contou 

com u simpatia dos homens realmente responsãveis deste Pais, 
continuamos induzidos no plano politico, a pensar como se, neste 
Pais, tivéssemos inventudo uma maneira de parar o tempo e de 
tmnsformar nossas folhinhas e nossa história recente cm algo 
inexistente. 

Há que se entender, Sr. Presidente," que o tempo existe, que hã 
uma geração intermediária modernizando o Congresso, e que 
caciques politicas estão em vias de extinção no mundo moderno. 

Mais de uma década passada e a insisti:ncia cm nos fazer acre· 
ditar que tudo aconteceu ontem, que inexiste toda uma nova geração 
politica, que repudia modelos ultrapassndos c que começa a repartir, 
com velhos compunheiros de mentalidade sempre nova, o desejo de 

reconstruir nossa ordem institucional em novas bases, sem os erros, 
omissões ou excessos do passado. 

Por isso mesmo, continuamos a não entender a hesitacào de 
hoje, pois. afinal, o Movimento de \964 foi feito dec\uradamente 
para corrigir, nunca pura substituir. 

Mais uma vez, Sr. Presidente, Srs. Senadores, temo< que enfa· 
tizar as contradicões do sistema. Uma vez mais, vale repetir que o 
monólogo shakespeareano parece, pura os nossos tempos, aqui no 
Brusi\, não uma alternativa, mas uma norma. Somos o Pais do ser e 
não ser. 

Se o regime que aí está, denota claramente sua desconfiança na 
i:lasse politica e sutilmente a nivela àquela minoria de 64, que cu\ti· 
vava a astúcia c a indefinição ideológica cm provimento próprio, é es· 
se mesmo sistema que patrocinou um notúvel aperfeiçoamento na 
nossa sistemática eleitoral. 

Alinal foi o Movimento de \964 quem promovou a instituição 
da cédula aliciai, a proibição de transporte c alimentação de 
eleitores por chefes políticos, a contenção de gastos pessoais de 
propaganda c o avanço dcmocrútico do uso da televisão e do rádio 
em propaganda politica gratuita. 

Estas transformações tornaram possível o aparecimento de 
novas liderancas, num processo que culminou com a extraordinária 
renovação de i 974. que trouxe a esta Casa novos valores que, por 
outros meios, não teriam condições de contraporem suas idéias aos 
seus oponentes, alguns dos quais remanescentes de oligarquias rurais 
comprometidas com vícios que o Movimento de 64 tanto desejou 
eliminar. 

fi preciso que se medite que as eleições de 1974, pela renovação 
etária e pela difusão de novas idéias, foi a maior demonstração de 
nossa história politica de que o povo desejava, realmente, sepultar 
processos e figuras que, afinal, contribuíram para a situação anárqui
ca de 1964. 

Podcr·Se·â argumentar que muitos dos que aqui estão, foram, 
na ocasião da campanha, veementes contra o Governo. 

€ verdade. Pode-se até adiantar que fomos claramente contra o 
que se fez cm 1968, mas jamais investimos contra o "espírito " que 
presidiu o Movimento de 1964, 

Afinal nossa eleição correspondeu à ascensão de uma geração 
sem o "pecado original" da convivência com o Governo depcsto, e 
correspondeu ao começo do fim do coronclismo c da corrupção 
eleitoral pelo dinheiro. 

Mas, Sr. Presidente, aqui o contra-senso, a hesitação, o ser e não 
ser. Tinha razão o poeta nordestino ao dizer que "a mão que afaga é 
a mesma que apedreja"·. 

O sistema que proporcionou a mais ousada inovação dcmocrá· 
tica no processo eleitoral da nossa história republicana foi o '"esmo 
que patrocinou a formidável repressão das atividadcs politicas dos 
nossos dia~. 

O Governo que promoveu o democrático espctácu\o de campa
nha c debates pelo rádio e televisão, gratuitos para todos os candi· 
datas, foi justamente o mesmo que, alegando ridicu\os critérios arit· 
méticos, retirou do convivia poHtico os dois mais poderosos meios 
de comunicação do mundo moderno, 

Quem pretendeu a renovação dos costumes da classe politica 
foi, também, quem tornou possível a presença de futuros Senadores, 
que entrarão peltts portas dos fundos desta Casa. Os que quiseram 
:stimu\ar os novos tempos na nossa terra foram os que paraninfaram 
u famosa edição do pacote de abril c fizeram passivei a inusitada 
!emelhunça dos extremos, ao permitir que o maior Partido do. 
Ocidente tenha o mesmo pavor de eleições livres e diretas que tem o 
mui o r Partido do Oriente. 

O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- V, Ex• me permite um 
aparte'! 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Estimaria- já que 
tenho tempo extremamente limitadÓ - que pudéssemos debater 
logo ttpós o meu discurso. Espero que V, Ex• tenha compreensão de 
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que trago um discurso escrito e não teria condições de responder 0 
aparte de V. Ex• se o interrompesse agora. 

O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - Pois não. Acato a 
deliberação do V. Ex• 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Falta-nos, Sr. Presi
dente, Srs, Senadores, responder a segunda pergunta que colocamos 
à nossa meditação: 

Que temos leito nós, os políticos, gente de percepção aguçada 
pelo cantata mais direto com nossas comunidades c nossos pro
blemas, no sontido de procurarmos uma saída de paz, neste ema
ranhado de equívocos? 

Muitos, na verdade, temos feito este esforço, Outros sentem a 
necessidade imperiosa da nossa reorganização democrática mas 
jamais ousam dizê-lo, como se pecado fosse a luta do normal contra 
o esdrúxulo, Grande númoro prefere o comodismo de esperar os 
acontecimentos, como se no mundo moderno ainda coubessem lide
res apologistns do .. nem sim, nem não, antes, pelo contrário''. 

Ainda outros, sinceramente ou não, apóiam qualquer coisa que 
venha do sistema. 

O mais grave, porém, Sr. Presidente, é que todos estes desen
contros se originam da montagem de um bipartidarismo artificial 
que mal consegue equilibrar a salada de idéias de seus componentes 
que vai do liberalismo ortodoxo, passa pelo conservadorismo imper
meável, chega ao amorfismo dos que escondem tão profundamente 
sua ideologia que soquer sabem qual seja, para terminar na con
vicção de outros que a delação e a distorção são o melhor caminho 
para que se precipite um confronto que socretamente desejam. 

Neste cenário surrealista, vagamos nós, a maioria democrática, 
fantasmagóricas personagens, todas sob suspeição, debaixo do mal 
contido sarcasmo dos tecnocratas que assumiram os lugares que são, 
por direito, do povo, através de seus legítimos representantes. 

Para a saída desse insólito estado de coisas, já tentamos tudo, O 
bom senso, desde há algum tempo, nos levou para o diálogo entre os 
figurões partidários. 

Conduzido com agudeza e perspicácia, o grande diálogo des
moronou-se. Os embaixadores só o eram da boa vontade, e nunca, 
plenipotenciários de poder docisório. 

Apelou-se para a nossa imaginação criadora. Pressurosos, cor· 
remos paru as tribunas parlamentares, últimas trincheiras desta 
pscudoguma inventada e indesejada. Aqui e em outras Casas Legis· 
lativas desfilamos idóias e fórmulas que iam desde a supressão pura e 
simples dos atas de arbítrio, ao parlamentarismo da proteção do 
poder democrático por medidas igualmente democráticas, à idéia da 
convocação de assembléia constituinte. A resposta à nossa imagi
nação foi um solene silõncio, quebrado pelo pacote de abril. 

Por que todos estes esforços têm falhado'! 
A culpa í: só do sistema? 
fõ perceptível que alguns políticos tom acrescentado bastante fer· 

mento pan1 a confecção deste formidável bolo em que todos nos 
mc:temos 

Nào foi do Legislativo, através da boca de um líder histriônico, 
que partiu a idõia de que radicalizar í: ótimo para o País? Não foi de 
representantes do povo que surgiu a suspeição e o veto ao diálogo da 
Oposição com as Forças Armadas? Não í: daqui que surgem aplau· 
sos à inusitudn ampliação do conceito de subversão e comunizução? 

Na vcrdudc:, Sr. Presidente, ncstu comCdia de erros da atuuli
dadc politica hrnsilcira, tt:mos que concordur que é preciso um exu
me de consciência, já que muitos do Poder Legislativo merecem n:zur 
um solene ntt'tl culpa. 

f.:. preciso tambérn que o Congresso Nacional se conscientize 
como um todo que viwmos os novos tempos. 

As novas gcmçõcs que hrcvcmcntc nos substituirão c que por 
um princípio clcmcntm evolutivo scrUo muito melhores que a nossa, 
a cl<1ssc média hrasilcira, a intellgent:ia nacional, os trabalhadores, o 
clero, enfim o povn hrasileiro, estú a nos o!hur c a uguurdar que 
t:.1mhém c princiralmentc, atruvl!s da classe politica, c nos pnrlu
mcntos- um dos llltirnos rl!dutns da nossa camhuleunte democracia 

- se chegue ao nm da crise institucional, responsável por todas as 
outrus crises. A normalizuçllo da vida politica brasileira é, hoje, um 
anseio nacional,jú que ninguém ousa dizer que não a deseja. 

Não se chegará <I esta normalização, entretanto, se nós, pai!· 
ticos, continunrmos dentro de um urtilicialismo sem sentido, sem 
definições ideológicas claras e a aguardar o sinal verde do Palácio do 
Planalto, acompanhado da indispensável indulgência plenária para 
os nossos pecados. 

A nossa história loi feita, Sr. Presidente, por homens que tive· 
rum a gnlndeza de perceber que não é com a guerra fratricida que se 
constróem nações, mas que também não é com a omissão e a apatia 
de muitos que se conseguem vitoriar as grandes causas. 

Para os que não desejam a contestação, para os que acham que 
não interessa ao País a disscnçào, nem a opção entre extremos, é che· 
gada a hora de manifestarmos clara e formalmente a nossa decisão 
de participarmos mais objetivamente dos rumos nacionais. 

Para isso é necessário e urgente que reconheçamos superado o 
artificialismo do bipartidarismo imposto. Os atuais Partidos, nas· 
cidos de inseminação artificial, já esgotaram sua vida útil, não com· 
portam mais as diferenças c semelhanças dos seus membros, não 
representam verdades ideológicas e determinam alternativas abso
lutamente irreais. 

Teremos que ter a coragem clvica e a ousadia- já que no atual 
regime é sempre ousado querer a normalidade- de nos agruparmos 
de acordo com as nossas tendências e nossos princípios ideológicos 
em núcleos que serão embriões de futuros Partidos politicas, que ine
vitavelmente terão que vir cm nascimento natural. 

Todos sabemos que em países da grandeza do Brasil estão su
perados os Partidos de lideranças pessoais, carismáticas. 

A amarga experiência que nos legou o multipartidarismo anár· 
quico de 1964 e a convicção já a tua\, desta nossa grandiosidade, não 
nos fará incidir nos mesmos erros do passado. Por outro lado, a 
aldeia global em que já se transformou nosso planeta, permite que 
observemos que não são tão numerosas as tendências filosóncas
ideológícas na nossa era. Todos os Partidos politicas do mundo civi
lizado onde se permite a representatividade, gravitam ou são filhos 
de 4 tendências ideológicas básicas: o conservadorismojcapitalista, a 
democracia liberal(cristã, o populismo sindical/socialista e o 
comunismo. Esta será também, a longo prazo, certamente a ten
dência brasileira, quando o Pais curado da crise, se convencerá que o 
voto ainda é o melhor meio se\ccionador de idéias, é que o comunis
mo não resistirá aqui, como não resiste em outros pulses, à hora da 
n~a~duum~. · 

~ evidente, Sr. Presidente, que não estamos a preconizar a 
imediata instalação de novos Partidos no Brasil. Como médico, não 
poderia recomendar que se saísse de uma crise sem as cautelas de 
uma convalescença. Também nós somos partidários da distensão 
gradual. Mas é preciso que saiamos dos sonhos teóricos e partamos 
para o terreno prútico. Que se unum os democrutus liberais real
mente convictos. Temos certeza de que, como a maioria esmagadora 
do povo braRileiro, somos seus representantes, a imensa maioria a 
proressur n ré democrútica. 

Comecemos então pela maioria. 
Que se nproxim~:m os verdudciros dcmocrutns d~: umbos os 

Partidos c, unidos por umn decluração de principias, clara e concisn, 
possumos demonstrar nossa crcncn em que a democracia pode convi
ver com instrumentos de s~:gurunçu do estado com o impí:rio du lei c 
com us liberdades rundumcntais, 

Ultrapassada esta ctupu, Srs. Senadores, teremo-s que vencer os 
grilhões da ndelidude purtidilria, altamente inoportuna nn hora em 
qut: se concretizar uma frcnt~: dcmocrútica que perscguirú u detiva 
normalidade institucionnl. 

Quando se conseguir a disposiçr1o inequívoca da maioria do 
Congresso Nucionul cm se construir u normalidade democr{nicu, ni\o 
farú mais sc.ntido a cxist~nciu do fosso legal entre os dcmocrutus, que 
os nhriga ao radicalismo do urném totnl c à injustiça do nlto unünime. 
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Aí entuo, Sr. Presidente, estimulados pela unidade dos nossos 
princípios c dos nossos votos - principalmente pela fortaleza dos 
nossos votos, arma de poder inexcedível na vida dos homens livres
estaremos habilitados para o diálogo construtivo. 

Não somente o diálogo entre nós mesmos, corajosas figuras a 
ttttcar no escuro à busca da saída, mas, o grande diálogo nacional, 
franco e aberto entre os homens que querem a liberdade c aqueles 
que reiteradamente a prometem. 

O que move os democratas, que são a maioria nesta casa, em 
outras do Legislativo c cm todo o Pais, é quo temos uma convicção . 
clara c inalienável; todos cremos que a democracia através do emba
te de idéias, de pressões de interesses c de confrontos de fórmulas, é 
ainda a melhor maneira de se conseguir a resultante que realmente re
presente uma medida de anseios nacionais. 

Sem ouvir, sem medir e sem comparar nào 'se pode julgar. E nilo 
se podendo julgar não se pode escolher o melhor. Esta é " nossa idéia 
força: somos um País jovem, modorno, afinados com os novos tem
pos. que siio nacional c internacionalmente, completamente diferen
tes de há 13 anos atrás. 

Queremos tor ordem, almejamos ter progresso e não há nenhu· 
ma incompatibilidade em se pretender ordem e progresso com de· 
mocrucia e justiça. 

Enquanto temos nossa convicção, nossa definição política, c 
nossos claros caminhos a seguir, o que nos apontam os homens do 
sistema'? Finalmonte que modelo porscguem, que definição possuem 
c que horizonte nos indicam? Será que o provisório poderá ser etcr· 
no, será que o indefinido conseguirá ser conclusivo? 

Estamos certos, Sr. Presidente, que esta é a grande hora do 
Parlamento brasileiro. Agrupados, os que acreditam na democracia, 
ungidos pelo crcdcnciamento popular e qualificados como eloitores 
do futuro Presidente da República, teremos que influir mais efetiva
mcnte nos destinos da nossa Pátria. 

Comecemos a nossa distensão. 
Os livres, os que creem nas liberdades fundamentais do bomem, 

nãO podem sc:r preconcdtuosos. Teremos que estar dispostos a 
apoi'" qualquer os forço em dircção à normalidade, desde que justo, 
efetivo, concreto e não apr.mas umu formal declaração de intenções, 
que geralmentt: é seguida de atas contrários. 

O caminho da normalidade i: claro, sem subterrâneos c desvios.• 
Teremos que chegar à verdade partidária c caminhar para a convoca· 
çào de uma Assembléia Constituinte, livremente eleita, caminho 
final do grande cncon tro nacional e que só os que temem a verdade 
consideram corno solução contrária aos interesses nacionais. 

Sr. Presidente: 
Não estamos aqui a fazer mais um exercício de imaginação cria

dora. A nossa criatividade possui limites c objcções. Apenas pret:n· 
demos ter seguido o límpido raciocínio da lógica que nos convence 
que esta i: a hora de ultrapassarmos preconceitos para que chegue· 
mos. na paz, ao Pais que os nossos descendentes esperam rt:ccbcr. 

O Brasil jú começa a demonstrar inquietantes simds de fadiga 
pela indefinição a que foi levado. O clamor por mudanças dcmocrú· 
ticas jú ultrapassou os limites partidários. 

Seremos um País forte:.:: grandioso a depender du nossa coragem 
c da nossa grandc:w. Assumamos u posição de vangu'urdu que st:m· 
prt: foi a dos rcpres~:ntnntes do povo. 

Somente assim, com altivez, com sinceridad~:· c· com civismo, 
~onduzin:mos nosso País à sua destinação de grande potência. sonho 
d<> seu povo~ dos seus representantes. (Muito bem! Palmas.) 

COMI'ARECEM MAIS OS SRS. SENdDORES: 

José Guiomurd- Evandro Carreira- Agcnor Mnriu- Jcssé 
Freire- Domício Gondim- Milton Cubra! - Marcos Freire
Teotónio Vi\~:lu- Au!:!usto Franco- Heitor Dias- Luiz Viana
Dirceu Cmdoso- Eurico Rc1.cndc - Joüo Calrnon - Amaral Pci· 
xoto- Roh~:rto Saturnino - Benjamim Furah -Gustavo Caru· 
ne11u1- Franco Montara- Orestes Quérciu- Benedito Ferreira
Accioly Filho- Lcnoir Vurgus- Otuir Bccker- Tarso Dutru. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portcl!a) - Está finda a Hora 
do Expediente. 

Passa-se à 

Item I: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n' 142, de 
1977, do Sr. Senador Itamar Franco, solicitando a transcri· 
çào, nos Anais do Senado Federai. do artigo intitulado "A 
Cidade e a Utopia", de autoria do Jornalista José Helder de 
Souza, publicado no Correio BrazUicnsc, do dia 18 de maio 
de 1977. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição. 

~o seguinte o artigo cuja transcrição é solicitada: 

"A CIDADE E A UTOPIA 

Passados os festejos do 17• aniversário de Brasília, Josó He!dcr 
de Souza. redutor do Correio BrazUicnse, procurou ouvir alguns 
arquitetos c outros profissionais preocupados com as questões urba· 
nas. sobro aspectos da problemática brasiliense. Das consultas c vcri· 
licações resultou o texto que sc segue: 

A Cidade 

O Plano-Piloto- nome vulgar da cidade de Brasília, o apelido 
dado pelo povo e hoje consagrado ati: nos meios eruditos, ao traço 
cruciforme de Lúcio Costa para a nova cidade- nasceu bem, um !c· 
gítimo c verdadeiro filho do moderno urbanismo. Realmente bem 
concebido o espaço físico da cidade. 

A solidão do pai - Lúcio Costa- c do acalentador - Oscar 
Nicmcycr - pode ter gerado algumas deformações, não teratoló· 
gicas, no nascituro. Breves defeitos de criação, de mimo puro e 
simples. t\ criança deveria ter sido embalada e assistida também por 
sociólogos, cientistas, políticos c outras espécies de técnicos qut: se 
possa imaginar. participando da feitura e implantação de uma nova 
comunidade. concebida para abrigar a sede de um Governo. 

Em tudo, ou cm quase tudo, pelo menos, a proposição era revo· 
lucionúriu desde o deslocamento do eixo de interesse nacional -
formnção de novo pólo de desenvolvimento no centro do Brasil pelo 
tropismo du nova capital - LI conccpçi10 da nova urbe adequada a 
tempos novos. Praticamente, pori:m. surgiu de duas mentes, embora 
privilegiadas, solitárias, desassistidas de outras visões políticas e li\o
sólicas. 

Brasília, então, nuqut.!lcs idos. foi c<mtada cm muitas fotos, 
tilgum~1 prosa c poucos versos. Tudo di1.cndo d•l exccl~ncia da novu 
vida nusct:ndo nos vastos c descrtl'IS campos c cr.:rrados do Planalto 
Central. Acendrado amor dos hrasilr.:iros e de muitos estrangeiros 
pela proposta urbana inovadora, ditada pela filosofia dcscnvolvimen· 
tistu quando se;: inaugurava a fomr.:nt:u;;t1o do modelo cconõmico de 
substituictlo dus importuçl1cs, nele sc incrustando, de modo incvi
tiiVcl; 01 indústria automobilística, rcccntissima aquisição da Nação. 

Lú se vào vinte aMs ... uma fmçiio diminuta na história de um 
fiOVll, N•lco de tempo no percurso de uma naç~o ao longo ,de suu 
scdimcntuçtw histórica. DohmJso, vivido, cruciuntc andar para umu 
geraçr'w. Em duas déc:u.las. o g.irar dn mundo climin;.1 vidas, substitui 
homens. colocu situações novas. nmta aspirações, suph1ntu, snrita 
prctcns1lcs, ho:.1s ou mús. Prcnhadu hú vinte anos ( llJ5tí). nascida hú 
17 (19Ml), muita úgua Cllrrcu sob us pontes, muitos passaram sob os 
viadutns da nOV<I ddadc. Brasília jú tem seus fantasmas, para nrw 
diter dcl'untos. Sepultando seus mortos é que um :1juntamcnto, uma 
aldeia, uma cidade !'ic fat.. se m:.m:a, sc diz, é. 
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-A cidade é feita pela História- nos diz Paulo Brnsil Pimcn· 
tcl. do instituto de Arquitetos do Brasil. interpretando, certamente, 
o pcnsumcnto de seus colcgns avoengos c contemporâneos. As rclu
ções sociais geram modificações ao longo do tempo. Essa história, 
esse cntrcrroçur de homens na natural vivência urbana, certamente, 
indubitavelmente, impôs mudanças várias nesta cidade adolescente, 

Uma faHtlidude atroz esmagando csl<l cidade: a soliduo de seus 
geradores c de seus gestores. Um u fuzê·lu segundo sua só c genial 
concepção: os outros a modificá-la segundo suas óticas quase inti
mistas, sem consulta aos viventes usuários desta máquina de morar. 
Viu de regra os moradores desta urbe surpreenderam-se, no diu-a
dia, com modilicações no seu modo de viver. Como se já tivessem 
envelhecido cm 17 unos, os caminhos (podemos dizer antigos em tua 
breve tempo'~) são mudados: as áreas de lazer trnnsmududus; os espu· 
ços tomados, a continuidade da vila cortada; o caminhar livre do 
homem obstado uqui e ali por novos elementos surgidos sem propó· 
sitos maiores, só o desejo quase mórbido de modificur. Nus velhas 
cidades, pelo menos, as Câmaras, as chavaricas ferviihum com as 
idt:ias, os anseios, as aspirações. As reivindicações são interpretadas 
(bem ou mal) pelos proverbiais edis. Cá onde eles estão em que cstre· 
las se escondem, cm que recantos do céu? 

Nascida - bem nascida, se afirma - Brasília, ainda nem che· 
gara à adolescência, passou u se corromper. Alilts, há quem diga, 
ainda na infância, houve ofensores a seu pudor urbanístico. Dessa 
corrupção, dessa violação, nasceram, entre outras coisas, as cidades 
satélites. 

Feitas pura gravitar em torno do "Piuno·Piloto", autõnomos 
corpos estrelares em volta do astro maior, mudaram·se, de pronto, 
em apêndices. 

A Utopia 

"Em Brasília, a cidade planejuda parece destinada quase exclu· 
sivumente a diplomatas, servidores civis - e automóveis. E nos 
assentamentos cm volta que o povo vive ... E com essas divisões 
geográficas entre riqueza e pobreza, surge outra profunda causa de 
injustiça - o acesso totalmente desigual aos serviços e empregos da 
cidade". A observação i: de Barbara Ward em seu livro "A Casa do 
Homem" (Editora Artenova), um circunstanciado estudo sobre as 
condições atuais das cidades, 

Ward tem, indubitavelmente, razões. Olhando para a situação 
atual das cidades satélites, os brasilienses estudiosos dos fonômenos 
sociais e urbanos ocorridos nos últimos 17 anos, principalmente os 
urquitetos que aqui vivem ou viveram, verificam não haver vida pró· 
priu nessas comunidades. Elas são incapazes de prover a maior parte 
das necessidades de seus habitantes. Para existirem como cidades de· 
viam, antes de tudo, oferecer ocupações, empregos capazes de dar o 
essencial à vida de seus ocupantes- o que niio se restringe à simples 
habitação. Não se pode negar que essas populações sateiitizadas vêm 
a Braslliu, diariamente, niio só em busca do piio de cada dia. Aqui 
procuram, também, assistência médica, abastecimento, compras de 
toda natureza, do singular feijilo ao sapato, à roupa e às utilidades 
domésticas, Cá também vêm para divertir-se, pois cá está o centro 
cultural, os clubes, os cinemas, ginásios, teatros c os grandes colégios. 

A distorção inaugurou-se quando do "boom" imobiliário 
de 1965/66. Naqueles anos, pequenos funcionários, ocupantes de 
apartamentos nas diversas superquadras de propriedade dos insti· 
tutos de previdência, foram convidados u comprar aq~eles imóveis. 
Logo. depois da compra, encontraram preços aitlssimos, vastumente 
compensadores. Desfizeram-se de uma moradia digna, diflcil de 
encontrar cm outras cidades brasileiras, para, vendido o imóvel, 
transferir-se para as cidades sati:lites - Taguutinga, Sobradinho, 
Gumu. Posteriormente, fascinados ainda mais pelos lucros imobi· 
liúrios, venderam ati: mesmo os imóveis dessas cidades e mudaram-se 
pura mais longe, distanciando-se cudu vez mais de seus locais de 
trubuiho, demandando mais equipamento de transportes urbanos. 
Esses trabalhadores foram engrossar u popuiaçilo das cidades 

satélitcs.jí1 abarrotadas com os da construção civil, operários impos· 
sihilitudos de morar nas J"fOXimidudes das obrus, os imóveis inaces· 
sívcis a seus rendimentos. O crescimento de Tup:uutingu, Gama, So· 
br:tdinho, depois Ceilitndiu, Planultinu c Bruzhindiu, criou um nuxo 
diário, cada vez mais caudaloso, entre essas cidades-dormitórios e 
a cidade de Brasil ia, Hoje, sabe.sc, ulêm de simples operitrios, tra· 
balhudores muis categorizados, incluindo profissionais liberais, 
comerciuntes, comercíúrios, bancúrios, etc. ocupam grande parte des· 
sas cidades, rodando diariamente com seus automóveis até o centro 
principal, onde, via de regra, c~crccm suus atividudes. isto, natu· 
ralmente, criou uma inelutitvel pressão sobre Brasília, a cidade i mugi· 
nada, concebida, plunejuda para funcionar como "habitat" de uma 
determinada quantidade populacional, com todos seus cquipumen· 
tos c requisitos urbanos mont~1dos para utender este exato número de 
habitantes. Essa pressão inegável - basta ver 11 fila de carros, 
automóveis. ónibus, caminhões, que se forma todas as manhãs aqui 
mesmo cm frente ao Correio Braziliense, vindos de Tuguatinga -
provocou algumas distorções naquela cidade ideal, traçada em 1957, 
assentuda nos seus fundumcntos principais -· Praça dos Três Po
deres, Esplanada dos Ministérios, as zonas de habitações co\etivus 
(supcrquadras), etc. - no entardecer do Governo Juscelino 
Kubitschck, \960, Os estacionamentos tornaram-se insuficientes, os 
hospitais sem cupacid•1dt: para atender a tantos, os setores comerciais 
locais impruticitveis, com filas duplas de veículos estacionados em 
frente às lojas, os supermercados (os pour.:os existentes entre as super.
quadrus) atapetados de clientes, não só vindos das circunvizinhan· 
çus, mas de todo o Distrito Federal. Os espaços e os serviços previs· 
tos pura os ocupantes de Brasília, ferozmente disputados pelos hubi· 
tantes cm geral de toda u itrca do Distrito Federal, indistintamente. 
Com isto cstit bem visto, muitos requisitos do Pi:mo Piloto tinham 
que falir. naufragar no mar de gente a se fazer presontc diariamente 
cm seus espaços. Problema urbano difícil de equacionar. nos dias 
que correm. 

Ao lado destes cruciais aspectos da problemática urbana do 
Distrito Fcderul, alinha-se ainda a falta de continuidade nu execução 
do plano. As superquudrus foram feitas de modo descontinuo, uma 
no meio, outra no extremo de uma Asa. Edificadas algumas delas, 
esqueceram·se de cxecutur as unidades de vizinhanças e atê hoje 
somente o complexo 107 I \08/307/308 tem sua unidade de vizi· 
nhançu completa: uma escola parque, um supermercado, escolas· 
classe, clube de vizinhança, uma unidade de saúde e setor comercial 
local inteiro. Esta mesma foi deixada por isruel Pinheiro, nos primei· 
ros dias da cidade, para que se tivesse uma idéiu de como funcionava 
a tal unidade de vizinhança. As demais não forum feitas. Mais uma 
distorção: os ocupantes dos diversos ediflcios de apartamentos nas 
superquadrus, concluídas ou não, passaram a movimentar .. sc ao lon .. 
go das duas Asas, levando crianças para as escolas, procurando cen· 
tros de abastecimento, etc, etc., quando primitivamente imaginou-se 
que essas populações proviriam suas neccssidudes vitais nu própria 
unidade por elas ocupadas: O fenômeno distorsivo persistiu até hoje. 
f; comum vermos ocupantes de uma supcrquudru da Asa Norte 
percorrer alguns quilómetros pura levar fllhos u escolas localizadas 
nu L/2 Sul. Outros atravessar toda a cidade p:tr:t ir a um supermer· 
cada. 

- Nilo se diga que o Plano foi mal concebido. Dcsttstrudu foi 
sua implantação. Ao ludo de cada conjunto residencial, gruduulmen· 
te deveriam ter sido implantados os serviços essenciais- constatam, 
de modo geral, os que se dedicam à veriflcuçiio dos problemas da ci· 
dadc. 

Brusiliu chegu, desta formu, i1s vésperus du maioridade, com 
uma vasta gumu de problemas urbanos e conseqUentemente sociais, 
cupttzes de preocupar não só aos técnicos em problemas desta or· 
dem, como a muitos de seus habitantes que vi:cm dia a dia ucnbur 
aquele purulso urbano encontrado outrora, saudosos dos tempos em 
que nua httviu dificuldades de estacionamento, cscoiu f(tcil puru to· 
dos os f11hos, morudin burutu c confort(Jvcl, úrcus de luzer nas proxi
midades da casu c ubustccimento sem gmmlcs dificuldades. 
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As cstatlsticas demonstram u urbanização do homem do Século 
XX, é um fenômeno próprio de nossa época a vinda do homem para 
a cidade onde está hoje mais da metade da população. O Brasil nilo 
fugiu desta contingência contemporânea c Brasília, cm especial, 
tornou-se um pólo de utração de homens do campo vindo não só das 
unidades federativas que a circundam, como de remotos Estados, 
todos em busca das delicias urbanas da nova cidade. Jorge Francisco
no, da Comissão Nacional de Política Urbana, no projeto das ci
dades médias, advoga a criação de novos pólos de atraçilo nas proxi· 
midades de Brasil ia, cm Minas e Goiás, capazes de absorver as cons· 
tantes correntes migratórias. Seria a maneira mais viável c talvez 
imediata de desviar as pressões populacionais motivadoras de algu
mas deformações do Plano Piloto de Lúcio Costa. 

~ de se crer que Brasllia, tal como foi idealizud:i, há duas dé
cadas, cm pleno reino c glória do automóvel, cru uma utopia. Uma 
grande utopia, nilo obstante seus altos propósitos urbanísticos. Uma . 
cidade ideal, livre de mazelas urbanas, das eruciantcs doenças unigi
doras das cidades de todo o mundo, num pais subdesenvolvido (hoje 
prefere-se dizer cm desenvolvimento), era realmente um sonho, Se 
naquela época houvesse dinheiro suficiente pura implantá-lu de vez, 
impedindo-se distorções futuras, talvez menores fossem as aflições 
dos brasilienses. Construída por partes, transformada num grande 
canteiro de obras (canteiro que ainda existirá por muitos anos), cru 
natural que exercesse um forte tropismo sobre habitantes de outras 
regiões anigidas por desemprego, falta de equipamentos urbanos 
satisfatórios, com assistência médica precária, dificuldade de escolas, 
transportes insatisfutórios e outras mazelas inerentes às cidades 
"inchadas". Partiram, de vários pontos do País, ao longo desses 17 
anos, levas e levas migratórias rumo a Brasília e ao peso dessas ondas 
sucessivas acabou por submergir a utopia, u cidade nova c ussóptica e 
de grandes espaços livres. O sonho acabou c agora, impedidos de 
corrigir certas distorções, força é que convivamos com algumas docn· 
ças urbanas, nunca imaginadas para esta cidade, procurando porém 
caminhos capazes de desviar o aprofundamento da crise que se avizi
nha cada dia mais. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) -Item 2: 

Votação, em turno único. do Requerimento n• !59, de 
1977, do Senhor Senador Nelson Carneiro, solicitando a 
retirada do Projeto de Lei do Senado n' 119, de 1977, de sua 
autoria, que estende aos delegados sindicais os efeitos da esta· 
bilidade provisória referida no art. 543 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Em votação o requerimento, 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto será arquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) -Item 3: 
Votuçilo.'em turno único, do Requerimento n' 162, de 

1977. dos Senhores Senadores Fr<tnco Montara c Otto 
Lehmunn, solicitando que o Projeto de Lei do Senado 
n• 218, de 1976, que dcterminu u aplicação de 20% do Fundo 
de Purticipução dos Municípios cm progrumus de edu~açào 
pri:-escolur c de primeiro grau, tenhu tramituçào em conJunto 
com o Projeto de Lei do Scnudo n• I, de 1971, que inclui no 
conceito de ensino de I• gruu, para fins do disposto no urt. 59 
da Ld n• 5.692, de li de agosto de 1971, o ministrado u 
crianças de idade inrcrior u sete unos. 

Antes de submeter n matéria U votuçi'to, a Prt:sidênciu eschm:cc 
que o Projeto de Lei do Senado n' 218, de 1976, estttva com suu 
discussilo udiudu puru o próximo diu 2), cm face da uprovuçilo pelo 
Plentirio do Requerimento n' 143, de 1977, de autoria do Senhor 
Senador Lúznro Barhozu. 

Umu vez. cntn:t;mto. uprovudo pelo J>lcnúrio o presente rcquc· 
rimcnto, cm que se snlicita a trumituçào conjuntu duque lu Prorosi-

ção com o Projeto de Lei do Scnudo n' I, de 1977, a decisão anterior 
do Plenário ficará sem efeito. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em. conseqUência, as proposições tramitarão cm conjunto. 

. O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) -Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 16, de 1976 (n• 619-C/72. nu Casa de origem), que deter· 
mina levantamentos prévios de custo para fixação de preços 
de produtos agrícolas, lendo 

PARECERES, sob n•s 240 u 242, de 1?77, das Comis
sões: 

-de Agricultura (ouvido o Ministi:rio da Agricultura), 
contrário ao projeto; 

....... de Economia, contrário: e 
-de Finanças, favorável ao projeto, com voto vencido 

dos Senhores Senadores Saldanha Derzi, Lourival Baptista, 
Ruy Santos c Alexandre Costa. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, irei 

declarar encerrada a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que aprovam a projeto queiram 

permanecer scntudos. (Pausa.) 
Rcjeitudo. 
A matória serú arquivada, fcitu a devida comunicução à Câmara 

dos Dcputudos. 

É o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 16, DE 1976 
(n' 619/72, na Casa de origem) 

Determina lenntamentos préYios de custo para fixação de 
preços de produtos agrícolas. 

O Congre<so Nacional decreta: 

Art. i' Os produtos agrícolas sujeitos a preços fixudos pelo 
Conselho Monetário Nacional ou outro órgão do Executivo terão o 
seu custo de produção díreto e indircto levantndo, por região c por 
órgãos técnicos federuis, com u coluboruçào dus Secretarias de 
Agriculturu dos E.•tados que estiverem aparelhadas paru esse traba
lho, u critério do Ministro du Agricultura. 

Art. 2~ Os preços que nõnal vierem u sc=r lixudos levart10 em 
conta os custos respectivos c margem de= lucro razo(lvd p:uu o 
agricultor, compreendida u remuncruçào do investimento c a do pró
prio luvn1dor. 

Art. )'Os Ministórios da Fazenda, da Indústria e do Comi:rcio c 
da Agricultura, cujos titulares participam do Conselho Monetário, 
poderão estabelecer convênios, :.~través deste: ou diretumente, por sua 
dclcgucão, com c:ntidudes ti:cnicus privudus dt: reconhecida idoneida
de paru o levantamento referido, o qual deverá estar concluido e 
publicado, com os preços divulgados, pelo monos 60 (sessenta) dias 
untes do inicio do pluntio, no caso dLlS luvourus Lmunis ou 60 (sessen
ta) dius untes do inicio das colheitas, quando se trutur de culturas 
permanentes. 

Art. 4• Esta lei entrará cm vigor nu data de sua publicaçilo, 
rcvog:1dns us disposições cm contrí1rio. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portcllu) -Item 5: 

Discussão, cm turno Unico, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 9, de 1977 (n' H9-Bf77, na Cilmuru dos 
Deputudos), que uprova o texto do Convênio de Assistência 
Reciproca para a Repressão do Trillico Ilícito de Drogas que 
Produ1.cm Dcpcndênci;1, lirmado entn: u Rcpúblicu Fcdcrati
vn do Bwsil c a República dn Peru, a bordo do navio da 
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Armada peruana. Ucayali. fundeado no rio Amazonas 
(Solimões), na linha de fronteira brasileiro·pcruana, cm 5 de 
novembro de 1976, tendo 

PARECERES FAVOR,\VEIS, sob n•s 24H c 249, de 
1977, das Comissões: 

-de Relações Exteriores: e 
-de Constituição e Justiça. 

Em discussüo o projeto. (Pausa.) 
NUo havendo quem queira usar du palavnt, declaro-a encerrada. 
Em votaçüo, Os Srs. Senadores que o aprovam qudrum 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A m~téria vai~~ Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portc\1") -Item 6: 

Discussão, em primeiro turno. do Projeto de Lei do 
Senado n• 236, de 1975, do Senhor Senador Otair Beckcr. 
que dá nov" redaç5o "o art. 13 do Decreto-lei n• 1.03H, de 21 
de outubro de 1969, que "estabelece normas relativas ao 
Imposto Único sobre Minerais, c dil outras providências, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 644 " 646. de 1976, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça~ pela constitucionalidade do 
Projeto. com voto vencido, cm separado, do Senhor Scn"dor 
Leite Chaves: 

-de Economin, favorâvel: c 
-de Finanças (ouvidos os Ministérios das Minas e 

Energia c da F.azenda), favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nüo havendo oradores, declaro· a encerrada. 
Em voutção o projeto. 
Os Srs. Senadores que o nprov<lm queiram permanecer senta· 

dos. (Puusa.) 
Rejeitado. 
A m:.~t~ria vai no Arqui\'o, 

l'õ o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 236, DE 1975 

Dú nova r.duçüo uo art. 13 do Decreto-lei n• 1.038, de 21 
de outubro do 1959, que "estobelece normas relathas uo Impos
Jo Único sobre Minerais", e dú ou:rus providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo I• O Artigo I), do Decreto-lei n• 1.0;18, de 21 de outu

bro de 1969, passtl a vigorm com u seguinte rcdaçnn: 
"Artigo 13. A Receita do Imposto Único sohrc Minerais. 

deduzidos 0,5% (cinco décimos por cento) a titulo de dcspcS<ts de 
nrrc:cadaçlio c liscaliznçào, scrú assim distribu ida: 

1- \0% (dez por cento) à União: 
11 -45% (quarenta c cinco por cento) dirf.!tamcntc ao Estudo c 

ao Distdto Federal cm cujo território houver sido extraído o mineral 
produtor du Rcccitu: 

III- 45% (quarenta c cinco por cento) di reta mente ao Municí
pio cm cujo território houver sido extraído o mineral produtor da 
Rcccitu. 

~ I~' Ao Distrito Federal cubcrú cumulutivumcntc a cota atrihui
da aos Municípios. 

~ 211 Nos Tcrritôrios Federais cabcrú t1 Uniria a cota utrihuida 
uos Estados. 

~ J11 A cot:1 de que trata o pan'ig:rafo anterior s~:rú destinada ao 
Território Federal cm que houver sido cxtmido n mineral produtor 
da Receita." 

Artigo 21
,, Esta lei entra cm vigor na datn da sua puhlicnçUo. 

Artigo Jv Revol!am-sc as tlisposiçõt:s cm contrúria. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrôniol'ortcl\a)- item 7: 

Discussiao, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Scnad<> n•• \6S. de 1976, do Senhor Senador Vusconcclos 
Torres, que dispa\e sobre o cidcu\o da remuneração a que se 
refere a l.ci n<• 4.090, de I J de julho de 1962, que institui a 
gratifica~;flll de Natal par<~ o' traha\hadorcs,tcndo 

PARECERES, soh n•s IJ7 c IJ8, de 1977, das 
Comissõt:s: 

- do Constituição o Justiça, pela constitucionalidade c 
juridicidadc do projeto, com a Emenda que apresenta de 
n• 1-CCJ: c 

-de Lo~lslaçiio Social, favorúvc\ ao projeto c à emenda 
da Comissüo de Constituição c Justiça. 

Em discussão o projeto c a emenda. (Pausa.) 
Ninguóm desejando discutir a mutória, declaro-a encerrada. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
Rejeitado o projeto, fica prejudicada a emenda. 
A mutériu vai uo Arquivo. 

i:: o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 165, DE 1976 

Dispõe sobre o cálculo da remuneração a que se refere a 
Lei n• 4.090, do iZ de julho de 1962, que institui a gratificação 
do Natal para us trahalbadorcs. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O art. l•da Lei n• 4.090, de 13 de julho de \962, passa a 

vigorar acrescido de mais um parágrafo, com a seguinte redução: 
§ 3• No cú\culo da remuneração a que se refere o§ I• deste arti

go incluem-se as grutilic'!çõcs, as horas extras e o adicional noturno 
recebidos pelo empregado. 

Art; 2• Eslll lei cntm cm vigor na data de sua publicação, re
vognm·sc us disposiçõc~ t:m contrúrio. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portellu)- item 8: 

Discuss.io, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucion"lidadc. nos termos do arl. 296 do Regimento 
Interno), d<1 Projeto de Lei do .Senado n• 62, de \976, do Se
nhor Senador Fmnc<' Montoro, que estabelece novo critório 
p"ra a distribuição da contribuição sindical, c dia outras 
rrovidências, tendo 

PARECER, sob n• 2J, de 1977. da Comissilo: 
-de Constltuiçiio e Justiça, pela inconstitucionalidade, 

com V<lto vencido d<1< Senhores Senadores Nelson Carneiro, 
Lt:itc Chaves c Dirccl; Cardoso. 

Em discussão o projeto. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Peço a palavra, Sr. 
Prcsidt:ntc, 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõni<' Portella)- Concedo a palavra 
ilO nohrc Sen.:1dor Frnnco Mnntoro, pnrn discutir o projeto. 

O SR. FRANCO MO:>OTORO (MDB- SP. Pura discutir o 
rn*:to. Sem rcvi~rw dn owdor.) - Sr. Presidente, o parecer du 
Cnmiss[h) de Con,titui~ào c Justiça, u qu~: V. Ex• fez rcferi:nciu, teve 
trê" \'lllns cm sentido çontrúrio. 

i\1.·aha de r:hc~;~r i1s nnss.:ts mnos uma rcprcscntuçüo du 
Fcd~:ra~·i'w da"i lndt.htria"i dn F'tado de Minas Gentis c outrn du 
F~:d~:ra..;i'1o do Comên:io do E"itado d~: Sào Pnulo. Amhus sào 
ucnmpanhad:ts de parc~.:crcs dos órgãos técnicos dessas entidades, 
çuja cnmpctênda c ·idnneidadc ~nn rc~.:nnhccidus, mnnifestundo-se 
ununimementc favnrúvcis a cssc projeto. 

' ' 
. ,. 
:· 
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Em virtude deste fato, vamos encaminhar t1 mesa um requeri
mento solicitando o adiamento da matéria. pan1 que, na próxima 
oportunidade, tendo examinado esses dois pnrccen:s e outros subsi· 
dios que solicitamos, poSSólnlOS oferecer fi C~ISa clcmt:ntoS pura Ulni.l 
dclihcrm;iln mais fundamentada sohrc H matéria. 

Encaminho ii Mesa o requerimento de adiamento. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- O Sr. !•-Secretário 
procederá à leitura do requerimento formulado pelo nobre Líder da 
Minoria. 

f!.lido c aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 175, DE 1977 · 

Nos termos do arl. 310, alínea c, do Regimento Interno, re
queiro adiamento da discussüo do Projeto de Lei do Senado n• 62, de· 
1976, a fim dcser feita na sessüo de 18 de agosto próximo. 

Sala das Sessões, cm 21 de junho de 1977.- Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- Em razão da apro
vução do requerimento, a matéria figurará na Ordem do Dia da 
sessão de 18 de agosto. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Estú finda a 
matéria d01 pauta. 

Sobre a mesa, a redacioo final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 9, de 1977, aprovado nu Ordem do Dia du presente sessão e que, 
nos termos do pariogmfo único do arl. 355 do Regimento Interno, se 
nüo houver ohjeçioo do Pleniorio, serú lida pelo Sr, !•-Secretário. 
(Pausu.) 

f: lid:1 a ~eguintc 

I'ARECER N• 333, DE 1977 
Do Comissão de Rednção 

Redução finul do Projeto de Decreto Legislntho n• 9, de 
1977 (n' 89-8(77, nu Cômurn dos Deputados). 

Relator: Senador Suldunhu Der>.i 

A Comissioo apresenta a redacüo final do Projeto de Decreto Le
gislativo n• 9, de 1977 (n• 89-B/77, na Gomara dos Deputados), que 
uprova o texto do Conv~nio de Assistência Reciproca pura a Re· 
pressão do Trúficg Ilícito de Drogas que Produzem Dependênciu, fir
mado entre a Rcpioblica Federativa do Brasil e a República do Peru, 
a bordo do navio da Armada Peruana, Ucayali. fundeado no rio 
Amazonas (Solimões), na linha de fronteira brusileiro-peruana, em 5 
de novembro de 1976. 

Saiu das Comissões, cm 21 de junho de 1977.- Helvídio Nunes, 
Presidente- Suldnnhu Derzl. Relator- Otto Lehmaan. 

ANEXO AO PARECER N• 33J, DE 1977 

Redução final do Projeto de Decreto Legislativo n• 9, de 
1977 (n' 89-B/77, na Ctimuru dos Deputudos). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. nos termos do 
urt. 44, inciso I, Ja Constituictto, c eu, • Presidente do 
Scn:tdu Fcdcrul, promulgllll seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N'' DE 1977 

Aprovu o texto do Com·ênlo de Asslstênchl Recíprocu pura 
u Rcprcssiin do Tr1ifico Ilícito de Dro~o:us qUl' Produzem Depcn· 
dênclu. entre o Gmcrnn da Rcplihllcn Fcrlcrutlvu do Drnsil c o 
Go,·crno tJu Rcpúhllcn do Peru. 

O Cnngrcssn Nacional decreta: 

:\rt. Jl' 1: ~1prn\'adnl' tc.xto do Conv~nio de Assistênciu Rccí-
prm:a para a Rcpressi'in Un Trúfico llí~.:ito de Dro~as que Prodlllcm 
Depend~n~.:ia. !irmadl) entre a RcplJhlil.!<~ Federativa do Brasil c a Rc
pt'lhlh.:a dtl 1\:ru. a h11rdn dll naviLl da :\rmada Peruana, L'm.\'ali, fun· 

dcado no rio Amazonas (Solimões), na linha de fronteira brasileiro
peruana, cm 5 de novembro de 1976. 

Arl. :!9 Este decreto legislativo entra cm vigor na data de sua 
puhlicaçüo. 

o· SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Sobre a mesu, 
requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário. 

f!.lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 176, DE 1976 

Nos termos do arl. J56 do Regimento Interno, requeiro dis
pensa de publicação, pura imediata discussão c votação, da redução 
nnal do Projeto de Decreto Legislativo n• 9, de 1977. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 1977.- Helvídlo Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- De acordo com o 
voto do plenário, passa-se à imediata apreciação da redução final do 
Projeto de Decreto Legislativo n• 9, de 1977. 

Em discussão a redução final. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra. irei 

submeter a matéria a votos. 
Os ~rs. Senadores que aprovam a redução final queiram per-

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A mati:ria vai u promulgaçüo. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Através das 
Mensagens n•s 87 e 109, de 1977, o Senhor Presidente da República 
submete;, deliheo·acüo do Senado os nomes dos Srs. Paulo Cabral de 
Mello c Raul Soares da Silvcirn para exercerem, respectivamente, a 
função de Embaixador do Brasil junto à República da Áustria e o 
cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 

Para a apreciução du matéria, u Presidência convoca sessão 
t:xtraordinúria a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, 

O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA- ES)- Sr. Presidente, peco a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Concedo a palavra 
ao nobre Lidcr da Maioria, Senador Eurico Rczcndc. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES. Como Líder da 
Maioria. pronuncia o seguinte: discurso. Sem rc:visiio do orador.)
Sr. Presidente, na Assemblêia-Geral da Organização dos Estudos 
Americanos, o Ministro Azeredo da Silveira. na reunião de 15 do 
mês em curso, pruticou uma intc:rvcnçiio substancial e oportuna, 
caracterizando, com n sua lucidc:z, com a sua c:xpcriência c: com o seu 
patriotismo, o acerto da política exterior traçada pelo Governo d_o 
eminente Presidente Ernesto Geisel e da qual o nosso Chanceler ó d 
executor, procedendo. como sempre, de maneira impecúvcl, bus
cando com êxito u intc:rvivência hurmônicn de nossas relaçõc:s diplo
múticus c: dos nossos interesses econômicos na comunidade das 
n;JÇÕCS. 

Pretendo- c nesse sentido envinrei rc:querimc:nto à Mc:sa- so
licitar a transcrição desse discurso, paru que conste:, como do
cumento precioso, dos Anuis da Casa, Mus p~1ra que nrio se perca o 
sentido de atuulidade, desejo, rapidamente, ressultur pura o Plenúrio 
ulguns tópicos daquele pronunciamento. 

Diz o nosso Chanceler: 

"0 Brusil vê com satisfuçuo que o temu dos Direitos 
Humanos csteju merecendo tanta atcnçrio por cstu 
Assemblí:ia-Gcrul. 

Considcru o Brasil que o respeito nos Direitos Humunos 
~ uma dns preocupações mais rel~:vnntcs que pode: ter o 
Estudo. 1: importuntc, pois, que seja tratado com prioridade 
numa Asscmhléia de Estados sohcranos, que desejum pór a 
~.:onpcraç~n internacional a serviço do desenvolvimento dos 
seus I'Hwns," 

I / 
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Mais adiante: 

"Em nossas discussões sobre o tema, no seio du OEA, uo 
longo dos últimos anos, vínhamos acumulando, pouco a 
pouco, um acervo de conceitos relevantes rara o tratamento 
desapaixonado da questão, acervo esse ultimamente amea· 
çado de ser posto de parte para dar lugar a uma abordagem 
alvoroçada e popularizante. 

Gostaria de recordar aqui algumas das conquistas con· 
ceituais alcançadas ao longo dos nossos inúmeros debates, 

A primeira dessas conquistas foi a convicção de que o 
problema dos Direitos Humanos se, situa num plano emi· 
ncntcmente ético.'' 

Em outro trecho: 

"fõ evidente a politilação da questão. 
fõ evidente sua utilização para nns distintos do da pro· 

teção intrínseca dos direitos do homem." 

Em outro passo: 

"Também não é sem ralào que o aspecto dos direitos 
seja tão ressaltado e pouco ou nenhuma ênfase se dê ao aspec· 
to dos deveres que lhes são correlatas. Ainda ontem ouvimos 
várias formulações nesse sentido, o que, espero, possa enri· 
quecer u discussão conceitua\ sobre o tema." 

Em outra fase do seu discurso, acentua o nosso eminente 
Chanceler: 

"Quando falamos em Direitos Humanos, devemos 
entender, em primeiro lugar. aqueles direitos fundamentais, 
sem os quais a própria condição de ser humano- de ser no 
sentido de existência e no sentido de desenvolvimento da 
personalidade- não se pode realizar em toda sua plenitude. 
Ora, tais direitos fundamentais diferem de pais a pais, confor· 
me o grau de seu desenvolvimento económico c social. Há 
países que já alcançaram tal grau de desenvolvimento global 
que se permitem ter como questões de debute nacional aspec· 
tos sonsticudos do relacionamento social que, para a maioria 
das sociedades, nem chegai!] a constituir problemas conce· 
bíveis. Preferiríamos pensar que as sociedades menos avança
das do ponto de vista de certos critérios materiais,' entre us 
quais nos situamos, não terão que: percorrer necessariamente 
todas as etapas da problemática social que caracteriza algu· 
mas das sociedades hoje mais avançadas." 

E mais adiante: 

"Mas não quero afastar-se do ponto fundamental que 
pretendia ressaltar neste momento e que ~ o de que, para a 
maioria das sociedades do continente, existem dírcíto.s 
elementares que têm que ser socorridos tais como o direito do 
homem a alimentar-se, u vestir-se, a crescer em boa saúde, 
educar-se, a trabalhur. a viver sem o estigma de preconceitos 
raciais, a praticar com liberdade sua religião. Todos sabemos 
o quanto de esforço n:1cional precisam realizar os paiscs cm 
desenvolvimento pmu garantir esses direitos dementares Us 
suas populações, mormente quando hll esforço nem sempre 
se: hcndicia de uma adequada caoperuçào intcrnucional c, fre
qücntcmcnte. é prejudicado por innuências externas, 
económicas ou politicas," 

E mais adiante: 

"O Brasil tem cooperado com a Comissão das Direitos 
H um anos das Nações Unidas e com Comissão 
lntcramcric;.1na dos Direitos Hurnanns ~.:m suas atividadcs de 
dcfesu dos direito..; humanll'. O Brasil v~ a açUn das Nações 
U nidus c da OEA n~.:ssc campo como sendo essenciulmente a 
de promover, cm canít~.:r nornHttivo, u defesa desses direitos. 

Nilo acreditamos nu encúciu de atribuir-lhes funções 
inquisitóriais ou judiciárias. 

Nossu adcsiio l1 causa dns direitos humanos i: sincera, 
integral c dcfinitivot. Empcnhamn~nos, nacionalmente, por 
h:var a bom termo a construçiio de uma sociedade que 
permita a plena realizaçiio do homem brasileiro. Esta é umu 
causa nossa c um compromisso nosso. O que não podemos 
aceitar é que. invocando ~~ nohret.u da cttusn dos direitos 
hum~tnos, se permitam outros países violar principias c objeti
vos igualmente importantes c igualmente essenciais ao com:
to c harmonioso convívio internacional". 

Trata-se de um documento com a da tu, como jí1 salientei, de 15 
do mês em curso e o Jomal do Brasil. cm sua edição de cinco dias 
após, 20 deste mesmo mi:s, com destaque de primeira pilginu e cm 
púgina interna com ubund,inciu de detalhes, registru sob esta 
manchete: "Estudos Unidos nfto consideram Brasil alvo da política 
de Carter". 

Eis o texto, dado i1 divulgaçilo no Joma/ do Bra.<il: 

"0 porta-voz da Embai.,uda dos Estudos Unidos, John 
De Witt, disse ontem que o uivo principal da política norte· 
americana de direitos humanos é a União Soviética c "talvez 
alguns paises da América Latina, como o Chile eu Argenti· 
na, mas não o Brasil". Para o Sr. De Witt, o Brasil tem 
interpretado mal a política externa do Presidente Curter. 

E prosseguem as "declarações do porta-voz du 
Embaixada Americana: 

"Os interesses principais dos Estados Unidos estão voltu
dos pura seus aliados da Europa Ocidental e para o Japão, e 
nesses países não existe violaçüo dos direitos humanos, o que 
acontece constuntementc cm nossos inimigos União Soviéti
ca e China", disse o Sr. John De Witt. 

O porta-voz du Embaixada dos Estados Unidos lembrou 
que, pura exigir o respeito aos direitos humanos na União 
Sovi~tica c na China, seu país precisa fazer com que estes 
direitos sejam observados por seus aliados. "'Não hi1 como 
recuar na tentativa do cumprimento exigentc do respeito aos 
direitos humanos em todo o mundo Ocidental", disse. 

O Sr. De Witt anrmou que cstú cm jogo o futuro da luta 
da democracia contra o comunismo internacional. ''Esta é 
uma política mundial que tem seu preço; toda politica tem 
seu preço, e como nfto existe a política externn ideal, nós 
temos que procurar balancear:· escolhemos umu ·política 
coerente com a democracia", alirmou. 

Quanto às declarações do Chanceler Aze"do da Silveira 
de que o Brnsil ntw permitiria a invcstigaçilo de qualquer 
comissUo sobre direitos humanos, o Sr. Dt: Witt disse qu~.: 
"qualquer paÍS tem O direito do llUO 'ldmitir 'I comissuo", 
Achu, pori:m, que a ComissUo lntemmericana de Direitos 
Humunus deve ser fortalc:cidu c prestigiuda", 

Conclui-se ontuo, Sr. Prcsidonto, da leitura dest'i nota 'lue, quan
do o eminente Presidente Carter se rcfcm: i1 violuçtlo dos Direitos 
Humanos, estu referência nUa utingc o Brusil, cujo povo c Clljo 

Governo sempre ofereceram a sua sensihilidadc c o seu respeito tt 
protoÇltll dos Direitos Humanos. (Muito bem!l 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu) - Concedo a pal:tvra 
ao nobre Senador Virgilio Távora. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE. Pronuncia n 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Atcndt.:mos, hoje, al1 pregão do emincntt: rcprcscntuntc do Rin 
Grande do Sul. o ilustre Senador Paulo Brossard, no dcwr quc tlchu· 
mos ter de esclarecer pontos de seu discurso 'lUC, se ni\o devidamente 
rctili!;udos, dariam a imprcssi\n de cstur este Governo, no mínimo, 
cmn os seus prnccdimcntns complctwncntc dbtmcidos quunto ao 
dcscnvl1!vinlcntn pútrio .. 
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Assim, Srs. Senadores, inicialmente, gostaríamos de dizer que 
toda tarefa se compõe de objctivos c se organiza cm metas c meios, 
bem como em tempo c ordem, ... 

O Sr. Pnulo Brossurd (MDB - RS) - Permite V, Ex• um 
aparte'? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Ainda nem 
começamos. mas com pra7.cr concedemos o aparte u V. Ex• 

O Sr. Paulo Brossurd (MDB- RS)- O aparte sejsutifica para 
dizer que niio intcrrompcrci o discurso de V. Ex• com apartes, ao 
cnntrúrio, ouvirei cnm a m:lior atenção pura que V. Ex• possa fazer a 
sua disscrt:tçiln intcir;.uncntc l1 v~1ntadc. a fim de, mais tarde, se for o 
c~Jsn. vohar :to deh<tlc. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Acolhemos 
apartes de V, Ex•. qut: só nos causam prazer, porque acreditamos 
que é da discussão, da troca de idéi;.1s que podemos montar melhores 
soluç1lcs par:.1 a prohlcmútica ferroviúriu hrasih:ira. 

() Sr. Aloxnndrc C'nstu (ARENA - Mt\l - Aliús, Sonador 
Virgílio T{IV<ml. ~de se discord:;r, porque é no diúlogo que se conhe
ce a verdade, Um dia fala um on1dor, no outro dia outra fala, vai-se 
dizendo o que se quer c o que se t:ntcndc e aqueles que nos ouvem 
não subem. rculmcntc,ondc se encontra a verdade, porque a verdade 
só pode sor oncontrada mravi!s do diálogo, 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Conti· 
mmmos, Srs. Senadores. após acolher os apartes dos nobres colegas, 
compktandll a fraso- para a consecução dos resultados almejados. 

Tomando conscii!ncia do trabalho a realizar, o sistema ferroviá· 
riu assumiu. a partlr do Governo Revolucionário, uma posição nova 
de levantar os fatos e sintomatizar a sua realidade de transportes, 
deixando cm seu lastro um contíngenlc volumoso de estudos, com 
indicações e projetas que marcam o horizonte e alimentam a ação 
administrativa, nos seus planos e programas. 

M ultipllcarum-se os estudos em que, com os critérios alistados, 
se escalonaram os eventos e se preveniram os resultados, em face das 
nocossidados o prioridades dos objetivos a alcançar. 

Encontram-se, após, freqUentemente, o entendimento e afirma
ções dc que esses estudos indica~ e predeterminam a necessidade de 
se l'a1.cr isso ou uquilo, ou de se tomar essa ou aquela atitude, dessa 
ou daquela forma. 

Discute-se, u respeito, no curso posterior, a prioridade desse 
pmjcto ou a ncccssid;1de dcssu providência, com a divergência aberta 
cm pontos relevantes como o alargamento de bitola, o aprovcitamen
h) do trnncn sul, ;~ Ferrovia do Aço, a renovação da infra e 
supcrc.;tr~Hura, u <JdoçJo dc:sse ou daquele sistema de material ou 
cquíramento. 

Os conceitos nào sào precisos diante dos fatos que se definem, 
dinamicamente, cm si c na sua intt:r-n:luçào natural, técnica c cconõ
micu. f: preciso recolocar ~1s coisas nos devidos lugares. Não são os 
estudos que predeterminam a re~ilidade ou~~ necessidade, mas estas, 
[Jquclcs. 

M:lis, é preciso est<the!ecer ;1s distinções necessárias. Prioridade 
i: o que deve ser. uma [')rcfcrénda na ordem de uma concepção. 
Neccssidudc é o que tem de ser, uma 1.::1rência c um futor imperativo e 
intervc:nientl! na rc:1fidade. ou na Mdcm l)hjctiva. As prioridades silo 
fatores dns ['larHJS lJUe SI! :Jrllll\111 C lJlle Se detcrntinillll peJa VOntudc 
Jn homem .. ·\s nc~o.:essidaúcs s:'o carências m1 eventos índependentc:s 
que intcrfcn:m para :1hcrar rotali c corrigir processos que se erigem 
para l) ating.imento dos ohjctivus colimados. H(! neccssídades que 
niiO sào prioridades c h li rrioridades que nuo sào necessidades, E híl 
mitras que se confundl!m no mc:smo ponto conjugado de espaço e 
tempo c imposição, e:.;igindo dc:finíçi\o c decísi\o. Chegamos no nosso 
prnblcnm. 

t\ "Ferrovia do Açn 1
' é unw concepçiío insptraou no objeti· 

vn c hrntadu du impcrativu de <.~tender ü nccessidude de remontagem 
do sistema l'crruviúrin regional Ut) rnaior pólll prodlltor do Pais c, 

implement:lda osta, Je atender à outra grande imposição de compati· 
bilizar e acompanhnr a expansão siderúrgica, no nível de seu dcscn· 
volvimento. 

Ai, n primeira colocação que fazemos. A Ferrovia do Aço repre
senta uma resposta, quando concluída, n uma necessidade impera· 
tiva do maior pólo produtor do Pais c, simultaneamente, vai atender 
às exigi:ncias ferroviárias do transporte em massa que o nosso 
desenvolvimento siderúrgico está u exigir. 

<i Sr. Paulo Brossard (M DB- RS) - Esta tese não foi objeto 
de controvérsia. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Mas, para 
apresentarmos todo o problema, eminente Senador, teremos que 
desc:nvolver o nosso raciocínio desde o inicio, mesmo porque niio 
desejamos deixar, nenhuma das dúvidas levantadas por V. Ex•, sem 
uma explicação ou um esclarecimento, que esperamos convincentes 
sejam. 

A .. Ferrovia do Aço'~ i:. nuturalmcntl!, uma decisilo crítica c 
históricu do utual Governo, que exercitou, corajosamente, a resposta 
c a definição requerida, com o seu empenho e propósito inegável de 
preservar a solução e o processo de crescimento nacional. 

Haja o que houver, e aí o termo tem a sua aplicação exala, essa 
solução i! determinante da fórmula de um Brasil grande no 
reaparelhamento ferroviário e na expansão siderúrgica, que se gerou 
dessa dccis;io. 

Permita-nos repetir bem este ponto, que é pum ficar claro de 
uma vez por todas, que o desenvolvimento do grande pólo produtor 
do País est:lva a exigir uma ferrovia com a capacidade de transporte 
da citada. 

Uma decisão critica e um problema critico só poderiam ter fa· 
tores críticos que se decompõem e se desenvolvem para afrontar as 
previsões. mns fortalecer e solidificar a têmpera e a resistência do 
fato histórico. 

~ que a execução do projeto e dos serviços de construção dessa 
ligação ferroviária não seguiu o recorte do figurino pré-moldado e 
prefigurado nos planos e programas, por causa de interfcri:ncias crí
ticas, mas seguiu o seu próprio carúter e a sua própria realidade, su
jeita às intempéries que assimila c supera. 

Dai, a exacerbação da crítica que leva à simples referência da 
sua tenaz execução e continuidade a repulsa da incompreensão e 
desmedido propósito de censurn e oposiçuo uo Governo. Nada 
desmerece a que essa incomprccnsiio exista, cresça, agite c se 
desenvolva em mal que, em determinudo grau, deve ser punçado. 
Este é o caso que se tem com a critica forte, múltipla e incondicional 
que se altcia a palavra eloqUente e ü figura proeminente do Senador 
Paulo Brossard. 

Que posição tem, que pensa e diz o Senador Paulo Brossard a 
este respeito? 

O Senador Paulo Brossard insinua as suas observações cm todas 
as ilhas de criticas c de condenação fácil e radical às decisões admi· 
nistrativus. ~lt1 plancjamcnto, t1 concepção e execução dll projeto, aos 
rrocessos da cnnstruçlw. aos custos e aos tempos previstos c realizu
dos, ü dcsativaçào dos trahalhos e nos desmandos Implicados nu 
prcs-;a, - c us:1ndo pul:l\'ras suas - n:~ lt!vi;mdade c na irrcspnn
sahilidudc lJU~ hatita de incontcstüvcis dns allrninistrmlnrcs, cnlim. 
un :1hsun.l<) !.JUC ~c cnmu é a "Femwiu dn Açn", 

O Si.!ll:ldLH P•11llll BnhsarJ m'tn viveu ns fut~ls, nliL' diapnosticou 
ii rcaliduJc, nào cunht!ccu dirctumcntc c nào cxccutml truhnlhos ou 
estl1dos da ferrovia do uço e, lógica c cunseqUI!ntementc, nUa d~:u 
quak1uer sohu;Uo, não pollia ofercccr c nem estamos cobrando. 

Em outra raz~u. uglutinou c fecundou crit\c>ts c informuçõc:s 
rccchictus. cunjccturus c hipôtcses, comu elementos de: vcrdudc incon· 
tcstúvcl. 

Puru I.!Omcçar pcll) aspecto positivo, rcdagogicarncnte. embora 
tudo scju l.!llntra. imrn1gmu;~o c censura nas suas pulavras c suu
daçi\n, um ronto é. raradll.'\almcnte. I.!Llllllllll com os criticados, que 
~justamente o seu desejo transparente de ver c ter a ferrovia do uço, 
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no seu modelo ideal, impulsionando o futuro c o progresso do Pais, 
neste ponto não vamos discutir. 

Para os criticados, há muito o que dizer para o muito que é 
repetido pelo Senador Brossard, a quem sclecionamos respostas às 
suas indicações básicas, já que pronunciamentos outros c declara· 
ções pelos jornais, inúmeras, temos ouvido c lido a respeito. 

A "Ferrovia do Aço" não c uma ligação sem projeto, sem custos 
ou de custos exacerbados, sem tempo ou com tempo indevido ou 
fantasiado, nem por outro lado a desaceleração dos seus serviços é 
obra diabólica c criminosa dos agentes do Governo para depredar a 
economia das empresas construtoras ou desorganizar a sociologia do 
Pais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nenhum trecho é ou foi 
executado sem projeto, que existe para exibição dos interessados na 
ENGEFER. A existência c execução de projeto parcial -e todos os 
engenheiros o sabem -não implica no projeto global, senão a sua 
coerência c homogeneidade, garantidas pela montagem e processo de 
elaboração e execução dos trabalhos. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- permite V. Ex• um 
aparte? (Assentimento do orador.) Veja o que V. Ex• acaba de 
afirmar: que nenhum trecho foi realizado sem projeto. Já o Senador 
Puulo Brossard, quando do seu discurso disse que não, que tudo foi 
executado sem projeto. Veja V. Ex• que a falta do debate deixa a 
todos numa dúvida cruel. Quem sabe se podcrfamos proporcionar 
esse debate, para que a verdade aparecesse sobre a execução da 
Ferrovia do Aço? 

O SR. VIRG!LIO TÁVORA (ARENA- CE) - Eminente 
Senador Alexandre Costa, diríamos apenas que S. Ex• Senador 
Brossard naturalmente foi mal municiado pelas suas fontes de infor· 
mações porque realmente existem à disposição de quem assim o 
desejar, na ENGEFER, os projetes parciais. 

E, mais uma vez, sem abusar da paciência dos Srs. Senadores, 
permitimo-nos repetir, trazendo a necessária calma c serenidade ao 
debate: nenhum trecho é ou foi executado sem projeto, que existe 
para exibição. A existência c execução de projeto parcial, porém, 
não implica no projeto global, senão a coerência dos diversos e a sua 
homogeneidade, garantidas pela montagem c processo de claborao;.ão 
e execução dos trabalhos, 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer, 
ouviremos o aparte de V. Ex• 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS)- Como disse, não dese· 
java interromper o seu discurso, para que V. Ex• tivesse tempo para 
proferi-lo por inteiro ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Todo aparte 
de V, Ex• é muito bem recebido. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- ... para que ni\o ficasse 
quebrada a harmonia do seu pensamento. Mas, já que, pela segunda 
vez, fui chamado ao debate, nilo pelo orador, mas por um apartean· 
te, queria lembrar que relativamente à inexistência de um projeto 
definitivo, de um projeto linal, a primeira pessoa que isso declarou 
foi o próprio Ministro dos Transportes, por ocasião da assinatura do 
contrato. Segundo, toda a imprensa noticiou isto - toda a 
imprensa! Nilo vi, de parte de nenhuma autoridade, uma decluraçilo 
cm sentido contrário, donde eu concluo a procedência da obser· 
vaçào. Terceiro, cm junho de 1975, três meses depois da assinatura 
do contrato, escrevia um artigo no Jornal do Brasil, o Almirante 
Macedo Soares Guimarães, discutindo, entre outras questões, esta, E 
também, depois disto, nenhuma palavra foi dita, Porque, se o Minis· 
tro tivesse contestado cu, pelo menos, tomaria a questão como 
controvertida, nilo como um dado certo. Ainda poderia articular 
outras rnzões, mns não quero fazê-lo pura nilo tomar o tempo de 
V, Ex• 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- V. Ex• tem o 
tempo que desejar pura o aparte. 

O Sr. Paulo Brossord (MDB - RS)- Não foi uma construção 
da minha imuginaçiio, a assertiva que fiz, c: que volto a fnzer, 
lembrando, inclusive, que jú são muitas as modificações de porte, 
feitas depois de iniciados os trabalhos c de contratadas as obras. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Muito comum 
acontecer cm obras de engenharia. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Não, nobre Senador 
Alexandre Costa. Estou aparteando o Senador Virgilio Távora, que 
gentilmente me concedeu um aparte. 

O SR. VIRG!LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Por parte, 
daremos o aparte- sem fazer jogo de palavras- a todas as partes. 
(Risos.) 

O Sr. Paulo Brossnrd (MDB- RS)- Ainda queria lembrar," 
este respeito, que os técnicos da ENGEFER- isso i: o que me pare· 
ce mais sério de tudo-, quando foi fnrrnulada a crítica dircta de que 
os trabalhos estuvam sendo feitos sem um projeto, o que disseram 
eles? Que era um processo inédito que estava sendo utilizado ~1qui, 
que o projeto se fazia u medida que se trabalhava no terreno, c que 
graças a isso, estava sendo economizado um largo período, porque u 
feitura do projeto demandaria muito tempo, o que lltrasaria a obra. 
Eu pergunto se isso é exato ou não é exato. 

O SR. VIRG!LIO TÁVORA (ARENA -CE) - Concedere· 
mos aparte ao eminente Senador Alexandre Costa c depois res
ponderemos aos dois. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA)- Senador Virgílio 
Távora, as palavras niio são minhas- estão contidas no Diârio do 
Congresso Nacional, de 4•-feira, dia 11, em discurso pronunciado 
pelo Sr. Paulo Brossurd, S. Ex•, disse: "E o escândalo da Ferrovia 
do Aço, que seria a obra do século, deveria estar pronta em 1000 
dias, que foi iniciada sem projeto e já estú parada, malbaratudos 
alguns bilhões, muitos havidos no exterior à sombra de um Decreto· 
lei editado em prejuízo da indústria nacional?" 

O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)- Mas, isso é absolutamen· 
te certo. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- Veja, Sr. Senador 
Virgílio Távora: S. Ex• afirma como grande escündalo a obra ter si· 
do iniciada sem projeto, como se fosse possível, iniciar-se uma obra 
sem projeto, pelo menos, parcial. Já nos discursos seguintes, vem o 
Senador Paulo Brossard falando cm projeto final de engenharia. 

O Sr. Paulo Brossard (M DB - RS) - Desde o primeiro 
momento. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- Tenho em màos o 
Diário do Congres.w Nacional. As palavras suo de V. Ex•, qu~ ni\o se 
refere a projeto linal, mas apenas a projeto. Passo às màos de 
V. Ex•, para vcrincur. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Quem falou em projeto 
final foi o próprio Ministro, quando disse, também, que n obra seria 
realizada em mil dias. O prazo foi fixado pelo Ministro, ni\o por mim. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a campa· 
inha,)- A palavra está com o nobre Senador Virgflio Túvora! 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - A palavno cstâ 
comigo, Sr. Presidente. 

O Sr. Paulo Bro.,ard (MDB- RS)- Peço desculpoos no ora· 
dor, c ni\o vou interrompê-lo mais, 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Eminente 
Senador Paulo Brossnrd, o apelo que fazemos u V. Ex•. como aos 
demais membros da Oposição, i: que justamente dialoguem, porque 

' 

. ' 
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aqui estamos para procurar apresentar aquilo que se nos afigura ser 
a verdade. Convcncer-nos-crnos do contrário, se argumentos válidos 
nos forem apresentados para tal. Portanto, apreciaremos muito o 
diúlogo c o debate. Deixamos, de uma vez por todas, dito que não se 
pode fazer uma obra de engenharia sem se ter um projeto parcial, o 
projeto global homogeneizado pelo seus pontos di retores é a somató· 
ria desses projetas parciais. E isso foi escondido desde a primeira 
hora. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Eu gostaria apenas que 
V, Ex• respondesse a minha indagação, para ni!o voltar a inter
rompe-lo. Tenho dados de que os técnicos da ENGEFER declara
ram, diante das criticas feitas, que o projeto estava sendo realizado à 
medida que a obra vinha sendo construída. E isso constituiu um 
processo inédito, porque, nào fora assim, a obra ficaria atrasada, 
pois a feitura do projeto definitivo demandaria tempo. Esta é a 
minha indagação. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)-A sua indaga
ção será respondida de pronto. Não houve nenhum trecho feito sem 
projeto. Nenhum dos trechos foi feito sem projeto. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Que projeto? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- O projeto de 
engenharia do trecho respectivo. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) - Riscar ~ma folha de pa· 
pcl significa a existência de um projeto? 

O SR •. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente 
Senador, devem estar queimando as orelhas o seu colega à sua direi· 
ta, que í: engenheiro e sabe perfeitamente que projeto de ~ngcnlmria 
não é isso, nem iria um homem que passou a vida constr111ndo estra
das, na sua profissão de origem, subir à tribuna para afirmar tal des· 
pautério. 

Há, sem a menor sombra de dúvida, os projetas parciais cor
respondentes aos diferentes trechos. Dentro desses trechos, houve 
variantes, às quais vamos nos reportar uma por uma, mas não se deu 
nenhuma ordem de serviço para tcrraplenagcm em trecho que não 
tivesse o seu projeto parcial feito. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- Mas nobre Senador 
Virgflio Távora, a oportunidade i: muito boa, porque se encontra à 
direita do nobre Senador Paulo Brossard o nobre Senador Roberto 
Saturnino. Pois bem, enquanto o nobre Senador Paulo Brossard diz 
que não houve estudos de viabilidade, que nüo houve projetas, é o 
próprio Senador Roberto Saturnino, seu colega de Bancada, quem 
diz no Diário do Congresso Nacional, de novembro de 1975: "Não 
co~heço o estudo da TRANSCON que foi o consórcio encarregado 
dos estudos de viabilidade do projeto-... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Era a que 
estávamos aludindo relativamente a esse estudo. 

O Sr, Alexandre Costa (ARENA - MA) - ... Sei que é uma 
empresa "altamente conceituada, uma das mais conceituadas emprc· 
sas de consultoriu do Pais, mas sei tnmbí:rn que um estudo referente à 
parte de engenharia, na parte de avaliação ... " Já não fala na parte 
técnica, aceitou n parte tí:cnica, c discutiu c discordou apenas da 
parte de avaliação de custos. Entilo, fico sem compreender, porque 
quando o nobro Senador Paulo Brossard diz que não houve cstud~s, 
não houve empresas de consultaria que fizessem os estudos de vtn· 
bilidade é o seu colega da mesma Bancada, quem reconhece que n 
empresa' que realizou esses trabalhos é empresa das mais conceitua
das do Pais. 

O Sr, Roberto Saturnlno (MDB - RJ)- Já que fui invocado, 
poderia interromper brevemente o discurso de V. Ex•? 

. O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Poderia não, 
deveria, 

O Sr. Roberto Snturnlno (MDB - RJ) - Quero apenas dizer, 
nobre Senador Virgflio Távora, que estudo de viabilidade não é 
projeto de engenharia. 

O SR, VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Nilo, perdão! 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - RJ) - No meu discurso, 
citado pelo Senador Alexandre Costa, cu me referia ao estudo de 
viabilidade, 4uc é baseado numa estimativa de custo. Um projeto de 
engenharia i: muito mais do que isso .. Tenho n informação de que n 
obra foi iniciada sem o projeto de engenharia. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- Projeto de cngcnha· 
riu é custo? 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - RJ) - Nilo. O projeto de 
, engenharia é que dá a base para o cálculo do custo definitivo da 
obra. O estudo de viabilidade i: uma estimativa preliminar de custo, 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- Corno estimativa? 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - RJ) - f; estimativa sim, 
Excelência. V. Ex• vai me desculpar, mas neste assunto estou falan
do com conhecimento. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- Mas também estou 
falando com conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Josí: Lindoso. Fazendo soar a campai· 
nha.) - Solicito aos Srs. Senadores que só apnrteicm com n 
anuência do orador. Quem está com a palavra i: o eminente Senador 
Virgflio Távora. O Regimento Interno nilo permite discussão entre 
os apartenntcs. Peço a compreensão de V, Ex•s, para o bom ordena· 
menta dos trabnlhos, que seguramente renderá mais com estes 
esclarecimento> ·"Presidência. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Sr. Presiden· 
te, com a licença de V, Ex•, continua com a palavra o eminente 
Senador Roberto Saturnino. 

O Sr, Roberto Saturnlno (MDB - RJ) - Senador Virgflio 
Távora, só queria dar esses esclarecimentos. As informações que cu 
tenho silo no sentido de que a obra foi iniciada sem que o projeto de 
engenharia estivesse cfctivarncntc pronto. E, depois que o projeto de 
engenharia foi sendo concluido aos poucos, foi-se chegando à 
conclusão de que o custo real era muito superior àquela estimativa 
preliminar feita na ocasião cm que foi elaborado o estudo de viabili
dade pela firma a que me referi. Agora, a situação cm que a obra está 
à luz dos dados disponíveis hoje, a mim me parece pessoalmente, que 
não poderia haver n menor dúvida de que o melhor a fazer seria 
parar, nüo colocar lá mais nenhum tostão c esperar algo como uns 
dez anos, a fim de que esse assunto fosse retomado cm função do 
crescimento do tráfego previsto e tudo mais. 

O SR, VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Lamentavcl· 
mente, nesse ponto nilo podemos concordar, como V. Ex• verá 
durante o nosso discurso: outra é a opinião nossa c do Governo. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS)- Aliás, cu aproveito para 
lembrar que o Dirctor da Rede Ferroviária Federal, cm declarações 
à Imprensa, cm março deste ano, veio a defender ponto de vista 
sustentado nesta Casa, desta tribuna, em novembro de 1975, pelo 
nobre Senador Roberto Saturnino, quando, aliás, foi aparteado por 
V, Ex•, que tranqUilizou o orador, dizendo que estava tudo no 
melhor dos mundos passiveis. 

O SR, VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Agradecendo 
a intervenção esclarecedora de V. Ex•, diremos que se aguarde, que, 
dentro do discurso de V, Ex• que neste momento está sendo 
comentado - há de se abordar as declarações do eminente 
Presidente da Rede Ferroviária Federal c do não menos ilustre 
representante do Rio de Janeiro. 

Mas dissemos c desafia qualquer contestação - que estilo nn 
ENGEFER todos os projetas, a disposição de quem os queira exa· 
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minar- c convidados estilo os Srs. Senadores que sejam como Silo 
Tomé:, para lá verir,curem a exatidilo ou nilo do que aqui ar,rmado. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- Apenas para retili
car, Senador Virgflio Tãvora, o que acaba de dizer o Senador Ro
berto Saturnino. O Presidente da Rede Fcrroviâria Federal, 
Engenheiro Stanley Baptista, não disse isso, absolutamente! O que 
ele disse foi que a Linha Centro passaria a ter prioridade. 

O Sr. Paulo Brosaard (MDB- RS)- Exato, 

O Sr •. Alexandre Costa (ARENA- MA)- ... por achar que a 
Ferrovia do Aço não alcançaria o prazo a que se propôs. 

O Sr. Paulo Brosaard (MDB- RS)- Exalo. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- Mas nunca a bando· 
nar a Ferrovia do Aço, como propôs o Senador Roberto Saturnino. 
Parar a obra, como se aquela obra tivesse sido projetada para dar 
nome a Presidente da República ou entilo para enfeitar o Brasil. 
Não! A obra foi feita obedecendo estudo profundo, onde as dcman· 
das de transportes tiveram projcçilo para um pcrfodo de 30 anos, 

O Sr. Paulo Brosaard (MDB - RS) - Silo duas questões 
inteiramente distintas .. 

O Sr. Alexandre COita (ARENA- MA)- E as conclusões a 
que se chegou foram as de que a Linha Centro seria incapaz, no 
tempo, de atender à demanda, mesmo que fosse quadruplicada. ~ 
muito simplista o que sugere o Senador Roberto Saturnino pelo fato 
de a inOação proporcionar o aumento de custo nas obras, conclui: 
"Pare-se a obra!" Se fosse assim, o Brasil todo estaria parado, 
porque o custo aumenta não só nas obras, mas em tudo, c nem por 
isso, deixamos de estar vivendo no Brasil c se concretizando grandes 
obras revolucionárias. O que se precisa saber é a necessidade da obra 
e ela é mais do que necessária, porque sem ela torna-se impossível a 
execução do Plano de Expansão Siderúrgica. 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- CE)- Continuan
do, Sr. Presidente. Os custos provém da aplicação de preços unitâ· 
rios às quantidades de serviços realizados e, portanto, insuscetíveis 
de álea. Nada aleatório como poderia se pensar. 

A distância que eles assumem cm relação aos previstos inicial
mente não tem qualquer vinculação com o fato anterior. Com 
projeto global ou não, mantidas as circunstâncias interferentes, eles 
seriam os mesmos. 

O tempo ou o prazo de duração e a desaceleração dos seus servi
ços são vinculados entre si e influenciados por fatores comuns, 
independentes dos anteriores e de qualquer ação ou comportamento 
intrínsecos das soluções adotadas no projeto ou na sua execução. 

O que é u Ferrovia do Aço, então, a que serve, como c o que se 
fel c executou, como se comporta e como se comportam os seus agen
tes c autores'~ 

A Fcrrovill do Aço é entendida como a ligação ferroviária Belo 
Horiwnte-Suo Paulo, com derivação de ltutinga para Volta 
Rcdondu. 

O objctivo primeiro da Ferrovia do Aço é propiciar o transporte 
maciço de curgus, sobretudo de minérios de ferro e de insumos 
siderúrgicos para bcncliciur, dirctumcnte, us três maiores usinus já 
instuludos no Pais, bem como u AÇOM I NAS, cm fase de implanta· 
cão, c outros módulos previstos no Pluno.Mcstre Dccenal de Siderur· 
giu "serem instuludos nu úrea de Belo Horizonte ati: 1985. 

A região por onde se vai implllntar a Ferrovia do Aço jú i:, de 
certo modo, servidu, llindu que de forma precarlssimu. por urna 
mulhu existente, constituídu, prcdominuntcmcntc, pelu trndicionul 
Linha do Centro, suturada nas utuuis condicõCs operucionuis e de 
cxplorucão. 

1\ Fcrrnviu do /\ço nf1o t'lOdc. pois, ser considcrudu um fulo cm 
separado, mas intimamente vinculada com o Sistemu Ferroviúrio 
atual c com ns seus compulsórios progrumus de ampliuçi\o que 
virium renovar a força de todo o parque de trunsportcs puru respon· 

der pelos objetivos que lhe são impostos e sobrecarregados cm nome 
do crescimento brasileiro, do contrário, poderia ocorrer uma dispari· 
dadc de soluções, não entrosadas, estabelecidas todas de forma 
independente, de acordo com as cxigi:ncias próprias de cada ferrovia, 
sem a necessária integração no futuro Sistema que se irá implantar. 

Assim - chegamos a um dos pontos de debate - veriiicada a 
incapacidade da linha do Centro pura atender aos Ouxos previstos a 
partir de 1978- estudo aqui citado da TRANSCON -decidiu-se 
pela construção da Ferrovia do Aço em seu trecho prioritário (Belo 
Horizontc-ltutíngu-Volta Redonda), com base no estudo de 
viabilidade técnico-cconômica conclufdo cm !973. A conclusão -
que não houve- da Ferrovia do Aço cm 1977, ou cm outra época, 
dispensaria investimentos de maior vulto na Linha do Centro. 

Conjuntura posterior impediu a manutenção do ritmo inicial e 
das condições das obras cm construção, provocando a sua 
desaceleração, imposta por fatores estranhos, de ordem interna
cional e nacional, que formam dos e constituem cadeia, que agravam 
os comportamentos linancciros c distorcem todas as relações c gera· 
ções cconõmicas, corporiOcando a crise c exigindo que se reprimam 
os impulsos de crescimento. Isso explica, Srs. Senadores, nós 
sabemos c todos sabem, com a conotação de muita responsabilidade 
c pesar, que não se podia avançar com o exerclcio da tese de inflação 
c desenvolvimento, comportamento antes permitido para alcançar os 
índices cifrados e desejados do crescimento nacional até então conse· 
guido, objcto, aqui, neste plenário, já de tantas discussões. 

Substancialmente, mais nada mudou e se sustentam os mesmos 
motivos, os mesmos objctivos c os mesmos imperativos a que se des
tina o empreendimento c a que se vincula a perspectiva de renovação 
c reaparclhamento do Sistema de Transportes. na modalidade essen
cial da Ferrovia. A necessidade se impõe tanto aos objctivos, quando 
não pode corresponder o potencial interno. 

Só essa dcsacc!aração é que levou, como adaptação c altcrnati· 
va, à execução do Programa Especial da Linha do Centro, objeti· 
vando elevar a sua capacidade para 45 milhões de toneladas, já a par
tir de 1979. 

Mesmo a elevação da capacidade da Linha do Centro para 45 
mj!hões de toneladas se revelará insuficiente a partir de 1982, com 
provável demanda reprimida desde aquele ano, A implantação do 
referido trecho da Ferrovia do Aço se impunha, portanto, como 
compulsória c imediata, não admitindo qualquer postergação, sem 
induzir enormes prejuízos ao Pais. 

Portanto, tendo que parar este ano. por contigências que não 
aquelas técnicas ferroviárias, o ritmo do andamento das obras da 
Ferrovia do Aço, este Governo não era irresponsável para deixar de 
fazer o mínimo de adaptação na Linha do Centro, necessária, pcfo 
menos, para assegurar, a partir de 78, aquela adução de ,tonelaacm 
(45 milhões de toneladas) seja de insumos básicos, principalmente 
minério de ferro, seja de produtos sidcruígicos, que, àquela época, 
fatalmente se verificaria. Daí a explicação que se dá, sem ocultar 
coisa alguma. 

O Sr. Roberto Saturulno (MDB- RJl- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR, VIRGILIOTÁVORA (ARENA- CE)- Pois não. 

O Sr, Roberto Saturnlno (MDB- RJ) - V, Ex• deu a sua 
explicaçào, quc ouvimos com atenção e respeito ... 

O SR, VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Ainda 
estamos na terça rurte da explicação. 

O Sr. Roberto Suturnlno (MDB- RJ)- V, Ex• me desculpe. 
Ponsci quejúcstivcssc nu fl>SC r,nal. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Ní\o. Ainda 
nuo falamos nus decluraçilos de V. Ex• 

Assim como o eminente Senador Puulo Brossard dispôs de dois 
ulcntudos c'.xpcllicntcs paru expor suus idéius, ruzemos o mesmo ju{zo 
du gcncrosidudc du Mcsu, que nos usscgure. se nilo ncstu sessão, mus 
nu outrn. o prosscguim~:nto. que desejamos tru1.cr 11 Plenúrio n versi\o 
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daquilo que se nos uligura ser o rctruto cxuto do af{air Fcrroviu do 
Aço, mostrundo seus problemas, as :tlternutivas e o que o Governo 
estia fazendo pura que sua construção não pare, pura que elu 
continue, porque a base todu do nosso raciocínio permanece aquclu 
do estudo de 1973, ou seja, a imperiosidade pura o desenvolvimento 
do grande pólo produtor nacional da existência desta ferrovia. 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um 
11p11rte, nohre Senador Virgílio Távora~ 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- Antes de V. Ex• 
concluir peço que me conccd~1 um aparte, 

O SR. VIRG!LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Por ordem 
cronológica, conccdcmos o npurtc, inicialmente,· ao Senador Ro
berto Saturnino c, depois, 110 eminente Senador Alexundre Costa. 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - RJ) - Ouvi as suas 
declarações. Não quero colocar em dúvida a boa fó de V, Ex•, da 
qu11l ninguém duvida. nesta Casa. V. Ex• recebe .as informações 
oficiais do primeiro escalão: ocorre que há outras informações, de 
escalões mais baixos, inferiores, as quais, por vezes, chegam a mim 
com mais facilidade do que chegam a V. Ex• 

O SR. VIRG!LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Mas, no casp, 
vez V. Ex• reconhece, pelo menos proclama, aquilo que sempre dis· 
semos: que V. Ex•, muitas vezes, era melhor conhecido, melhor cien
te dos planos do Governo que nós. 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Absolutamente! São 
fontes diferentes. 

O SR. VIRG!LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Mas, no caso 
achamos que V, Ex• não está tão por dentro: o tempo que o distan· 
cia daquela chefia de departamento tão brilhantemente desempenha
da, já está fazendo com que os liames das informações diminuam, 
eminente Senador. 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Em todo caso, eu me 
sinto obrigado a dar, também, a minha versão, aquela que me chega 
por essas outras vias, e que é a seguinte: o Governo já chegou à 
conclusão de que o inicio da construção da Ferrovia do Aço foi um 
erro clamoroso, que o caminho certo teria sido n reconstrução, a 
remodelação da linha de centro, e já se decidiu a tocar o projeto da 
linha do centro com prioridade. Apenas;, preciso fazer alguma coisa 
para salvar a face do Ministro, digamos assim. e se for preciso gastar 
alguns bilhões de cruzeiros nesse sentido, o Governo não se negará a 
fazê-lo. Então vai continuar em fogo brando aquela construção da li· 
nha de centro pura que o novo Governo, umu vez empossado, faça 
um reexame e conclua, talvez, por um novo traçado que nilo fosse 
ltutinga -Volta Redonda, mus diretamerte Itutinga- São Paulo, 
porque talvez esta seja u solução certa daqui a cinco, seis ou oito 
anos, nu época cm que for realmente aconselhúvol a construção dessa 
ferrovia. Mas, o que vai ser feito mesmo é a remodelação du linha de 
centro, porque estu é n linhu que vui dar u grande vazão ao fluxo 
de tráfego. O resto é, como eu disse, puru salvur a fuce do Ministro, 
objetivo que não deixa de ter o seu mó rito, olhado sob o ponto de vis
tu ético. 

O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)- E lú se vüo alguns bilhões 
de cruzeiros. 

O SR. VIRG!LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente 
Senador, antes de conceder o aparte uo nobre Senudor Alexandre 
Costu, devemo>dizer: custa-nos acrcditur que V, Ex• julgue o Gover· 
no capaz de, pura sulvar u fuct: de um seu auxiliar que porventura se 
tenha enganado, jogur, deliberudumente, fora, bilhões de cruzeiros. 
V, Ex• disse isso como umu .. joke": nüo é poss{vel ser de outra 
munciru. Dur-lhe-cmos respostu upós ouvir o upurte hll muito soli
citudo pelo nobre Senador Alexandre Costu. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- Veju bem, Senador 
Virgflio Túvoru, como o debute trn:t. coisas importuntfssimus, dessas 

lJUc u gente lica triste em ouvir, principalmente cm se tratando de 
umu das grundcs nguras do Senado como de fato o é, na ética e nu 
competência, o Senador Roberto Suturnino. Quando se truta de um 
problema da mais alta importância para a Nação, que é, sem dúvida 
alguma, os trunsportes, alegu-sc informações que vêm por baixo, e 
não são citados os nomes. Aliás, cube-me dizer a V. Ex•: quando 
aqui· pronunciou o seu discurso, o Senador Paulo Brossard, e tive u 
oportunidude de apurteá-lo, pedi no mesmo dia, à Taquigrafia. o 
'referido discurso, para que cu pudesse lé-lo, I'; aquela boa vontade do 
companheiro que admira o outro, não somente pelo seu tu lento, pela 
sua capacidade, como também pela amizade pessoal, uma vez que 
aqui só tem recebido do Senador Paulo Brossard as maiores aten· 
ções. E procurei naquele libelo uma só autoridade de engenharia que 
tivesse dado uma opinião sobre o assunto. Não se contém, no seu dis· 
curso. Até que se contém nomenclaturas técnicas de engenharia co· 
mo Ioth.• e outras, mas, a pessoa que diverge, o técnico brasileiro que 
acha que aquele não é o bom traçado, que afirma que não houve pro· 
jeto, esse técnico não foi citado em nenhum lugar do discurso do 
eminente Senador Paulo Brossard. Daí concluí- e por que não con· 
cluir, diante dos fatos?- que a nobre Oposição é costumeira, useira 
e vezcira em atacar todas as grandes obras nacionais: foi a Belém· 
Brasília de Juscelino Kubitschek, o grande brasileiro que iniciou o 
processo de desenvolvimento econômico do Brasil; foi u Trunsa
mazônica: foi a ponte Rio- Niterói, aqui sempre atacada, inclusive 
pelo Senador Roberto Saturnino ... 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- E continuo atacando. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- ... orgulho de uma 
nação, orgulho da técnica do povo brasileiro, orgulho de uma civi
lização ... 

O Sr. Eveláslo Vieira (MDB- SC)- E a Perimetral Norte? 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- A Perimetral Norte 
também. 

Por que não a Perimetral Norte? Também ela. 

O Sr. Rober~o Saturnlno (MDB- RJ)- E o projeto Carajãs~ 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG) - Ê claramente notório, 
não? 

O Sr Alexandre Costa (ARENA -MA)- Agora a Ferrovia 
do Aço. E os argumentos não são dados, não se diz o porquê; alega
se que custa caro: imagine se tudo que crescesse de custo no Brasil, 
fosse abandonado! 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- O argumento não ó esse. 

O Sr. Alexandre Co•ta (ARENA - MA) - Ê o argumento 
invocado no discurso do Senador Roberto Saturnino ... 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Absolutamente! 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- ... que aconselhou a 
abandonar a obra iniciada porque seus custos eram altos e deveria 
haver prioridade nu aplicação da poupança. Posso ler o discurso de 
S. Ex• 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ) -Se o nobre Senador 
Virgílio TC1voru me conceder um upurte, disfarei esse equívoco, ime· 
diutumentc:. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA)- Enti!o tenho que 
acreditar que u nobre Oposição no fundo não deseja as grundes 
obrus nucionais. Manipula-se a untigu prática, a prática do engenhei· 
ro dus obrus prontus. Aqueles que sem imuginuçuo, sem sugestões, 
sem espirita criativo esperam que outros criem e executem, paru 
depois conden(l·lus, nilo! Nos nuo vivemos mais num Brasil de há 
vinte unos, Vivemos hoje num Brasil onde se projeta, onde se 
cxecutum plunos integrados. Deixemos puru lá um passado onde 
tudo isso cru pulverizado, DNER de um ludo, estradas de ferro de 
outro, vius nuveg(1vcis muis puru lll~ etc, Hoje os projetas sUo integru· 
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dos e estudados pmu utender as nossas necessidades futurus. Quem 
conhece ns c•audos de demanda de transportes no Brasil, com proje· 
çào para ll p~.:rindo 197~/:!00:! nlto podcrú dizer que nilo se necessita 
de um;t fcrrn\'ia ;'1 :tlturu d<l Ferrovi;t do Aço. É umu dem;:mda que 
alcançou ln milhtics de toneladas, cm 1972. c que no ano 2000 
alcunçar:í J~2 milhões. Ent;io, é imperiosa a construçüo da Ferrovia 
do Aço: i: séri;:t a su:1 construçtto, cru neccssúriu c está sendo executa
da. porque sem ela. para atender o nosso desenvolvimento o Brasil se 
tornará. tl que vem sendo. um grande exportador de minório c um 
grande importador de aço, o que vem prejudicando, a cada diu. o 
Pais e o ~cu povo, nas suas divisas. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar u 
campainha.)- Observo ao nobre orador que S. Ex• só dispõe de 5 
minutos para concluir o seu discurso. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Faltam 2/3. 
da or:tçUo Sr. Presidente. Vamos continuá-la cm outra sessão, não 
tem dúvida. 

O Sr. Roberto Saturnino (MDB - RJ) - Permite, nobre 
Scnudor'! 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Desejamos e 
muito receber os apartos. Então, 5 minutos: i minuto para cada um 
dos três upartc:antcs c 2 minutos paru concluirmos essa primeira 
parte. 

Por ordem de cronologia, ouvimos o nobre Senador Paulo Bras· 
sard. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - O nobre Senador 
Alexandre Costa estranhou que no meu discurso cu não houvesse 
citado uma só autoridade de Engenharia. S. Ex• tem toda a razão, 
porque o meu discurso não foi o de um engenheiro, e nem poderia 
ser. De modo que i: absolutamente correta a sua observação. mas 
inteiramente improcedente a sua censura, por este fato e apenas por 
ele, 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Chega a vez 
agora, de V, Ex•. Senador Roberto Saturnino, fazendo um apeio ao 
seu poder de síntese, para que todos nós nos conformemos com os 
poucos minutos que o Sr. Presidente nos concedeu. 

O Sr. Roberto Saturnino (MDB - RJ) - Eminente Senador 
Virgílio Távora, repito que não ponho em dúvida a boa fó de V, Ex• 
ao trazer a Casa ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Ninguém põe em dúvida. 

O Sr. Roberto Saturnino (MDB - RJ) - .. ,essas informações. 
Ago, l, vamos observar o desenrolar dos fatos e vamos ver se o que 
vai acontecer é: o que V. Ex• estú dizendo ou o que estou dizendo, 
Estou dizendo, repito, que esta obra será conservada cm fogo 
brando, até o finai deste Governo- em "banho·maria"- e que a 
partir do novo Governo ela será reexaminada, e espero ostur aqui, 
nesta Casa, juntamente com V. Ex•, pura nós dois, mais uma vez, 
debatermos o assunto c V, Ex• verá que, no reexame da questiio, 
muito provavelmente a solução será outra que não esta ltutinga
Voita Redonda, mas aquela do traçado Belo Horizonte-ltutingn
Siio Paulo, diretamente, ficando o tr!lfego Belo Horizonte-Porto do 
Rio de Janeiro a cargo da linha do centra, remodelada, V, Ex• 
observará que essa primeira conclusão, que foi precipitada c que foi 
um erro ciumoroso que hoje o Governo reconhece, e lu vui ser revista, 
e espero estar aqui, juntumcnte com V, Ex• e com o Senador Aiexan· 
drc Costa, puru nós três, mais uma vez, debatermos~ luz das fatos 
que terão ontüo acorrido. 

O SR . .VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente 
Senador ltamur Franco, rápido, um minuto pura o apurte de V. Ex• 

O Sr, Itamar Franco (MDB - MG) - Senudor Virgiiio 
Túvora, é muito rápido, porque não quero entrar no mérito da 
questão. 

O SR. \'IRG!LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Niio. vamos: 
teremos prazer. uM esa pcrnülindo. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- I: apenas para salientar. 
aqui, o que fulou o Senador ,\lexundrc Cost:.1, rcfcrindo-lic ao passa· 
do desordcmtdo de fcrrovius c rodovias, Neto faz S. Ex• justiça aos 
nossos colegas. 'sobretudo, quando criaram o DNER c o DNEF c, 
sobretudo, à gestão de V, Ex•. il frente do Ministério de Viuçiio c 
Obras Públicas. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENt\ - MA)- Eu não disse isso. 
absolutamente. Veja V, Ex• que cu não disse. Eu disse que os cstu· 
dos nl10 eram integrados. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a 
campainha.)- Peço uo nobre orador que não conceda upartes. O 
tempo de V. Ex• jú está terminado. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- Mas, eu desejaria, 
Senador Virgilio Túvora. só p:m1 concluir, ler, aqui, o que disse o 
Senador Roberto Saturnino. cm novembro de 197.1: "Eu também fui 
partidúrio dcssu ferrovia, c uté um partidário entusiasta: c achava 
que cru um projeto cujos bcncncios pagariam. com larga margem, os 
custos ainda que elevados da obra. Entretanto. diante da realidade, 
que agora começu u se desenhar com nitidez cada vez maior, não h:"t 
como fugir 11 cvidi:ncia de que i: preciso parar, c parar agora a 
construção dessa grande ferrovia, antes que ela se transforme num 
grande monstro sugador de nossas poupanças." E dizia, mais que 
essas poupanças deveriam ser aplicadas em outros investimentos 
prioritúrios. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a 
campainha.) - Nobre Senador Virgiiio Távora, V, Ex• tem dois 
minutos para concluir sua oraç1io. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, apenas, nesses dois minutos, vamos 
procurar responder aos apartes ouvidos ultimamente, se a memória 
nos socorrer. 

Queremos dizer aos Senhores. iisamente, como Ministro de 
Viação e Obras Públicas do Primeiro Gabinete Parlamentarista deste 
País, fomos o primeiro a afirmar aquilo que o Senador Alexandre 
Costa hú pouco, se referiu, quanto à desorganização, il niio·iteração 
dos sistemas de transportes. Não nos julgamos atingidos quando 
S. Ex• repete, verazmente, aquilo que o Titular da Pasta, ao tempo, 
proclamava, 
Quanto ao eminente Senador Roberto Suturnino, mais uma vez, 
repetimos que não podemos acolher, a não ser como fruto da sua 
verve incontrolável, uma afirmativa de que S, Ex• esteja convencido 
de que bilhões de cruzeiros seriam lançados, doravante, na Ferrovia 
do Aço, apenus para cobrir a face de uma autoridade ministerial. 

Quanto ao eminente Senador Paulo Brossard, com a mesmu 
generosidade com que procuramos atender ao aparte de todos, 
desejamos que S. Ex• acolha o pedido que fazemos, que esteja aqui 
amanhã. às mesmus horas, porque inscrito estaremos para ccntinuar 
esta oração e, uo mesmo tempo, responder as dúvidas que porventu· 
ra existam quanto à afirmação, fulcro central de toda nossa 
argumentação. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Aqui estarei. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- A Ferrovia 
do Aço nüo foi um capricho, era umu necessidade c pum atender à 
outra alternativa seriu ncccssúrio quadruplicar a Linha do Centro, 
coisa que engenheiro sabe, hoje cm dia, que é obru - esta sim -
praticnmcntc fnraônicn. 

Sr. Prc:sidcnte, Srs. Scnudores, as últimas declmuçõcs nossas 
siio uqueias du boa intenção. Como qunndo discutimos com o 
eminente Scnndor Roberto Saturnino os probicmns económicos, 
jnctamo·nos de não trazer dado nenhum, aqui, que niio seja da nossn 
absoluta convicçUo de serem certos, verdadeiros, exprimirem u ver
dade, Se por ucuso dados nossos, aqui, possam ser contruditados, a 

'I 
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Junho de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Quarto-feiro 22 2953 

isto temos o exemplo do Senador Luiz Cavalcante, silo prontamente 
apontados os documentos, os números que basearam as anrmutivas 
proferidas da Tribuna. 

Não viemos aqui ser ugradnvel a ninguém, ser ugrudúvel no 
Ministro Mário Andrea7.7.u, ao Ministro Dirceu Nogueira, ser 
agradável a ninguém, viemos defender uma posição que achamos 
justa c certa, que é a posição do Governo brasileiro face u Ferrovia 
do Aço. 

Por hoje, Sr. Presidente, solicitando já a inscrição para 
amanhã, é o que tínhamos a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Jarbas Passarinho, por cessão do 'nobre Senador 
Renato Franco. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA. Pronuncia o. 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não fosse apenas a minha preocupação com os Anais da Casa, 
cu não estaria, hoje, nesta tribuna para repisar um assunto que já 
estava completamente exaurido. 

Há dias, Sr. Presidente, depois que estive nesta tribuna, recebi 
ataques da Oposiçr.o. relativamente não ao que eu dissera, mas 
àquilo que se deu como versão do que por mim fora dito. 

Vou reler, Sr. Presidente, das notas taquigrãficns do meu dis
curso, o trecho no qual me referi ao Bispo de Silo Félix do Xingu, Sr. 
Casaldáligu. Limitei-me a ler passagens de livros de S. Ex• Rvdm•. 
Citei os livros e páginas de um documento de um Bispo que não 
comunga das idéias que o Sr. Casuldáligu publicou neste Pais. E se 
há falsidades nessas declarações. nada mais fácil àquele que seria 
vítima dessas falsidades que desmascarar a acusação. 

Entretanto. aqui está dito pelo Sr. Casuldáligu, uma página do li
vro- "Yo Creo cn lu Justiciu y cn la Esperanza": 

"O regime do Brasil i: um esquema nazista do terror. Os po
deres económicos impõem a lei e amordaçam a Justiça." 

Na página 97. do mesmo livro: 

"O Exército brasileiro soube aqui fazer muito bem o papel de 
verdugo e de vündalo." 

Aqui perto, prossegue ele: 

"Os miliutarcs são meus inimigos na medida em que são 
inimi&os do povo, porque estão a serviço do capitalismo e da 
ditadura. porque vivem servilmente entregues aos assistenciu
lismos encobridores, nos Projetas de impactos, à repressão e 
ii tortura." (Documento V, pilginu 178, do mesmo livro.) 

Mais adiante, ainda li, para que os Srs. Senadores disso 
tomassem conhecimento, o que o Bispo diz em relação ao Projeto 
Rnndon. que ele chama de cscupismo. 

Estou lendo texto do livro do Bispo: 

"Esse submisso Projeto Rondon, em que universitários 
ocupam os caminhos c lugares da prelazia. arrancam dentes a 
granel c querem arrancar também udmirucàes." 

E, finalmente, cstu passagem, Sr. Presidente: 

"E, nu futurista Brasília, os marechais decrépitos, desde os 
seus cscritôrios -que é umu construção c:spanholu. desde: os 
seus escritórios -. execut•1m rormosos jovens pelo telerone, 
exterminam alegres tribos com um telegrama: trémulos, 
reumt1ticos, urtrfticos, cuduvéricos, siio resguardados por 
gungstcrs gordos, de óculos cm frente." 

Prossegui dizendo - estou lendo ugoru o que foi dito aqui nu 
scssiio do diu 16 do mCs corrcntt:: 

"Isso di;. neo;sa cstr:mlla ditadura tnta\itúria -- assin1 
chamada -. um hi-.ptl co;panllll\ da Jg.rc.ia Catt'llicu . .li1 ni\o 

me rclirn. Sr. Presidente, ao poema em homenagem a Che 
Guevara, depois de sua morte: pode ser até um poema 
emocional." 

E sou eu que digo. E, no entanto, fui rotulado de radical por 
uma púrte do MDB da Cümara dos Deputados: 

"'Nào disse que- continuo h:ndo o meu discurso- em ne
nhum momento esse cavalheiro é membro do Partido 
Comunista, infiltrado no Clero brasileiro. O que eu digo, 
disse e reafirmo é que nr.o há segmento da população bra· 
sileiru que possa ficar indene a essa infiltração," 

Isto se transformou, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nu seguinte 
e curta notícia: que eu teria dito "que a Igreja Católica está infiltrada 
de comunistas e que o Padre ou Bispo Casaldáliga é um deles." 

O Sr. Domfclo Gondlm (ARENA- PB)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Concluo 
a frase, Sr. Senador. 

E. em conseqUi:ncia, me vieram as agressões por parte do MDD 
da outra Casa. Relativamente ao resto do meu discurso, que foi 
tentado ser contraditado aqui, pelo Senador por Pernambuco, Sr. 
Marcos Freire, eu a ele me referirei em seguida. Mas quero dizer, des
de logo, que motivos imperativos me fizeram estar fora desta Casa e 
nüo do Plenário, na segunda-feira, ontem, razão pela qual não ouvi 
S. Ex• 

Ouço o parte do Sr. Senador Domicio Gondim. 

O Sr. Domíclo Gondlm (ARENA - PB) - Nobre Senador, 
niio seria esse mesmo Bispo Casaldáliga que foi acusado por um bis· 
po de comunista. textualmente, e· que apresentou documentação u 
respeito disto'~ 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA -PA)- Realmen· 
te houve essa acusação, Sr. Senador Domicio Gondim, mas eu não a 
tomei como necessariamente citável, porque quanto a esse tipo de 
acusação, cu não me perlilho a ela, a menos que eu tenha razões de 
convicção absolutu. O que 'u citei, aqui, relativamente a Casaldá· 
liga. foram, as suas agressões insólitas contra o Exército brasileiro, 
cm termos que nem o Sr. Márcio Moreira Alves disse aqui, nu Cüma· 
ra dos Deputados, e criou o Al·5. Mais ainda: este mesmo cavalheiro 
veio falar numa Comissão Parlamentar de Inquérito, e não teve pejo 
de jogar sobre os ombros de três generais, um deles morto, a res· 
ponsabilidade de ter atuado em favor de uma companhia particular 
de terras contra os colonos brasileiros. E o que faz a Oposição? O 
que faz uma boa parcela da Oposição? Nesta hora, escamoteia a 
verdndc, escamoteia as palavras que nós usamos, e. imediatamente, 
se socorre do velho sistema de que quem fula sobre um assunto deste 
está pregando o anticomunismo, e o anticomunismo é, neces· 
sariumcntc, fascismo, pura, então, tentar nos impedir de continum n 
falar. 

Veja V. Ex•- as acusações são nltidas, por um outro prelado, 
também por um outro bispo. como ele, de que S. Ex• é perfilhado à 
doutrina marxista-leninistu. Eu não disse, por nüo ter convicção, 
mus li uqui\o que está citado nos seus livros. E não houve ati: agora, 
com outra publicação, o menor desmentido sobre isto. Mas quando 
nós upontamos o fato concreto, u rc.~posta ardilosa é esta outra: nós 
estamos ru7.cndo indústriu do unticomunismo: quando nào há uma 
passagem, aqui, cm que eu chume o Sr. Casaldáliga de comunista. 

O Sr. Domíclo Gondlm (ARENA - PB)- Niio foi, exntamen· 
te, um outro hispo que o a~.:u.;ou c urrescntou provus? Como somos 
nós. porque se por um acaso V. Ex• é acusado de ser radicul, de ser 
fudsta ou de ser comunista, gost:~riu de rormur ao ludo de V. Ex•, 
sempre. cm defesa do maior interesse brasileiro. de upontar uqueh:s 
que tr:dwlh:un. Pnr um acaso n~n fni \) rasa\d(lli!W que hí1 muito 
ptltll.'l' tcmp11, aptis as infnrmaçi'les prestudas t1 CP! da Cimar:1. que 
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ollirmn que hnvcrú rc:1ções de posseiros c de outra gente rumada no 
Arnguaia? 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- De fato 
tnmhém li. Li recentemente noticiário de imprensa, se nüo me enga· 
no de ontem para hoje, cm que se fala que a posição do Bispo 
Casaldúliga, numa reunião de Bispos, parece-me- que hâ um setor 
Norte da CN BB,- teria dito que, dentro de poucos dias, dentro de 
J'louco tempo - agora tenho receio de citar o fato, por nilo ter me· 
morizado - haveria a possibilidade de reações armadas, partidas de 
posseiros, que estariam no puro direito da defesa das suas terras. 

Isso consta da imprensa, que não costuma tratar o Sr. Casaldil· 
liga de maneira indevida. Apenas quero •ituar uma tática de oposi
çfiO. Quando uma parte da Oposição é atingida num determinado 
aspecto de um problema, a tendência tem sido sempre fugir deste 
problema, ladear a questão principal, e procurar enredar a nós 
outros nos prob\emus vicinais. E isso é uma técnica, à qunl nós deve· 
mos t:stnr utentes c responder no momento oportuno. 

O Sr. Domíclo Gondlm (ARENA- PB)- V. Ex• me permite 
só concluir a minha p~\rte. e dizer a V. Ex• o seguinte: cu me pron .. 
tHico a truzcr dm:umcntos irrcfutúvt::is, quer ~eja pelo bispo, ou pela 
Op<>siçilo. cm referência t1 atitude e o que ele vem fazendo no interior 
hrasilc.:iru. 

O SR, JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agradeço 
a V. Ex•. em hora. como disse, a minha tese não c:stivesse centrada 
neste ponto. Eu apenas não entendo é como um pastor, um bispo da 
l~rcja Catôtica. pode tresandar tanto ódio em relação a uma classe, 
c.>mo o bispo Cusaldúli~a tresanda em relação à classe militar. De
j><>is. li dele declarações de que no Congresso quiseram jogá-lo con
\ra os milit~m:s. Mas como quiseram jogá-lo (!ont'ra· os militares? Se 
de cs~:rcvc c assina. se tem livros publicados em português c espa
nhol'? Annal de contas pergunto eu: é proibido ler? E dizer a ele exu
tamcntc n<luilo que ele disse? A minha única posição éestu. 

Relativamente a um Deputado, Vice-Lfder do MOS, que se ba· 
seou na suposta declaração de que cu tinha acusado o Sr. Pedro 
Cusaldáliga de comunista, apenas pediria a ele que lesse o meu dis· 
curso. 

Em relação a outro que me chamou de hipócrita, é curioso, é 
curiósõ, Srs. Senadores, é um Deputado que me trata com muita 
afabilidade. Entre quatro paredes, em recintos menos povoados -
digamos no café, por exemplo, do Senado ou num encontro da 
Câmara, ó um encontro de tal modo cordial que eu entendo, mais do 
que nunca, que os adversários não devem ser inimigos. Mas, quando 
se trata de dar satisfações àqueles que o elegeram, quando se truta de 
responder às pressões recebidas, em nome das quais pressões se deve 
fazor acusação às pessoas que ele, como no meu caso, trata bem, en
tua S. Ex• rapidamente assoma à tribuna e me chama de hipócrita. 

Agora, curioso que o hipócrita seja eu, Sr. Presidente. Deste 
m"mo Deputado, que é o Deputado por São Paulo, João Cunha, ou
vi um discurso, no ano passado, em que S. Ex• dizia que comunista 
n:ío cxislt: no Brasil: que era uma invenção. Eru uma invenção 
f'uscist•1 para criar problemas muis graves c bcnelicinr os inventores 
desses problemas. E chegar ao ponto de usscvcmr quc neste Puís não 
hú comunista é que me parece que é: uma hipocrisia que não tem 
qu:.i\irkuçllo. No cntan\o, o hipócrita sou cu, porque disse uqui\o que 
li no livro de um autor citado ... 

t rrcr.:isamcntc este caso, Sr. Presidente c Srs. Senadores, qut: 
me fez rH.:nsar 4LIC u prohlcmu é muito muis profundo do que se pode 
imug.inar c n:in deve estar. pura c símplcsmcntc, ligmfo upcnas a uma 
;.1titude crnocinnod. :-\rul! Ele~ dcrivadn, nn meu entender, dimana de 
~:on\'icçôcs que divillcrn hnj~· a lgrcjn cm duus catcgorim~: u cutcgoria 
Úll!ot prll~rc~síst;\s c a ~mcg~1ria l1us conservadores ou integristas. 
Fnquanl!l ''' intc);!risw>. nc~am \1;.trx. nu integra- dai n apclic\1l de 
intc~ri ... t;ts -. ,,.., flTil~rc"i'ta' a~.:citam Marx, desde l[liC n~o ataque a 
alicnaç:in rcli~hlsa, n que me parece, lamh(:m, uma atitude extrcmu
mcntt.' 1111 pi11T 'cntiU,1 4ttc f'llllítica pll,sa ter. f: ling.ir que nf!l1 se é 
;~ttn~td11 rw ~:crnc da ... pr1ipria~ cntwi.:çt1c~. P''ft.JliC ~1urx ditia !..IIIC n 

homem é um ser dividido e que ele permaneceria 'dividido enquanto 
ni1o se livrasse da alienação fundamental, que era a alienuçiio reli· 
giosa. Da maneira que é muito difícil verificar, desde Desroches ati: 
hoje os que fazem a politica de miio estendida tentando compatibili
zar o Cristo com Marx. 

Mas, afora isso, que nua é hipocrisia - hipocrisia é a minha 
quando leio um urtigo de um escritor-, aforn isso, insisto, Sr. Presi· 
dente, o problema é mais grave na medida em que certas linguagens 
se confundem e ai duo margem às pessoas que, da fato, não estão 
familiurizadas com doutrinas sociais contemporâneas u fazerem 
maior a confusiio, o que não impede, entretanto, que uma infiltração 
possa existir aqui ou acolá. 

Volto, ugoru, à segunda parte desta explicação que pretendia c 
pretendo breve, Sr. Presidente. O nobre Senador Marcos Freire, no 
seu discurso. cuju página inicial tenho à minha vista, diz assim: 

"A Imprensa noticiou a participação do Senador Jarbas 
Passarinho, há poucos dias, num simpósio promovido pelo 
Diretório Estadual de Estudantes do Rio Grande do Sul, ao 
qual S. Ex• ontem se referiu da tribuna desta Casa. 

Na oportunidade, o Senador do Pará afirmava que nós, 
bem como o Senador Paulo Brossard, faltúvamos à verdade 
quando dizíamos da existência de um regime autocrático c 
totalitário no País, pois, no entender de S. Ex• tínhamos 
apenas uma situação autoritúria etc." 

Sr. Presidente, leio a parte a que o discurso do Senador Marcos 
Freire se refere, do meu discurso que foi feito em Porto Alegre e que 
niio foi lido, aqui, na sessiio do dia 16. Dizia cu aos estudantes: 

'"Oposicionistas úrdegos, alguns mesmo ate! ávidos de 
popularidade, que muitas vezes nada mais ó que glória 
cfi:mc:ra, atacam duramente o Governo c o regime político vj. 
gente. Segundo eles. :1 qualificaçl!o vmi~l desde a .. ditadura 
disfarçad;.l'', ulí: "o mais exccr{wt:ltota lit~trismo". 

Um Scnndor, do Nordeste brasileiro, dis!'le que há treze 
unos vivemos soh ditadura. que oprime ~~ Naci'to c a mantt!rn 
tutelada. jugulada c oprimid:t." 

Todus estas rmlawas silo tiradas do discurso de S. Ex• 

Referindo-se ao Presidente da República, alirmou: 

'"Tudo depende dele, como se t:stivésscmos no lcmpo 
dos Ct:sarcs romanos, quando um simples lcvuntar ou hui~ar 
de polegar signific;wa vida ou morte paru os cidudUos". Não 
quis clc ubrandar a rcfcrênci'u. usando~a mclaforicamcntt:. 
com relação lt morte polilica. Ntu1. Fala de mune ou de vida, 
o que nos devolve, no temrlO. dos erharws dns tucumhas, uo 
Colis.c:u, •tos gladiadores, a César e a Spúnucus, Trunsf'londo
se a mctMoru pura o quudro político atual, é como se tivês
semos no Presidente Geiscl o grande pontífice, que houveo;;se 
a c um uludo cm seu poder unipessnal todas as magistruturas, c 
repetindo César Bórgia fosse o nutor intelectual do ussassinio 
de seus desafctos. Aliús, j{t no mesmo partido de oposiçUo, 
dito pclu ligura mais alta de sua hicrmqui~1 partidária, 
chegou-seu fazer a comparuçiio do Presidente ún Repúhlica 
do Brasil cnm n Sr. ldi A mim Dadi1, Marechal de Campo c 
Presidente pcrp~! uo d..: U~:u1da. 

Pois, cm quc pese li insolência dns insuhns, reprmilllidn" 
amrlamcntc na imprens:.a. seus autores permanecem ....... 111 

sofrer o menor constrangimento, nu c.xcrcicio pleno de !'ll.:l •. ~ 
mandatos parlamentares. Usam da pu\a,•ra, dizem o que hem 
entendem. sem sequer liscalin~r a linguapcm desabrida llU 

frcú .. \a com um mínimo dl! polidez devidu a um Chcfc dc E~ta· 
do. c ... denunciam a ditaduru~ Acusam, prenhes de hravura, 
a nn..,sa rc:didadc rnlitka dc tntalitúria. n~n dci··;andn de. an 
rncnl):'. "'Uh·rcpticiamcn\c, cornparÍI·Ia an regime dc llitlcr. 
lllit.., rrudcntcmcntc nft11 c.:.tcndl!lll a ~nmp:mu.;i1o a St:liin ~.:ao 
\llL:i.rlisnw tirúnkl), l>ti\'L:/ pnr nrw ~onsidcr:'l·lo~. rcspc~:tiva· 
nll!n\1..:. ditad,,r ~.: hl\:ditari,nHI. 
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A paixão, jú o diz u frase feita "é má conselheira". Os 
tropas dos discursos são carregados de insultos, mas 
estranhamente são proferidos, pura denunciar a inexistência 
de liberdade de expressão! 

~de perguntar-se qual tirano já teve impuncntementc a 
ele dirigidas, c sobrctu~o de uma tribuna parlamentar, agres· 
sões tão soczcs. Mas somos nós, o Brasil de hoje, o regime 
totalitãrio, aquele cm que, na definição irânica de Strachcy, 
11 Cm lugar de se contarem as cabeças, cortam-se as cabeças"! 

Esta foi a minha fala para os estudantes de Porto Alegre. Diz 
S. Ex•, adiante, que tive uma interpretação - anotei rapidamente 
aqui- "malévola c tendenciosa", 

Mas, S. Ex• disse - como li no início de;t~ fala - que cu 
declarava que ambos, ele c o Senador pelo Rio Grande do Sul, falta
vam à verdade, quando diziam que este era um regime autocrãtico e 
totalitário. 

Ora, se analisarmos, palavra por palavra, verificaremos que eu 
não disse que faltaram à verdade. Mas se permitirmos o raciocínio 
inteligente de qualquer pessoa, verificaremos que a conclusão do 
Senador Marcos Freire é perfeita; pois se eu dclcaro que eles dizem 
que ist~· é um totalitarismo e provo que cm nenhum totalitarismo 
nisto seria cabível, automaticamente digo que há um conceito falso. 
Não é um conceito verdadeiro, fl um conceito falso. 

Mas, interessante que ontem, S. Ex•, que assomou à tribuna 
para me responder, usa do direito de fazer ilações mas não me permi· 
te que use, quando cm seguida apontei, também, palavras de muito 
mau gosto utilizadas, aqui, pelo Senador do Rio Grande do Sul, 
Senador Paulo Brossard. 

Então, cu sou apontado por malévolo c tendencioso por fazer 
deduções absolutamente, rigorosamente lógicas: e os outros podem 
fazer as deduções lógicas que entendem, a respeito do meu discurso. 

E por que disse cu isto aos estudantes? Como em seguida um 
jornalista me perguntou: E acha V. Ex• que isto é uma linguagem 
subversiva? E cu disse: De modo nenhum. Acho que isto é uma 
linguagem de oposição, apenas uma oposição que não freia os seus 
ardores e não policia sun linguagem dentro do mínimo de polidez 
que deve ao Presidente da República. E usei os dois exemplos para 
caracterizar precisamente que essa liberdade de expressão aqui exis
te; ainda fui mais longe, perguntei adiante: de onde vieram eles? Co
mo chegaram a esta Casa? Através de um processo legítimo de repre
sentação democrática! 

Coisas parecidas disseram antes do Presidente Médici, durante 
toda a campanha que ambos fizeram e todos aqueles que fizeram em 
1974; e no entanto chegaram aqui, tiveram na Justiça Eleitoral 
reconhecidos os seus mandatos e exercem com nobreza as suas fun· 
ções nesta C usa. 

Daí estabeleci exatamcnte a comparação lógica: ora, se se diz 
que não existe liberdade e se é eleito livremente: se se diz que niio há 
liberdade de expressão e se diz o que aqui está escrito- e eu releio
é de perguntar-se se estarei cu errado ou se u lógica não é mais, de 
maneira alguma, nlgo que nós devamos chamar em nosso socofi'Ll na 
hora de fazer interprewções'! 

O resto do discurso do Senador Marcos Freire, Sr. Presidente, 
Srs. Senndores, nudn traz de novo, npenas repete o que S. Ex• uqui 
tem dito desde que chegou. E eu insisto em que, quando S. Ex• carac· 
tcriza a ntual sítuaçíio brnsileirn, o regime politico como totalitário, 
incide num conceito falso, profere uma falsidade e, conscqUentemen· 
t,, '""'I inverdade, nisto u ilação de S. Ex• é rigorosumente certa, E 
disse mais por que, porque eu caructerizei o regimnotnlítário não à 
minhu mnnciru, mus U muncira de um mestre mundialmente famoso 
em Direito Constitucional que é Karl Loewenstcin. E é outro que faz 
n diferença entre totnliturismo e autoritarismo. E essa diferença é: tão 
visível que nestu buncndn~ uqui, existe oposíçào, nu bnncndu da outru 
Casa existe oposiçilo. E u Oposição brasileira ueabou de receber nas 
eleições de 1976 muis de umu dezenu de milhões de votos, uinda que 
perdesse por grande número de milhões de votos pura a votação da 
legenda do meu partido. 

Isso me leva a recordar o que uma vez cu disse aqui nesta Casa, 
lembrando-me de uma passagem por Portugal, no período salazarís· 
tu. Eu era Ministro de Estado, mas detinha o mandato de Senador. 
Como Ministro fui que, acompanhado pelo meu correspondente na· 
qu~le país, o Ministro das Corporações c ele me levou até o Senado. 
Lá chegando, irrefletidamente, depois de ver as pequenas instalações 
do Senado português, fiz esta pergunta: onde senta aqui a Bancada 
da Oposição? E S. Ex• me respondeu, entre constrangido c divertido: 
Nós, aqui, sentamos por ordem alfabética. Esta sim é uma oposição 
totalitl1ría! Mas, numa posição em que nós encontramos uma opo· 
sição plenamente atuante, detendo centenas de mandatos nos municl· 
pios, nus Cúmaras de Vereadores, detendo a maioria das Câmaras de 
Vereudorcs das mais significativas cidades brasileiras, por Deus, Sr. 
Presidente c Srs. Senadores, que espécie de totalitarismo é este? I 

Puru lembrar, ao menos por um paralelismo, que seria pcrfci· 
tumente lógico também aquele tipo de totalitarismo em que a opo· 
siçiio não pode falar, não é nem constitulda em nenhuma Câmara, 
niio pode falar pelo direito pessoal, quando nüo é dado a ninguém fa
lar. e que ocorre, por exemplo, quando o neto de Litvinok foi a uma 
praçu em Moscou pura protestar contra a invasão da Chceoslovâ
quia, portando upt:nns isto: um cartaz. E ele, mudo, com um cartaz 
prot'eswva contra a invasão da Checoslováquia, tomou seis anos de 
confinamento na Sibéria. Mas, é a isto que nos querem corresponder 
pelo mesmo título, porque duas quantidades iguais a uma terceira 
são igauis entre si. Se somos totalitaristas e a União Soviética é totali· 
turista, então, nós fazemos o que ela faz, o que faz a China, o que faz 
Cuba·, o que fazem os satélites da Europa Oriental? O que faziam até 
recentemente as ditaduras fascistas ou neo·fascistas existentes no 
mundo? 

Mais ainda, que a Oposição estaria aqui, partilhando os mes-
mos direitos que a bancada do Governo, se tivesse a audãcia de dizer 
um décimo ou um centésimo do que aqui se contém, nas duas coisas 
que eu li da linguagem de um padre estrangeiro, de um bispo cstran· 
geiro, que é mais desabrida do que a linguagem da Oposição? 

Quem diria isso que não estivesse habilmente convidado a rc· 
colher-se a um hospício de alienados para tratamentos psíquílltrícos? 

t como eu disse aqui, sob um fundamento diabolicamente ló· 
gico também, porque só um louco seria capaz de atacar o ditador nes
tas condições! Daí porque insisti, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, 
quando Julian Linz- e não fui eu- fez a diferenciação entre o es· 
tudo totalitário e o estudo autocrático, numa situação autoritária, eu 
estava realmente concordando com o cientista político, conhecido pc· 
la sua isenção. conhecido pela posição antifascista, porque, na verda· 
de, a posição brasileira se caracteriza por uma tendência para a medi· 
ficação rumo à plenitude democrática. 

Ora, se hil essa tendência, se há esse desejo real c sincero, se hâ 
c'Ssa vontade pam chegar a este objetivo, Sr. Presidente, nenhuma 
ditudura acciturin que isso se manifestasse impunemente, 

Mas, nmunhà dir-se-á. outru vez, que o que fiz foi inventar 
comunistas por todos os cantos deste Pais. Vou entrar, com certeza, 
naturalmente, pura n galeria do Deputado José Bonifácio c do Sena· 
dOI' e. :MtC Mariz, no Brasil. 

Entretanto, Sr. Presidente, quando, desde jovem, eu lutava ~on· 
tru o totuliturismo, neste País, verifiquei a que tipos de risco nós so· 
mos submetidos: e o homem ou o cru, nüo no sentido do machis· 
mo sul-americano, mas no sentido de exercer a convicção de suas 
idéias, ou não é, e não deve ser homem público. Desde líder estudan· 
til secundurista, no meu Pais, que vivo recebendo fogos cruzados da 
direita e da esquerda. Nilo adianta, aqui, fazer biografia. E nunca 
mudei a minha posição. 

O Sr. Dlnartc Mariz (ARENA - RN) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- E insisto 
em manter a mcsmn posiçilo. Sou cqUidístunte das ditaduras de direi· 
tu, como dus didaturns de esquerda, porque, acima de tudo, o que cu 
prezo é o homem feito à semelhança de Deus, íl imagem de Deus. 
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com u liberdade que lhe é pertinente como pessoa, categoria superior 
à de individuo. 

Ouço o nobre Senador Dinartc Mariz. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RN)- V. Ex•, sem nenhum 
favor neste País, é uma das lideranças mais autênticas da democracia 
brasileira. Todo aquele que tiver o privilégio de acompanhar V. Ex• 
dentro dos acontecimentos e, sobretudo, naquilo que o Pais ainda 
espera de V. Ex• terá uma honra, e, mais do que isso, um privilégio 
como para este velho que tem lutado na vida pública, vê-lo, cada dia 
mais, representando aquilo que as aspirações de uma geração, ou de 
muitas gerações, vêm trabalhando e lutando pura que o País utinja o 
seu alvo, que nào b outra coisa se não uma democracia responsável c 
destinada a fazer a felicidade do seu povo, dentro de um regime de 
liberdade. Liberdade nüo libcrticida, mas liberdade para o povo 
brasileiro c felicidade para aqueles que, realmente, desejam, como 
cu, no fim da vida, ver o seu País liberto dos elementos que queiram 
porturbar a sua marcha, a grande marcha deste Pais para a verdadei
ra democracia. Não a democracia de esquerda, que essa não existe, 
porque o que existe é o comunismo. Essa história de esquerda é apeli
do no mundo todo, tanto que na Europa, hoje, já é o eurocomunis· 
mo. Eles, hoje, têm a definição de curocomunismo, ou então, fascis· 
tas, que eu combati de igual maneira- como combato os comunis· 
tas. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agradeço 
a V. Ex•, nobre Senador Dinartc Mariz. Jâ ouvi muitas vezes V, Ex• 
chamar nesta Casa, cm respaldo às posições atuais de V. Ex•, o seu 
passado de lutas contra as ditaduras de direita; esquerda ou direita 
nada dizem, e V. Ex• concordará comigo. Esquerda e direita são 
definições topográficas, que não se aplicam, evidentemente, a situa
ções c a conceitos ou conceituações ideológicas. Por isso a confusão 
das palavras; por isso que nós ouvimos falar, por exemplo, em países 
socialistas escandinavos, que se pretende apresentar como pulses 
socialistas democráticos mas que, na verdade, têm de socialistas mui
to menos que o Brasil. Acho que não vou espancar a consciência de 
ninguém, quando afirmo, clarissimamente, que a intervenção do 
Estado na economia no Brasil é enormemente maior do que em qual
quer dos quatro países escandinavos. Quando eu era Ministro do 
Trabalho c Previdência Social, incorporei à previdência o seguro de 
acidentes,- c ganhei naquela altura a fama de cripta comunista por 
causa disso - tentei me socorrer desses quatro países como exem
plos, e só num dos quatro encontrei o seguro de acidentes estatizado. 
Todos os outros três mantém esse seguro de acidentes ligado às com· 
panhias privadas de seguros, muitas delas, por seu turno, imbicadas 
cm bancos estrangeiros. O que vale dizer, lucrar com o olho vazado, 
com umu perna amputada, com dois braços perdidos, com uma para
lisia, enfim. lucrar para a companhia de seguros. E isso, cm vez de se 
transformar em seguro social, transforma-se cm beneficio particular 
de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. 

Portanto, veja V. Ex•, que dá exemplo de lutador como é, que, 
quando mexemos em casa de marimbondos - hoje estamos bem 
preparados- temos que correr da ferroada deles. Mexo cm casa de 
marimbondos hà algum tempo, nobre Senador, c por isso não me es
panto que, sobre mim, inventem tantas bulclus. 

Apenas ucho que os homens devem ser julgados pelo que dizem 
c pelo que fazem, muis pelo que fazem do que pelo que dizem. Dcn· 
tro desta óticu, desse ponto de vista, mantenho aquilo que, com ligei
ras variações, me empolgou desde o meu tempo jovem o ginàsio 
"Pacs do Carvalho" que, naquela altura, tinha a honra de ter como 
seu Dirctor a nguru do hoje eminente Senador Renato Franco. 

Dcsdo aquela época a minha vocaçilo tem sido a mesma, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. Recuso-me a admitir que qualquer dita· 
duru seju u solução, nem mesmo pura os "pcncbistas" para os que 
querem upcnus o acréscimo do Produto Nucionul Bruto. Dentro des
se rrinclrio me buti c me bato c creio que, quando se falar em pais 
juguludo. cm nuçuo oprimida, quo silo os termos aplicados pelo no
hro Scn11dur Marcos Froirc. numa dituduru de treze unos, em que 

S. Ex• faz questilo de ignorar, até, a fase cm que o Presidente Custei· 
lo Branco entregou, devolvida a esse Pais a plenitude democrática, a 
Constituiçüo de 1967 até que veio o Ato Institucional no 5, quando 
se fala em totalitarismo está-se, evidentemente, a usar o que cu disse 
aqui uma linguagem soez, uma linguagem injusta, umu linguagem 
absolutamente' indevida, para caracterizar a realidade brasileira de 
hoje. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu disse que só voltava à tribu· 
na pura tratar desse assunto pela necessidade que temos todos nós 
de deixar nos Anais da Casu a nossa posiçüo para sermos julgados. 
amur1hà, de címu ahilixn, de corpo inteiro por uquclcs que ruzem 
histlHhl. 

Nilll é possível deixar que determinadas interpretações ou répli· 
cus sejam feitas, aqui, sem que a tréplica ou a oportunidade do 
esclarecimento seja feita. 

t a única razão pela qual aqui me encontro presente porque í: 
estranho, sobretudo estranho, que pessoas digam determinadas 
frases, usem do direito - porque é um direito c nós lutaremos por 
esse direito- de discordar, de dissentir c até do direito, que não é 
totalmente devido, de ofender c, depois, no momento cm que isso é 
chamado à baila, com uma prova lógica da contradição anterior 
desse pensamento, sermos nós acusados de radicais e de outros mi· 
mos com que a língua portuguesa, hoje, nos proporciona o ataque 
por parte de certos adversários. 

Eu permaneço na posiçüo de sempre: aqui estou, Sr. Presidente, 
respondendo a uma interpretação que me pareceu injusta e descabi· 
da, quando me classificam de malévolo c tendencioso. Não sou nem 
malévolo c nem tendencioso. Malévolo, talvez, tenha sido quem 
tenha ido buscar um exemplo de uma entrevista que dei, a um jornal 
paracnsc, para tentar aqui fazer com que das duas uma: ou eu me 
contradissesse ou me desmoralizasse, Nem uma coisa, nem outra. 

A entrevista foi dada c permanece dada cm todas as letras. E o 
único ponto de que discordo, fundamentalmente, é de alguém se 
aproveitar dela para tentar provar o que nela nüo se pode provar, o 
que nela nüo se contém .. 

Neste ponto gostaria de debater o assunto, em profundidade, 
porque tenho testemunhos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, c este 
testemunho, em que pese a responsabilidade que me cabia, de dar ou 
de não dar, foi dado, e assumi a responsabilidade pelo que eu havia 
feito. 

Acho, entretanto, quc por mais que se e~plorc esse tcstcmunho, 
tudo o que se pode provar í: que ele vem em favor do que eu disse, é 
que não vivemos num regime democrúticO pleno. Disse-o eu, apenas? 
Não. Sr. Presidente disscrum·no, também, os Presidente militares. 
como o Presidente Emílio Médici c como o Presidente Geisel. E e n 
busca da democracia piemo que nós devemos estar todos- se tivésse· 
mos uma compreensão mais altll do destino deste País - de mãos 
dadas, à procuru. 

Se eu tivesse dito :HILl i ljliC sonws umu dcmucracia lt rwridade, c 
essu tlt:mocrucia fosse: tr:.1zidu ii builu, seria uma prova da minha 
incoerência. Mas eu disse e sempre tenho dito que o Al·5 ttm, dentro 
de si, um grau de arbítrio que os próprios Presidentes não aceitum 
com facilidade, e sempre se constrangem, na hora que tí:rn de lunçur 
mão desse grau de arbítrio, pois se hlo arbítrio, niío hú democracia 
plena; e, se nüo hú democracia plena, eu admitiria, aqui, u classiil· 
caçioo de Julian Linz que é a de situaçüo autoritúriu. Entiío existe um 
grau de uutoriturismo nu medida cm que existe, também, um grau de 
arbítrio pessoal no julgamento polftico. 

Nüo me purece, portanto, Sr. Presidente, que esse ruciocfnio 
mereça, como diriu Paulo Sctúbul, o muis mínimo reparo. 

Presto upenus a minhu homcowgcm aos Anuis da Cusu c, 
.. m:onhu, io História do Senado. (Muito bem! Pulmns.) 

O Sr, Marcos Freire (M DB - PE)- Sr. Presidente, solicitaria 
11 p:davra :1 V F,~ ruru.cxplícaçUo ressoul, umu vez que fui citndo 
por S. Ex•, o ScnudurJurbas Passarinho. 
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O SR. !'RESIDENTE (José l.indoso) - Releve-me, V. Ex•. 
mas a Mesa nt1o considera o prohlcmu como de explicação pessoul. 
O prohlcmu é de interpretação do discurso, como V. Ex• procedeu, 
rclutivamcntc un discurso do Scn:~dor Jarbas Passarinho. De forma 
que nt10 hú como deferir a palavra cm explicaçtoo pcssoul. Nua há fu· 
tos, hú interpretações. 

O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- Sem querer discutir com a 
Mesa. que nuo é minha inlençuo, queria colocar, apenas, ajustificati· 
va do meu pedido. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Pode fuzê-lo. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- o'scnador Jarbas 
Passarinho diz que fiz ilação, baseado em pronunciamento seu, quan· 
do. na verdade, este fato a mim atribuído não corresponde à ve~· 
dadc. desde que a pretensa ilação alegada por S. Ex• não existiu: 
mas fui buscar declarações expressas do discur>o pronunciado por 
S: Ex•. na última quinta-feira. Portanto, pedi a palavra baseado nes· 
se fato de que cu tcriu feito uma ilação de afirmativas n5o expressas, 
c. cm 10rno dele, gost<~riu de fuzcr explicações pessoais. 

O SR. PRESIDENTE (José l.indoso) - A Mesa nua pode. 
dcforir o pedido de V. Ex• para explicaçtoo pessoal. 

Na justificação V, Ex• explica que houve um problema de inter· 
prcwçt1o do discurso de V. Ex• Entuo, não há permissão, pelo R c· 
gimcnto, de haver uma trépcca. V. Ex• terá outros meios regimentais 
pura dialog<lr com o orador que o antecedeu. 

Dou por encerrada u solicitaçuo de V, Ex•. para prosseguir nos 
truhalhos parlamentares, na forma regimental. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Só tenho a Iumen· 
lar, Ex• 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Peço a palavra como li· 
der, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Tem a palavra o nobre 
Senador Itamar Franco, como Líder. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Sr. Presidente, 
pedi a palavra como Líder, para passá-la ao Senador Marcos Freire. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Tem a palavra o nobre 
Senador Marcos Freire, que falará em nome da Liderança do MDB. 

O SR. MARCOS FREIE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte 
discurso, em nome da Liderança.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Antes de mais nada, queremos agradecer ao nosso nobre colega, 
Senador Itamar Franco, por esse gesto de solidariedade e de 
companheirismo. 

Ouvimos a oruçUo que acaba de ser pronunciada pelo ilustre 
Senador Jarbas Passarinho, sobre a qual, leríamos algumas consi· 
dcruções a fazer. 

Temos aqui, as notas taquigráficas relativas ao discurso de 
S, Ex• da última quinta-feira, em que está dilo. expressamente, que 
ele, no encontro do Rio G rnnde do Sul, servira-se "das próprias pala· 
vras da Oposiç<oo, para provar o total divórcio entre o que a Oposi· 
çt!o unrmava, c aquilo que, nu verdade, existiu". 

Portanto, não havia ilacão alguma a fazer. mas apenas 
constatar-se que S. Ex•. na sua fala do Rio Grande do Sul, atribuía a 
n<ls. c ao Senador Paulo Brossard, a autoria de inverdades. Estú dilo, 
pois- c expressamente- que fultíJVamos com u vcrdudc. 

O Sr. Jorbos Possorlnho (ARENA - PA) - Permite V. Ex• 
um upurtc'? 

O SR. MARCOS FREIRE(MDB- PE)-Ouvimos V. Ex• 

O Sr. Jarhas l'a"orlnho (ARENA - PA) - Parece-me que 
V. Ex• nàn cstú num dia feliz de interpretações. Outra coisa que cu 
disse foi que us puluvrus "inverdade"' ou umcntiru\0 nilo cstllo 
caracterizadas no discurso de Porto Alt:grc, nem menos nuqudc que 

V, Ex• cstí1 lendo. Portunto, trata-se de uma ilação no momento cm 
que V. Ex• faz o seguinte rnciocfnio: quem disse q1;c há um divórcio 
entre o que a Oposição ufirmu cu verdade dos fatos diz, cvidcntemcn
le, que hú falta de verdade. É absolutamente correto! E cu repeti ali. 
Assumo. O que V. Ex• não aceita, é que eu aplique o mesmo tipo de 
raciocínio sobre os seus discursos. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Diante da afirma· 
tiva do Senador Jarbas Passarinho, não há o que discutir mais sobre 
essa assertiva de S. Ex• Est{a claro, meridianamente claro, que 
S. Ex• afirmou, da tribuna do Senado, que nós faltávamos à vcrda· 
de ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Quando afirmava 
V. Ex• que esteê um Puístotalitiorio. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- ... quando 
afirmávamos que este é um País totalitário, o que já tivemos n 
oportunidade de comprovar reiteradas vezes. E continuaremos a 
fazê-lo, enquanto mantida!! estiverem as regras que caracterizam o 
aluai regime de exceção. 

Não houve, portanto, surpresa, de nossa parte. quando o 
Senador Jarbus Passarinho, há poucos instantes da tribuna do 
Senado, reafirmava que nós proferimos uma falsidade. Isto apenas 
vem realirmur a suu posição anterior. 

Evidentemente, não poderíamos fazer a ilação citada do discur· 
so pronunciado em Porto Alegre pelo representante do Pará. porque 
não tínhamos tido acesso àquela sua oração. Por sinal, na semana 
passada. quando S. Ex• usou da palavra, ele não brindou a Casa 
com leitura de um texto tuo longo, como o fez hoje, mas apenas ao 
qual se referiu de relance. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, e desconhecendo aquele pronun· 
ciumento, mas tendo em mãos o recorte da Folha da Tarde de 13 de 
junho, tivemos, exatamcnte, que repor as coisas nos seus devidos ter· 
mos. O que está escrito, naquele órguo de imprensa - e não veio a 
ser desmentido posteriormente em nenhum periódico que tenha 
chegado its nossas mãos - é que S. Ex• não apenas citava aquela 
passagem em que nós nos referíamos, aquela figura dos tempos dos 
Césares, que num simples levantar ou baixar do polegar, eram senha· 
rcs da vida c da morte dos cidad1ios. Mas, está dito no referido recor· 
te- aqui o lemos que o parlamentar- Senador Jurbas Passarinho 
- observou "que não trata-se de morte política. como metáfora, 
mas "mas como autor intelectual do assassínio de seus desafetos". 

Foi, portanto, baseado nesse documento que tivemos a 
oportunidade de mostrar à Casa que esse parágrafo se encontrava 
inserido dentro de uma contextura muito mais ampla e que, desse 
contexto, o sentido metafórico se depreendia inelutavelmente, de tal 
forma que quem lesse a íntegra do pronunciamento - como o terá 
feito o ilustre representante do Pará- não poderia dar a interpreta· 
çuo que foi objeto dessa publicação. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Permite um 
aparte, por oportuno, nobre Senador Marcos Freire? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Tem a palavra 
V, Ex• 

O Sr. Jorbas Passarinho (ARENA- PA)- Tenho a impressão 
que, por mais que terçamos armas, cm trincheiras opostas, há um 
comportamento ético mlnimo que eu me imponho, e V. Ex• viu que 
a minha preocupação foi, depois da distorção do futo e du resposta 
de V. Ex•. ler o texto completo, que está reproduzido, na íntegra no 
Correio do Pm•o da Cidade de Porto Alegre. De maneira que, se u 
defesa de V. Ex• (:no sentido da interpretação literal de que eu lhe 
utribui u frase de que o Presidente manda assassinar adversários ... 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Segundou Folha'ila 
'/'(lrdt•. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA) - Estou insistindo, 
V. Ex• quer jogar-me contra a Folha da Tardt•; eu estou lhe dando o 
Corrt•io elo Pm•o que publicu na fntcgrn, o meu discurso. 
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O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Podemos afiançar 
a V. Ex• que, até a presente data, não recebemos, de quem quer que 
fosse, a Integra desse seu pronunciamento ... 

O Sr. Jarbas Pa55arlnho (ARENA- PA)- Sim, mas V, Ex• 
se agarra a ele c cu estou lhe dàndo ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Desconheço-o 
inteiramente, pois o que temos é o que nos foi fornecido. 

O Sr. Jarbu Passarinho (ARENA- PA)- Certo. Veja como 
V. Ex• se trai, é "o que lhe foi fornecido". Enti!o, nilo lhe fornece· 
ram o documento na Integra. Porque, ele fornecido a, V, Ex• foi o 
sujeito passivo desta açilo c, não, o ativo. Então alguém lhe deu, 
algúcm lhe forneceu. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) -Como gostarlamos 
que esse alguém fôssc V. Ex•, dando-nos, na Integra, o pronuncia· 
menta feito. 

O Sr. Jarbas Pauarlnho (ARENA- PA)- Pois, com muito 
prazer eu lhe darei. Enti!o, cu tirarei cópia ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- Se houvesse chega· 
do a tempo, evitaria coisas desse tipo. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Não sei se temos 
tido esse comportamento recfproco, aqui, sempre, desse "a tempo". 
O que estou falando a V. Ex• é no momento. Se V, Ex• sente o 
problema nestes termos, ni!o tem porque fazê-lo, porque eu não atri· 
buiria a V. Ex• exatamcnte a ignonimia de declarar que o Presidente 
manda assassinar adversários. O que cu disse é que ni!o se precatan· 
do V. Ex• de completar a frase no sentido totalmente metafórico -
está escrito e publicado integralmente, e acho que cstâ publicado cm 
outros jornais- poderia V. Ex• ter dito assim, "a morte politica", 
ou "A morte cívica", dos seus concidadãos". Nilo, V, Ex• falou, 
apenas: "Como um César romano, com o polegar para cima ou para 
baixo, decide da vida ou da morte dos ~cus concidadãos." E, da!, cu 
ainda disse aos estudantes, poderia o nobre Senador haver se precata· 
do contra essa interpretação mais ampla, c ter falado cm srricro 
sensu, metaforicamente ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) -Inteiramente desne
cessário para quem lê o texto na Integra. E V, Ex•, quando se referia 
a esse trecho pinçado, nilo dizia que ficaria claro esse sentido metafó· 
rico. Era tão claro que era dispensâvel esclarecê-lo. 

O Sr. Jarbas Pauarlnho (ARENA - PA) - No entender de 
V. Ex• E' a partir do·aparte que V. Ex• me concedeu cm que cu tentei 
lhe dar uma palavra de interpretação pessoal, V. Ex• recusa ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Nilo recusamos a 
interpretação de V. Ex• ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Continue V. Ex• 
laborando um equivoco c, pode prosseguir o seu discurso. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradecemos o 
esclarecimento que só chega tardiamente. Ai estã, a imprensa publica 
e não i: retificada a noticia divulgada, por quem é apontado corno 
autor daquela interpretação que, como estâ, não poderia deixar de 
ser malévola e tendenciosa. Se ela não existiu, muito bem. Achamos 
que faz jus à honestidade intelectual que todos os parlamentares 
devem ter. 

Ma;, realmente, esse é um aspecto acidental, por assim dizer, 
dos pronunciamontos havidos em torno do problema, porque o cerne 
da questão, realmente, é a tese defendida por uns, c não acoita pelo 
Senador Jarbas Passarinho, de que nós vivemos não apenas numa 
situação autoritâria, mus num regime cnrnctcrizndnmente autocráti· 
co, totulitflrio, 

Os conceitos de Ciência Politica têm suostrntos a que não se 
pode fugir. Absolutismo implica em ilimitnção de poder; implicn em 
poder arbitr!trio de caução. O Estado existe c tem legitimidade, 

quando exerce conçilo sobre seus cidadãos, sobre seus governados, 
desde que subordinado a uma regra maior, a uma Lei maior, que é a 
Constituição, a que também ele estâ sujeito- coisa que não ocorre 
no Brasil de hoje. 

O texto a que chamam de Constituição nilo apenas foi um texto 
outorgado pelo Executivo, mas o Executivo continua se julgando 
com o direito de modificar esse próprio texto outorgado. Dizia uma 
autoridade insuspeita, como era Francisco Campos, que um~ curta 
outorgada dcixnrâ de ser Constituição, se ela não se desprende, se ela 
não se dcsgravitn do poder que a outorgou. 

e evidente que a Constituição tem objetivos próprios, estrutura 
o Estado, assegura direitos básicos. implica cm limitação dos pode· 
res constituídos. Ora, no momento cm que um dos poderes do Esta· 
do se arvora no direito, sem as formalidades intrínsecas da Constitui· 
ção, de modificar· e alterar a seu bcl·prnzcr a Constituição, essa 
Constituição já não se aplica nos governantes c, portanto, Constitui· 
çào não é, Teríamos, portanto, que considerar o nutocracisrno exis
tente no Pa!s como um fato inclutâvel. Foi sugestiva n informação 
que, talvez, tenha escapado no nobre Senador do Parã quando, hã 
poucos minutos, aqui da tribuna, falava cm "tipos de totalitarismo, 
em que não se pode falar" - se não me engano, teria sido textual· 
mente a assertiva de S. Ex•. 

Pois bem! Hâ tipos de totalitarismo, cm que se pode falar - é o 
caso do exemplo brasileiro. Aliás, o ilustre Llder do Partido 
Governista usa sempre uma expressão -repetida várias vezes aqui, 
neste Plenário - "percentual de democracia". Poderíamos, 
paralelamente, falar num percentual de autocrncismo de totnlitaris· 
mo e de ditadura, porque os sistemas politicas tém os seus principias 
básicos que os caracterizam. Então, é possível ocorrer nuanccs 
dentro dos regimes democrâticos, como é possível ocorrer nuances 
dentro do regime autocrâtico. E, a!, socorremo-nos, então, do ilustre 
Líder Eurico Rezende para empregarmos a expressão "percentual de 
ditadura", mais ampla, menos ampla. Falou-se, aqui, que não 
estaríamos numa democracia plena. Quem sabe se não poderíamos, 
então, apenas dizer que não estamos numa ditadura plena. 

O que se precisa saber é se estruturalmente o regime brasileiro 
dá para se caracterizar como democracia ou como ditadura. E, a!, 
não vamos cansar a Casa repetindo ... 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permite um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- ... os pronuncia· 
mentes nriteriores, em que temos mostrado que constata-se, no Brn· 
si! uma série de elementos que desfigurariam a essência de qualquer 
regime democrâtico, em qualquer parte do mundo. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA) - Permite um aparte, no· 
brc Senador? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Elementos que 
configuram, exatarnente, o regime brasileiro como sendo absolutista, 
autocrático. totnlitârio, ditatorial, embora este regime se dê no luxo 
de permitir um Parlamento aberto, até quando assim o entender ... 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Tilo logo dcsenvol· 
vn o nosso raciocínio. 

Permite-se no luxo de deixar existindo dois partidos politicas -
e não mnis, por enquanto - até que convenha no regime mudar o 
quadro pnrtidârio existente; pcrmite·se no luxo de deixar o Senador 
Marcos Freire ou o Senador Paulo Brossard falando, até que resolva 
fazê-los calar, como tem resolvido calar tantos c tantos outros 
parlamentares que, untes de nós, sustentaram a mesma luta pelos 
idcuis dcmocr(Jticos .... 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Observo no orador que 
o tempo de V. Ex• é de S minutos para concluir o discurso. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradecemos a 
V, Ex• 
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Dã:se ao luxo de manter hoje uma liberdade maior, mas não to· 
tal, da 1mprcnsa - como antes a faria muito mais restrita c que, 
talvez, ~manhã, ~·n~a novamente a ser reduzida, Isso é 0 que 
ca~act;ma o totallt~m~o: é que o Poder Executivo pode tudo: pode 
ate dc1xar certos mccamsmos democrãticos funcionarem, enquanto 
que, cm outros lugares ou cm outras épocas, houve regimes autocráti· 
cos ~ais fechados, uns sem partido poUtico, outros, com um partido 
polrt1co, outros, com vários partidos pol!ticos, Os exemplos históri· 
cos silo vllrios •·dilo para tudo, . 

O Sr. Hellor Dias {ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. MARCOS FREIRE {MDB- PE)- Ouviremos V, Ex• 
usar a hora da Liderança para poder expor •Seu pensamento, Só 
temos 5 minutos e teríamos muita coisa ainda a dizer. 

O Sr. Heitor Diu {ARENA- BA)- Democracia! 

O SR. MARCOS FREIRE {MDB- PE)- Democracia, sim! 
Falamos nós, na hora da Liderança da Minoria, fala V, Ex•, na hora 
da Liderança da Maioria, depois de nós, para nos responder, Isso é 
que é democracia. Não V. Ex• nos tirar os minguados 5 minutos que 
nos restam para esclarecer. Isso é que é: diálogo. Diálogo que permi· 
tirá a cada qual expor seu pensamento. 

O Sr. Hellor Dias (ARENA- BA) -Isso é monólogo. 

O SR. PRESIDENTE {José Lindoso) -Os apartes s6 podem 
ser dados com anuência do orador, 

O SR. MARCOS FREIRE {MDB- PE)- Falou-se que, na 
ditadura, não conta-se cabeças: corta-se cabeças. Meu Deus do Céu! 
Quantas cabeças têm sido cortadas aqui no Brasil! Sentido de mctâ· 
fora, evidentemente ... 

Ainda na semana passada, O Esrado de S. Paulo dizia que, de 
1968 para cá, cassado foi, cm média, um Deputado Federal por mês 
c um Deputado estadual a cada vinte dias. Regime autocrãtico ou 
situação simplesmente autoritária? 

Não, Sr. Presidente, não temos dúvida de que a tese que susten· 
tamos corresponde à realidade -lamentavelmente corresponde. 

Mas, queremos dizer a esta Casa que esta luta, hoje, é muito 
maior do que antes. apesar das demonstrações de forças c da violên· 
cia que se tem pratictldo através dos tempos, Hoje, a consciência nu .. 
cionul está muito mais desperta para essa situação e podemos dizer. 
tranqUilamente, que aqui temos não apenas denunciado essa situa
ção mas, inclusive, procurado f"zer proposições. 

Nunca uma Oposição, perante um regime de força, ofereceu tan
ta disposição de se chegar às trilhas democráticas, através da concilia
ção, Não conciliação que implicasse em acordo bastardo, menor, 
mcdlocrc, pusilânime, antipatriótico. Nós mesmos, desta tribuna, no 
primeiro ano de nosso mandato como Senador, chegamos exatamcn
te a dizer que nossa ânsia para se acabar com a exccção neste Pais era 
tüo grande, que estâvamos certos que a Oposição brasileira nüo se ne
garia a rever certos institutos clássicos consagrados anteriormente na 
Democracia brasileira- como a própria reformulação do estado de 
sitio ou a estruturaçlio de uma situação emergenciul prevista na 
Constituição - para não se despojar o Estado de mecunismos de 
defesa. Mas exigimos que, pura que haja esse consenso nacivnal c o 
apoio da Oposição, esses mecanismos têm que ser de natureza 
democrãtica. 

Não podemos udn ..... o urbltrio nas mãos de quem quer que 
seja. ~ natural que o E,: ado moderno tenha que ter suas sulvaguur· 
das para os fins da Ordem, da Paz, da Segurança: mas tem que ser 
dentro da Constituição, através de instrumentos, repitimos, de 
nuturezu democrática, sob o controle politico da Nação, sob o con
trolejudiciul dtt Justiça brasileira. 

Portanto, Sr. Presidente, fica cluru a nossa posiçüo: quando 
acusamos o regime de uutocratu é porque ele o é, de acordo com a 
melhor doutrinu existente, de ucordo com a análise fria dos 
pressupostos do regime brttsileiro. 

Estamos certos de que ní\o apenas nós que fazemos o M DB 
mas nlé muito.s daqueles que fizeram ou apoiaram 64, sabem que Ú 
não vc1o para tsso, que 64 faltou ao cumprimento das promessas com 
que acenou à Nação brasileira, quando falava cm objctivos 
dcmocrâticos, quando falava cm resguardo da Constituição e cm 
independência dos poderes. 

. Queremos, por fim, louvar c exaltar a reiteração com que 0 
Senado~ Jar?as Passarinho enfatiza a identificação, que faz pública, 
de seus IdeaiS c comportamento politico com os do Senador Dinartc 
Muriz e do Deputado José Bonifácio. (Muito bem!) 

O Sr. Heitor Dias {ARENA- BA)- Sr, Presidente, peço a 
palavra como Lldcr, 

O SR. PRESIDENTE (José Líndoso)- Tem a palavra o nobre 
Senador Heitor Dias, pela Liderança da Maioria. 

O SR. HEITOR DIAS (AR ENA - BA) - Sr. Presidente, 
tendo em vista que o diálogo anteriormente estava sendo travado 
entre o ilustre Senador Marcos Freire c o ilustre Senador Jarbas 
Passarinho, é justo, já que S. Ex•, depois, recusou-se a conceder 
apartes, que o tempo que caberia a mim cu possa conccdé-lo ao ilus
tre Senador Jnrbas Passarinho. fi o que peço a V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE {José Lindoso)- O nobre Senador Jar
bas Passarinho falará pela Liderança da Aliança Renovadora Na
cional. 

O SR. JARDAS PASSARINHO {ARENA- PA, Pela Lideran· 
ça, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

Exercendo, Sr. Presidente, segundo lição mais recente de 
democracia, a democracia de falar pela Liderança sem a necessidade 
de apartes, o que me parece, também, uma democracia mutilada, 
agradeço no nobre Líder, Serei muito breve, extremamente breve. 

Em primeiro lugar, não há ;>rnticamcntc, o que discutir com o 
Senador Marcos Freire, Independentemente das atribuições adjcti
vas que S. Ex• me fez, inteiramente descabidas, nada há que discutir. 
Quanto a cu chegar tardiamente às explicações a S. Ex•, o que 
esperava é que chegassem, em tempo oportuno, às mãos de S. Ex•, 
todas as indicações de jornal e não apenas uma, na qual ele se louvou. 

Relativamente, à tentativa de ironia, por parte de S. Ex•, feita 
com uma certa dificuldade, em caracterizar a democracia plena ou 
não ser democraci~ plena, como algo meio ridlculo, estapamrdio, 
lembraria a S. Ex•, que é um cultor do Direito, se não estou 
equivocado, um Professor Universitário, que lesse Raymond Aaron, 
nu La Dt!mocrarie à /'Epre~ll'e de xxe Siede quando ele conduziu os 
colóquios do Berlim em 1962 c ali, perante audiência da mais alta 
qualificação intelectual, por seu turno, extremamente expressiva, 
chegamm à conclusão, primeiro, que as democracias puras, no 
mundo, eram rarlssimas: segundo, que as ditaduras puras tamóém 
e rum raras: terceiro, que as formas mais comuns eram, prccislimcntc, 
as formas hlbridas, daqueles países que mais se aproximavam ora da 
ditadura, ora d<t democracia, o que permitia, portanto, uma anãlise 
perfeitamente lógica e classificatóriu de uma tipologia que nilo 
dividisse, dicotomicnmente, democracia de um lado, c ditadura de 
outro. 

O Sr. MarcOll Freire (MDB- PE)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR, JARBAS PASSARINHO {ARENA - PA) - Ouço 
V, Ex•. 

O Sr. Marco• Freire (M DB - PE) - As minhas deficiências 
são tão grandes, Senador Jarbus Passarinho ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO {ARENA- PA)- ~V. Ex• 
que o diz, com o que cu não concordo. 

O Sr. Marco• Freire {MDB- PE)- ... que não me fiz sequer 
entender por V. Ex• O que defendi nilo ê isso que V, Ex• acaba de 
<~firmnr. Lnmento que minhas deficiências sejam, realmente, de ta· 
munha envcrgudurn. , 
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O SR. JAR!MS PASSARINHO (ARENA- PA)- Creio que 
niio se trata de deficiência de V. Ex•, sim talvez, de uma falta de 
acompnnhccmen:o dccs palavras que V. Ex• proferiu. I! só recorrer à 
Taquigrafia. V, r,, pretendeu fazer ironia quanto à chamado de· 
mocrucm pkn:1. V, E,, o nmda chegou a dizer: "como se pudesse falar 
tumbém t:m ditadura plena." 

O Sr. Mu:cosF:elrc (MDB- PE)- Permite V. Ex•? 

C SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA-PA)- Com pra· 
zer. V. E.1• pedin~o o aparte eu o concedo. 

Os,. Yiarco5 Freire- (MDB-PE)- Cheguei até a dizer que 
h6 nuancos. tanto no regime democrático, como no regime totalitá· 
rio, O problema é saber se essas variações, dentro de cada um desses 
regimes, chegam a um grau tal que descaracterizam a própria essên· 
cia da democracia ou do totalitarismo, Portanto, admitir que í: possí· 
vd haver uma plenitude maior dentro de um regime cm que há nuan· 
ccs. i: evidente, que se pode chegar à plenitude. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- E eu não 
disse plenitude maior. Eu disse, realmente, plenitude. 

O Sr. Marcos Freire (MDB-PE)- Sei que um ex-Ministro da 
Educuçiio e Cultura nüo o diria. Sei disso, dada à envergadura de 
\'. E'' Quero. apenas, lembrar isso: admiti que, tanto dentro de um 
n:gim~ como. de: outro há nuanccs, há variações, há graus, O cs· 
sr.:n~ial ~ sabcr se essas alterações chegam a descaracterizar a própria 
n~ttu ~c a dc:mocr:ític:! ou totalitária do regime. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Concluiu 
V." ExQ',1 

()Sr. rllnrcos Freire (M DB- PE)- Eu estou apenas repondo 
a m:r:lw ro~IÇ<ill, que. infelit.mcntc, nfio consegui expressar suficien
h:mcntc para V. F'' 

O SR. JM!l:lAS PASSARINHO (ARENA-PA)- Mas aí i: 
ywl.! c:u imistn: V. Fx~ r:xprcssou o que: csti1 acabando de reexprcssar c 
di..,,!.! tamhl!m antes precisamente aquilo a que: me refiro, que foi o 
qttr.: mc feriu o..; ouvidos e que cu guardc:i. Então, tanto se pode dizer 
dnaJur.t pkna. como se pode dizer democracia plena. Não há des
pauti:~\o nenhum ni~so nt!nhum absurdo. E foi nesse ponto que eu 
M.:nu ..;ui.' h;1v1:1 .llg~l a Uit.cr c a n:spondc:r a V. Ex• Se isso, nas notas 
taq1.llt!r:'l!'1-:a~. n~o se connrmar. retiro o que estou dizendo, porque 
n::\l t.:ria ~cntidn. 

i ~,·,ln~.:luo. Sr. Prcsidc:ntc. agradecendo uo Senador Marcos Frei
r~. c S. F\• :-i:!hc que esse t: um u~radecimcnto muito claramente feito. 
que u:r.ta n:1 l'inal do 'cu discurso. utravt:s de forma um tanto oblí
•ILI>I. atrifnnr·nH: determinados ~~tributos. E. nesta ultura do seu dis
cur~•>. dite pcr·.nl\t.: toda a Ca~u. que cu me dt:fini como um partidfi· 
ri.~ tL' ScnadM Dinanc Í\htrit. c um pmtidúri'1 do Dcputudo José 
B( ;r. i!':':~;~) 

O Sr. \1orcas Frclr<(~l Dll-I'E)- V. Ex• negu? 

O .'H. HRBAS I'ASSARI:\IiO (ARENA - PA) - Peço u 
\'. [:-;~ qu<.: ~)uça ~~ minha oração. Eu concluirei c lhe darei o uparte. 
u~~~-lh~.·-~·~ ilt,!tl"'l)"' ;trarlC"' l.jUC.: v. Ex• pedir dentro do meu discurso. 

O Sr. \breu' Freire (\1DB-PE)- É só um esclurccimento, 
P..-n .... ~.·i qu~ n:111 11 ufcndia com isto, porquc V. Ex•, tunto du vez un· 
1L'!'IM ~·o11W dL":-ta. \·'.!in tnttcr cxutaml·nte à colnçüo o comportumen
!tl do Scll.tl~' 1r l' d1l Deputado rcfcridns, que nüo estuvum cm jogo, 
Entra~ :1 i11.,1~:.:n..-1a ~a ~nfasc ~0111 que hoje novumente voltou uo us
:-unt~.l. k\,:r;lnHn~ :t l\llhtataçfio dcss~ l'uto. Pensei que isto niao cru 
111'cn..,i, o :1 \', t·: '". -.uh pc.:n:..~ dt: V. Ex • estar se desdizendo. 

O SR. ,J,\IHIAS I'ASSARI:\HO (ARENA-PAI- Se V, Ex• 
pc:rl' .. a qul.' l·. n<'tt\ t-. :\t.mr>~. o que V. E.'' traz, no momento, como ilus
tre•('''' é :.'111 fr;·,~il. que realmente admira que, da parte de V. Ex•, 
ú\m qul''11 :~nl1(.1 d~hatido aqui cm outro estilo, cm outro cumpo, is· 
tl' •t.:j;l :',·:(.· ,, .1~1;umcntu que V, E.-;• usa. 

Em primeiro lugar, eu trouxe à colaçilo o Deputado José Bonirá· 
. cio e o Senador Dinnrte Mariz, porque eles silo os llnicos acusados 
nqui de um comunismo que nilo existe; que silo delirantes - c 
V. Ex• sabe disto, V. Ex• não me faria n injúria de considerar. um ho· 
mem por dissimulações. V. Ex• parece-me um homem muito claro c 
muito autêntico nas suas posições. Portanto quando V, Ex• quis me 
ligar, pensou que me ofenderiam as outras duns figuras, pela compa· 
nhia. Não me ofendo, estou no mesmo partido. Cada um de nós tem 
os seus pensamentos. Assim como V. Ex• tem os seus, alguns outros 
elementos do seu Partido têm pensamentos cxatamente contrários ao 
de V. Ex• E no entanto não acredito que V. Ex• repugne qualquer 
companhia dentro do seu Partido. 

Concluo, Sr. Presidente, porque o assunto perdeu a grandeza. O 
de que se trata é caracterizar este Pais como totalitário ou não. 

S. Ex•, o Sr. Senador por Pernambuco, insiste em que ele é. Con
seqUentemente, nos coloca na mesma linha de um pais facista, de um 
país comunista. 

Os direitos humanos, os direitos de expressão da palavra, os 
direitos de liberdade de cada um, de afirmação politica, de afirmação 
civil, nos estudos totalitários, são de tal moda claros, que quando 
S. Ex• nos equipara e eles- e volta a equiparar, agora- está tradu· 
zindo não uma verdade- insisto- mas uma paixão. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra uo 
nobre Senador Dirceu Cardoso, (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Osires Teixeira. (Pausa,) 
S. Ex• não está presente. 

O Sr. Itamar Franca (MDB- MG)- Sr. Presidente, peço a 
palavra pura uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso)- Tem a palavra o nobre 
Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Jú havia encaminhado à Mesa, o meu pronunciamento, mas 
estes 7 minutos me permitem -evidentemente não discordando da 
Mesa, que merece todo o respeito, c nenhum Senador pode ou deve 
discutir com o seu Presidente- fixar, de uma vez por todas, c acho 
importante, Sr. Presidente. uma interpretação adequada ao art. 16 
no seu item V. 

Quando o Sr. Senador Marcos Freire pediu a palavra, invocan· 
do esse dispositivo, o Presidente negou-lhe esse direito. 

Creio, Sr. Presidente, que o art. 16, item V, i: muito claro e está a 
exigir, realmente, uma interpretação de nós; Senadores, para que pos
samos ou não fazer uso desse dispositivo, para que niio obrigue, 
como foi o caso, agora, 11 Liderança u se ver nu contigênciu de dar u 
p11lavra a um seu colega de Bancada. 

Diz o seguinte o art. 16, item V: 

"V- em explicu~ão pessoal, uma só vez, por lO (dez) 
minutos: 

a) em qualquer fase da sessão,. .. " 

O nobre Sen11dor Jarbus Passarinho apresentava as suas razões, 
nesta sessão: 

•• ... pura esclarecimento de fato em que haja sido 
nominulmente citado nu ocusiiio, ... " 

O Senador Marcos Freire se julgou citudo, nesta ocasião em que 
discursava o Senador Jarbus Passarinho: 

",, em discurso ou aparte, nào sendo u palavra dadu, 
com essa finalidade, a mais de 2 (dois) oradores durante a 
Ordem do Diu;" 

Sr. Presidente, regimentalmente, nó~. da Bancada do MDB, 
estttmos interpretando que cubi11 explicuçilo pessoal ao Senador Mar· 
cos Freire, de ucordo com o Regimento Interno, no seu nrt. 16, item 
v. 

I 

I 

I 
.I 

I 
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Entendeu V. E~• diferentemente. Nosso respeito e as nossas 
considerações, mas julgamos oportuno que a Mesa do Senado uma 
~cz por todas, dê ~ interpretação que deva ser dada ao art. 16, ~o seu 
1tc~ ~· para cv1tar constrangimento, sobretudo na Bancada da 
M mom, nesta Casa. 

~SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Não hâ, propriamente, 
q.ucsta? de ordem levantada. Portanto, ni\o hã nenhuma conseqUên
cia regimental a dar às observações do nobre Senador Itamar Fran
co, Cumpre, no entanto, à Mesa, no maior acatamento às suas 
po~dcraçõcs, ob~crvar que, cumprindo à Presidência zelar pela 
apl!caçi\o do Rcg1mento, assim o fez, c que o entendimento dado é o 
qu~ vem sendo observado por esta Presidência, tendo sido aplicado, 
maiS de uma vez, tanto a membros da Minoria quanto. da Maioria. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Nelson Carneiro. . 

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

. J â se passaram alguns anos desde que o Presidente Ernesto 
Gc!Scl eneampou velha idéia do Legislativo, pela qual a Oposição se 
batia com persistência, enviando-nos projeto de lei determinando a 
con~agcm reciproca do tempo de serviço para aposentadoria. Foi um 
pr.oJ_cto. que todos aprovamos com satisfação, pois era antiga · 
reiVIndicação do MDB, a despeito de conter falhas das quais 
res~ltou uma lei que restringe demais o beneficio. 

Desde então, .diversos Estados jâ legislaram no mesmo sentido, 
atendendo a anse1o de seus servidores. Exceçüo é o Estado do Rio, 
onde at~ hoje nada se sabe a respeito, apesar da importância social 
da medida. Hã cerca de um ano, foce pronunciamentos do nobre 
Deputado Francisco Lomelino na Assembléia Legislativa, o Go· 
vernador Faria Lima determinou que o assunto fosse estudado, 
despertando esperanças cm inúmeros funcionârios que, mesmo 
trabalhando desde crianças, jamais poderão se aposentar sem a 
contagem recíproca. 

Mas o tempo se esvai sem que o governo carioca resolva o 
problema, dando a seus funcionários o que jâ foi dado em tantos 
E~tados. Nenhuma noticia se voltou a ter, o Governo do Estado do 
R1o mantendo absoluto silêncio, jamais dando informação alguma 
sobre o caso, nem expressando opinião alguma., Nilo se consegue 
sequer saber se o assunto estã sendo ou foi estudado, por quem, etc. 
1:: o silêncio total. 

A esperança de um uno atrás se transforma em mais uma dura 
decepção, pois poucos suportarão tão longa e penosa expectativa. 

O desespero faz com que velhos servidores nos formulem 
apelos, para que abordemos a questão, desta tribuna. ·Muitos pedem 
para que apelemos ao Presidente da República, responsável pela 
fusão e pela nomeação do Governador, convictos de que, ciente do 
feito, o General Gciscl intcrvirâ para que o Estado do Rio dê: a seus 
servidores o que a União deu aos seus, c vários Estudos mais pobres 
já propiciaram ao seu pessoal. . 

Entendemos que a contagem reciproca deve ser adotada por 
todos os Estados. Aliás, jâ deveria ter sido a dotada por todos, Nudu 
justifica a permanência de uma discriminação odiosa, pois injusta. 
Sobretudo nos Estados maiores, Estamos, assim, de pleno acordo 
com os que protestam contra o silêncio do governo carioca, E, 
atendendo à solicitação justa c candente, transmitimos ao Gover· 
nudor Faria Lima c ao Presidente da República o apelo do 
funcionalismo carioca. Que ajustiça se faça! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevidcs)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador José Lindoso, 

O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - AM. Pronuncia o 
seguinte discurso.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Hã poucos dias ocupava-me, nesta tribuna, da Zona Franca de 
Manaus, para comentar medidas adotadas pelo Governo Federal, 
visundo o seu funcionamento cm nlvcis satisfatórios, quando insisti, 
também, face às constantes tentativas de modificação daquele 

Projeto c conseqUente frustração de seus obJctivos, na rcsponsabili· 
dadc da Nação brasileira relativamente à Amazônia. 
. Significativas foram, sem sombra de dúvida, aquelas providên· 

c1as, cmbo.ra - cumpre-nos reconhecer - distantes do espirita do 
Decreto-lei n• 288 c longe de reimprimir a dinâmica inicial 
?•scncade~da com base nesse diploma. Mas, partindo de fatos 
~r_rem?vlveiS c nesse quadro cmcrgcncial, poder·se-ia, ainda, adotar 
d!retnzes complementares a essas jâ anunciadas, para superar dific'ui· 
dades persistentes c tornar mais tranqUilo c seguro o trabalho de 
todos, 

Quero, sob esse ângulo, propor às autoridades o exame de 
sugestões que não importam cm dispêndio de dólares. Pelo centrá· 
rio,_ suscitando melhores perspectivas, dentro do plano de rctifi· 
caçoes que a conjuntura nacional impôs à Zona Franca, deverão as 
mesmas, se aceitas, cm breve tempo, gerar dólares c possibilitar o 
desdobramento positivo desse Projeto. 

Inicialmente, assinalo que decorridos 10 anos dos lO de dura· 
ção legal dessa experiência, entendo que aos Go~crnos Federal c 
Estadual cumpre desenvolver sério esforço no curso do quinqUênio, 
pura Implantação de novas indústrias c a consolidação definitiva da 
base económica que ali se está construindo. 1:: que, na proporção que 
se vence o prazo trintcnârio, diminui, logicamente, o poder de 
atraçào dos incentivos fiscais previstos. 

Os estudiosos da problemâtica da Zona Franca indicam ser vâli· 
do, no momento, para o seu crescimento consolidador que plcitca· 
mos, o seguinte: 

a) estimules especiais para o desenvolvimento de indústrias de 
bens intcrmcdiârios; 

b} incentivos à exportação; 
e) desburocratização das atividadcs ligadas ao empresariado c 

cor.seqUcntc agilização; 
d} reserva de quota da produção industrial local para atendi· 

menta ao comércio mannuense: 
e) formação de mão-de-obra para o comércio c a indústria. 
Pelo Decreto-lei n' 1.435, o Governo estabeleceu indiccs de 

nac.ionulização a serem observados pelas fâbricas de montagem, 
sed1adas em Manaus. A informação colhida, cm documentos oficiais 
da SUFRAMA, é de que ela vem se efctivando em ritmo acelerado, 
ultrapassando, de um modo geral, os nivcis exigidos. A nacionaliza· 
çào, no entanto, só terá significado singular para consolidação 
dessas indústrias, na proporção em que forem criadas, ao lado das 
mesmas, as de bens intermediários, na área, partindo naturalmente 
daqueles cujo aparte tecnológico do processo produtivo seja menor. 

O assunto é complexo, c Régis Sobreiro observa que, para aquc· 
les produtos de escala econômica de produção maior que a demanda 
d~s indústrias instaladas, devendo o excesso de produção ser absor· 
v1do, por empresas não localizadas na Zona Franca, "Manaus 
representaria melhor alternativa locacional se os bcncflcios fiscais da 
área fo~sem ampliados de forma a assegurar-lhes capacidade de 
compet1çilo com os fabricantes não localizados ali", E continua: "a 
~ac~on~lizaçilo significa, portanto, a criação de um mercado para as 
mdustms de bens intcrmcdiãrios do Pais c viabiliza a implantação 
da Zona Franca, daquelas indústrias cujo processo produtivo é 
adequado à infra-estrutura existente c cuja escala cconômica de 
produção foi compatlvcl com o mercado local. 

O Governo estA sensibilizado, cm parte, com o tema, pois, a tua i· 
mente, numa das rarlssimas ampliações dos dispositivos estimulado· 
res do Decreto-lei n• 288, jã isentou do lP! os componentes fabrica· 
dos em M ~naus c, na SUFRAMA tramitam dois Projetes desse nl· 
vcl. .Mas, ISto não é o suficiente, sendo, contudo, alguma coisa, Os 
técnicos c os cmpr~sãrios, considerando a isenção conquistada, 
pedem que o créd1to fiscal desse produto seja nacionalmente 
reconhecido, como jã acontece com o do !CM concedido pelo Govcr· 
no do Am~zonas, portanto, de conformidade com o mecanismo usa· 
do pela Lc1 Complementar n• 24. 

A v~rdade é que a crescente exigência de nacionalização reclama 
necessariamente, a produção de bens intermediários c isto só será 
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possível se o Governo vier ampliar csl!mulos fiscais c criar linha~ de 
cré:dilo tanto mais generosas quanto forem os índices de prioridade a 
serem estabelecidos pela SUFRAMA. Talvez fosse oportuno as 
autoridades promoverem um encontro dos cmprcstlrios intcrcssadQs 
para que se inicie uma açào objctiva nesse campo, pois lhe concedo 
especial ênfase no curso deste quinqUénio. 

Observa-se, por outro lado, que as empresas industriais - c 
contam-se mais de uma centena delas a desenvolver produção alta· 
mente sofisticada, como televisores a prcto·c-branco c a cores, apare· 
lhos de som, calculadoras clctrônicns. gravadores, máquinas 
contadoras c sclctoras, mtlquinas fotogrlllicas, isqueiros, cristais, 
jóias, perfumes etc. - estilo satisfeitas com a capacidade de absor· 
çiio, pelo Sul do País, da sua produção c, por isso, ignoram o magro 
mercado da própria Zona Franca c o trabalhoso c desafiante 
mercado externo. Não se pode apontar tal procedimento como mera 
atitude comodista. Mas é preciso lcvâ-las, nesta hora, a redimcnsio· 
nar sua programação de vendas diante do superior interesse de 
consolidação do modelo. 

Há de ser, portanto, examinado tal assunto com vista a dois 
itens: o da destinação de parcela dessa produção para atendimento ao 
mercado de Mannus, alimentando o turismo interno, gerando recur· 
sos tributários para o Estado c o Município que participam, com a 
União, do esquema de incentivos c, de outra parcela, para a exporta· 
ção, tentando validamcntc contribuir com dólares para o Pais, 

O turista que chega à Capital amazonense praticamente não tem 
onde comprar artigos produzidos ali, porque não são expostos à 
venda nas lojas da cidade c nem as fábricas se preocupam cm atendê· 
los. O Superintendente da SUFRAMA, Aloisio Campclo, cstâ 
apercebido disso. Agora, tendo o Governo Federal isentado o turista 
do pagamento do imposto de 10% que era cobrado à saída, sobre 
mercadoria produzida, mas, ainda, não integralmente nacionalizada, 
deve, face à situação aqui desenhada, ser estudada fórmula que torne 
acessível à população de Manaus c aos turistas a aquisição dessas 
mercadorias, por bons preços c que levem cm conta a eliminação dos 
10%, Creio que isso deva ser objcto de deliberação, marcada por 
ospírito de interesse público, das agências estatais c privadas por que 
u vonda de artigos clctrônicos, por exemplo, terá, obviamente, de 
pressupor a responsabilidade da assistência técnica, cm todo o 
território nacional, assim como se procede no comércio de veículos, 
pura que o eventual comprador, que será também o propagador da 
Zona Franca e do Amazonas, não se decepcione ou não se sinta 
logrado. 

Tal facilidade- somada ao aumento da quota de 100 para 150 
dólares, c, ainda, à possibilidade de pagar o imposto incidente na 
mercadoria estrangeira, som•ntc sobre fração excedente, alí:m da ci
tada eliminação dos JO% do imposto, irão criar condições interes
santes paru o retorno do turismo, levantando, por igual, o ânimo da 
população, o que bcncficiurâ não só o Estado, através do aumento 
dos impostos, mas a quantos ali vivem c trabalham. 

Quando se travava, no fronr dos Gabinetes dos Ministros, a 
batalha pura u adoção das últimas medidas de rcvigoramcnto da 
Zonu Franca, estive, algumas vezes, como outras personalidades do 
meu Estado tumbí:m o fizeram, com o Ministro da Fazenda, Mârio 
Henrique Simonsen, que, aliâs, é bom revelar, sempre se mostrou 
extremamente simpâtico c sens!vel a esses problemas da ârcn. E nos 
diiilogns c1uc se succdium, em busca das fórmulas adequadas, havia 
um ~·lnto coincidente: cru o de que Munaus deveria se transformar 
num centro exportador. Numa das últimas vezes, lembrei-lhe que hn· 
viu, agora, as estradas Manuus - Curacaraf - Fronteira da 
Vcnczuclu c Fronteira da República da Guiana c que se poderia, cn· 
ti\ o, trunsformú-lus cm instrumentos a serviço do intercâmbio comer· 
ciul com uquelus importantes Repúblicas c o Carlbc. Falta-nos trndi
ciiu de negócios com os venezuelanos c guianenses, é verdade, mas o 
Governo podcri• melhorar o quudro com cst!mulos. Tcr!nmos, 
i~ualmenlc, de ahrir cmninho para o Peru, Colõmbla, Bol!vin c 
llll\rll'i pais~:~ vit.inho~ 11o nHindn amazônico, tecendo, nu rc:cipro-

cidade dos interesses, no painel cconômico- onde figuram petróleo, 
carvão, gás, cobre, estanho, etc.- a integração continental. 

E, a exemplo do que o Governo jâ vem fazendo, é ncccssârio 
que se amplie, para abranger adequadamente à produção do 
Amazonas a politica de incentivo à exportação. Creio que a esse 
respeito não se deveria premiar só manufnturados para as quais jâ 
existe legislação estimuladora, restando sua ndcqunçilo ao Estatuto 
da Zona Franca, mas, também, a de produtos primârios, a exemplo 
da juta, que não vem sendo absorvida totalmente pelo mercado in· 
terno c existe viabilidade de exportá-ln. 

Um sistema prãtico, Ocx!vcl, prevendo não só prêmios de 
exportação como linhas de crédito apropriadas, serâ inqucs· 
tionavclmcntc salutar para a Zona Franca que passaria a gerar 
dólares para a economia brasileira, diminuindo dispêndios de clim· 
bio. 

Os cmprc~arios - c isto é outro aspecto a ser considerado -, 
reclamam contra a carga excessiva da burocracia para operar na 
Zona Franca. Há, por exemplo, a duplicidade de tramitação da guia 
prévia, face à necessidade de controle para idéntico fim, das duns 
agências governamentais, CACEX (Banco do Brasil) c a 
SUFRAMA. Por que não se estudar a simplificação ou mesmo a 
eliminação da guia prévia, principalmente para a pequena c média 
empresa comercial, se jâ há um contingcncinmcnto global para 
importação c hã, também, para cada empresa, definida uma quota? 
Aliás, registre-se que a maioria do comércio varejista imposta 
através de guias de importação pro forma, pois cfctivamcntc, compra 
dos representantes das companhias. Nilo seria o caso de se imaginar 
o funcionamento do controle através de um cartão onde se rcgis· 
trnsse o movimento de importação da empresa, pois o Decreto-lei 
n• I .435 fala cm guia prévia ou documento equivalente? 

Creio que, estudando-se o assunto, aprofundando-se à realidade 
para se distinguir importação para o grande comércio, para a indús· 
tria c para o varejista, num clima de cooperação, as agências c 
os órgãos representativos do empresariado alcançariam solução 
racional, Sobrecarregado de papéis, o cmprcsârio enfrenta a morisi· 
dado na manipulação dos mesmos, c é crença, na praça, de que na 
CACEX se faz verdadeira operação "tartaruga" porquanto nin· 
guí:m admite ineficiência do Banco do Brasil. Mas esse emper
ramento não tem nenhum sentido face ao contingcnciamcnto, jâ 
aludido , c o reclamo porque zelo muito pela imagem de dinamismo 
daquele estabelecimento que é orgulho nacional. Tal coisa é 
profundamente perturbadora para o comércio c a indústria, pois, 
debitando-nos aborrecimentos e inconformismo, eles amortecem o 
entusiasmo pelo trabalho c diminuem a produção, no retardo da 
renovação dos estoques, nu frustração em atender à freguesia que, 
por vezes, se torna interessante com a chegada de um navio de 
turismo. 

É importante, por seu turno, que os responsáveis pelas Agências 
de aprendizagem na área do empresariado c a SUFRAMA aprimo· 
rem planos de preparação de mão-de-obra para o comércio c a indús· 
tria local. Também à Universidade do Amazonas cstâ reservado um 
papel insubstitu!vcl nu preparação de executivos de alto nível e na 
formação de uma mentalidade atenta aos questionamentos da ccolo· 
gia, de modo u formur, no Amazonas, uma liderança de inteligência 
c de trabalho que harmonize natureza c a açào do homem, na cons· 
truçüo de um mundo cm que a Civilização não leve, pelos caminhos 
predatórios, ao suic!dio da própria sociedade. 

Certamente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse punhado de 
ohservuções c sugestões silo levantadas com o pensamento de 
rcvitulizur 11 Zona Franca c de se criar condições para o crescente 
progresso du Amazônia Ocidental, numa alta c nobre visilo. 

E ao concluir essas considerações, volto a insistir sobre a 
importilnCitl desse modelo instalado no Norte, pelo Presidente 
Custello Branco. Depois do ciclo áureo du borracha, seguiu-se 
grande depressão du economia rcgionul. O Governo brnsilciro, desde 
entiio, vem tentando ocupar c mobilizar economicumente u Amazô· 
nin, sem ~xito, Os exemplos disso estilo, entre outros, nu tentativa do 
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Governo Marechal Hermes, quando cogitou de um Programu de 
hcvcicultura prevendo ferrovias, portos, hospitais para 11 Amazõnin; 
tamhCm, no discurso do Rio Amazonas, de Getúlio Vurgns, c mais 
tarde, na histórica Emenda Constitucional Lco~oldo Peres, que, cm· 
hora tendn fccundns repercussões nu formação da doutrina brasilt:iw 
fiara supcraçim dos desníveis regionais, não logrou a SPEVEA, sua 
Agência Executiva, ter um Plano global de ação porque o Projeto hi· 
hcrnou no C ongrcsso por ;mos a li o. Só com o Decreto-lei n9 288, do 
Governo Castcllo Bnmco. reestruturando a Zona Frnncu de 
Manaus, c mais tarde, no Governo Costa e Silva, com extensão dos 
f~tvorcs liscais a toda '' Amazônia interior, fato nem sempre ressal
tado. é que se dcsltmchou o processo dcsenvolvimcrltlsta no Ocidente 
da Pl:mici<, bem representado com o progresso da Capital do Ama· 
1.onus, o surpreendente: crescimento de Rondônia. us rromissor11S 
perspectivas do Acre e de Roraima. 

St: o Governo Federal nl10 interromper e nem pert_urbar o esfor
ço que: vem fazcndo no c.'<tremo norte, clciminando as vicissitud~:s 
que :1g:ridcm o modelo, seguramente ali crescer{! um novo Brasil, 
próspl!ro c integrante do crescente prestígio da Pátria comum. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Henrique de La Rocque, 

O SR, HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA. 
Pronuncia o seguinte' discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Só elogios merece o Senhor Presidente da República por haver 
indicado o Almirante-de-Esquadra Júlio de Sá Bierrcnbach, para 
Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga do eminente AI· 
mirante-de-Esquadra Sylvio Monteiro Moutinho, Os méritos do 
novo titular da Corte: Castrense devem ser ressnltados com a incorpo
ração do seu curricu/aml'itae nos Anais do Senado Federal. 

Eis que, ora o fazemos, como homenagem a quem deu a sua 
vida a serviço da Pí1tria. Ei-lo: 

"Nasceu cm Sorocaba, Estado de São Paulo, a 8 de 
janeiro de 1919. É ntho do Engenheiro Civil Júlio 
Bicrrenbach Lima e da Professora Júlia de Sá Bierrenbach. l'i 
casado com Dona Júlia de Albuquerque Bierrenbach, com 
quem tem três nthos. 

Curso Primário: Grupo Escolar "Antonio Padilha -
Sorocaba - SP: 

Curso Socundúrio: Ginilsio Municipal de Sorocaba. 
Carreira: 

Ingresso na Escola Naval- 16·4·35: 
Praça do Aspirante- 1·4-37: 
Guarda-Marinha- 26·12-40: 
Segundo-Tcncnte-12-12·41: 
Primeiro-Tenente -30·4·43: 
Capituo· Tenente- 4-5-45: 
Capituo-de-Corvcrta -30-6-52: 
Capiti!o-de-Fraguta- 5-6-57: 
Capitão-de-Mar-e-Guerra- 5-3·64: 
Contra-Almirante- 15·4-69: 
Vice-i\lmirantc -31·3-73: 
i\lmirantc·dc·Esquadra -31·3· 75. 

Cursos: 
Escola Naval: Curso Prévio (1935 a 1936): 
Escola Naval: Curso Superior ( 1937 a 1940): 
Centro de lnstruçuo de T:\tica i\nti-Submarina ( 1944): 
Escola de Aperfeiçoamento c Espocializaçilo de Oficiais: 

Hidro~rulia c Navcgaçilo ( 1948- 1949): 
Escola de Guerra Naval: Preliminar ( 1955), 
Comando c Estudo-Maior (1958) c Superior de Guerra 

Naval ( 1960). 
l'rlncii>Uis Emborques: 

Corveta "Rio llranco"- Encarregado Armamento (cm 
operações de guerra): 

Corveta "Jaceguai" Encarregado Armamento (em 
opc.:nu;ões de glll!rru): 

Caça-Submarinos "Guaporé" Imediato (em 
operações de guerra): 

Assistente do Comandante-em-Chefe da Esquadra: 
Navio-Tanque "Ilha Grande" Encarregado 

Navegação: 
Navio-Escola "Duque de Caxias" - Encarregado da 

Turma de Guardas-Marinha: 
Chefe da Comissuo de Levantamento do Braço Norte do 

Rio Amazonas: 
Chcre da Comissão de Levantamento da Costa de 

,\lagoas: 
Contrc·Torpilleur "i\lbatros"- Marinha Francesa: 
Escorteur-Rapide "Le Picard"- Marinha Francesa: 
Portc-i\vions "Bois Bclleau"- Marinha Francesa: 
Estado-Maior da Esquadra- Oficial de Operações. 

Comandos no Mar: 
Corveta "Caravelas"- Capitão-Tenente -1949: 
Navio Hidrográfico "Rio Branco" - Capitão-de· 

Corvctu-1953-1955: 
Navio Hidrogrí•fico "Sirus" - Capituo-dc-Fragata -

1961-62: 
Cruzador "Tamandaró"- Capiti!o-de-Mar-e-Guerra-

1967-69, 
Comissões em Terra: 

Dirctor da Escola Técnico Profissional do AMRJ: 
Chcrc do Departamento do Ensino de Nãutica c lnstru· 

to r de Navegação Astronómica da Escola Naval (Aspirantes): 
Instrutor de Astronomia de Campo do Curso de 

Especialização de Hidrografia c Navegação: 
Capítão dos Portos do Estado de São Paulo: 
Presidente da Comissão Naval brasileira cm 

Washington c Adjunto do Adido Naval à Embaixada do 
Brasil em Washington: 

Memhro da Comissão Geral de Inquérito Policial Mili· 
lar: 

Diretor de Hidrografia e Navegação: 
Memhro do. Conselho de Promoções de Oficiais: 
Diretor da Escola Naval: 
Diretor do Centro de Instrução "Almirante 

Wandcnkolk": 
Diretor da Escola de Guerra Naval (Acumulando com 

Presidente do Conselho de Desportos da Marinha): 
Diretor do Pessoal Militar da Marinha: 
Comandante do I• Distrito Naval: 
Sccrctúrio-Geral da Marinha: 
Membro do Conselho da Ordem do Mérito Naval. 

Condecorações: 
i\) Militares: 

Medalha Naval de Serviços de Guerra (3 estrelas): 
Medalha da Força Naval do Nordeste: 
Medalha da Força Naval do Sul: 
Ordem do Mérito Naval (Gril-Cruz): 
Ordem do Mérito Militar (Grande Oficial): 
Ordem do Mérito Náutico (Grande Oficial): 
Ordem do Mérito Aeronúutico (Grande Oficial): 
Ordem do Rio Branco (Grã-Cruz): 
Ordem do Mérito Judiciltrio Militar (Grã·Cruz): 
Medalha Militar de Ouro (Passador de Platina - 40 

anos): 
Medalha de Guerra (Exército): 
Medalha Mérito Tumandaré: 
Medalha do Pacificador: 
Modalha do Mérito Santos Dumont: 
Ordem Nacional do Mérito do Paraguai (Cavaleiro): 
Ordom Militnr de Avis de Portugal (Grande Oficial): 
Ordem Nacionul do Mérito da França (Comendador): 
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B) Ci~is: 
Medalha Rui Barbosa-MEC; 
Medalha Cultural Martin Afonso de Souza- u,.,, "iá 

(SP); 
Medalha MMDC- SP; 
Medalha do M~rito Saldanha da Gama- Campos, KJ; 
Medalha do Mérito Coronel Assunção- GB; 
Medalha M~rito DER- GB- (Grau Ouro); 
Medalha Estado da Guanabara (Ouro); 
Medalha Marechal Mascarenhas de Morais; 
Medalha do Aleijadinho- Ouro Preto- MG: 

Tltuloo: 
Cidadão Emérito de Santos; 
Cidadão do Estado da Guanabara; 
Cidadão Honorário de Foz do lguaçu; 
Cidadão de Guarujâ; 
Benemérito da Confederação Brasileira de Desportos: 
Membro do Comitê Ollmpico Brasileiro." 

Por certo, V. Ex• mais uma vez, não permitindo a injustiça, 
dará a todos a certeza de que, não abandonarâ a sua tradição de um 
homem voltado para o cumprimento rlgido c exemplar das missões 
que lhe foram confiadas. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra no 
nobre Senador Jcssé Freire. 

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

Todos os problemas relacionados ao campo social se inscrevem 
não apenas nas preocupações dos brasileiros responsáveis, como 
constituem objctivo da ação dos poderes públicos. 

Os Governos da Revolução têm dado cnfoque prioritário a essa 
área, ao situar o Homem como sua meta básica. 

Assim, tudo que nela se realize, seja pela iniciativa privada ou 
por órgãos oficiais, merece apoio, aplauso c estímulo. 

Está neste caso uma iniciativa cm curso no Rio Grande do Nor
te, que pelo seu pioneirismo c elevado alcance humano, está a mere
cer ampla divulgação, como exemplo para todo o Pais. 

~ o que nos propomos fazer, neste momento, pedindo a V. Ex• 
e ao Senado vénia para expor sucintamente o que é e o que está fazen
do a "Operação Casulo". 

Trata-se de empreendimento desenvolvido pela legião Brasilei
ra de Assistência cm nosso Estado natal, tendo como objetivo 
imediato a criança pré-escolar, na faixa etária de O a 6 anos, através 
de assistência alimentar, recreativa, médico-odontológica, social c 
educativa, dando apoio integral às famílias carentes, enquadradas no 
4• Estrato da população. 

Este Projeto instalou 96 unidades, beneficiando 2.880 crianças, 
cm 22 municlpios potiguares. Isso representa investimento, em 1977, 
na ordem de cinco milhões de cruzeiros, que estilo sendo aplicados 
através de convênios com 22 entidades ligadas ao atendimento do 
pré-escolar. 

Cada Unidade-Casulo atenderá a 30 crianças, cm regime de 
externato ou scmi-intcrnato, c a selcção deu prioridade às com carôn· 
cia nutricional, procedentes de famílias de baixa renda c ni!o portado· 
ras de doenças infecto-contagiosas. 

O objctivo geral é o de proporcionar protcçi!o c assistência u 
crianças de famUias carentes, como forma de prevenir sua murginu
Jizaçi!o social, c, bem assim, dar oportunidade às mães ou responsá
veis, de tempo livre para exercer trabalho ou atividade lucrativa que 
repercuta cm melhoria da renda familiar. 

Como metas especificas destacam-se: o suprimento de carências 
nutricionais, atravl:s de alimentação adcquudu, all:m da assistência 
médico-odontológica: promover o desenvolvimento intelectual c u 
socialização do menor prl:·cscolur, utruvés de cxcrclcio de utividudcs 
educacional c ocupucional; conscicntizar os pais do seu papel nu 
cducuçi!o dos filhos, através de progrumuçi!o sócio-educativa. 

Nu parte complementar, o "Projeto Casulo" pretende criar no· 
v~ mcntn~dadc nu famnia do menor, acostumando os membros a no· 
vus muucirus de agir, de conviver c: de respeitar; incutir costumes de 
higiene, de alimentação e de prevenção; suscitar a colaboração dos 
pois na vida~omtinhâria c sensibilizá-los no setor jurídico, educacio· 
na! c sanitário (registro, vacinas, Jegitimuçiio, casamento c habita· 
ção). Além disso, promover cursos de iniciação ocupacional para os 
integrantes da família do menor, que através dos recursos consegui
dos conscqOcntcmcntc aumentarão a renda familiar. 

A escolha do Rio Grandc·do Norte para a execução do ':frojcto 
Casulo" teve como ponto de apoio, além da iniciativa da Diretoriu 
Estadual da LBA, a justificativa de que o Estado se encontra localiza· 
do cm região das mais carentes, com população que cresce a 2,4% ao 
ano, c, ainda, que o contingente populacional na faixa etária do pré
escolar, atinge a clientela potencial de 370 mil. Grande parte dessa 
população é oriunda de famllias marginalizadas pelo processo sócio
econômico-cultural do desenvolvimento brasileiro. Em 1973, a 
marginalização do menor cm relação à escolaridade foi estimada cm 
38%. 

Constata-se que, no Rio Grande do Norte, faltam às famllias do 
4• Estrato as condições básicas para o desempenho de sua função 
educativo-protecional, ao nlvcl das prementes necessidades dos fi. 
lhos de O a 6 anos, 'ocasionando problemas económicos c sociais da 
maior gravidade. O "Projeto Casulo" é instrumento de inserção de 
pessoas na forma ativa de trabalho c, através do aumento da renda 
familiar, propõe-se a dar ao pré-escolar carente uma série de condi· 
cionamentos bio-psicossociais favoráveis ao seu desenvolvimento 
normal. 

Também foi levado cm conta que no Rio Grande do Norte a 
única fonte geradora de recursos para manutenção da família é o ho· 
mcm. À mulher competem as tarefas domésticas, A Legião Brasileira 
d~A'si~,através do CASULO, pretende despertar, na dona-de· 
casa, além dos cuidados com os filhos, a necessidade de se integrar à 
comunidade, procurando também se transformar cm fonte auxiliar 
na receita doméstica, E, para tanto, se dispõe a cuidar do menor c a 
promover sua alimentação adequada, durante o pcr(odo de 4 horas, 
no mínimo, pois a falta de calorias impede o desenvolvimento nor
mal das células do cérebro, de tal maneira que a criança faminta ja
mais poderá atingir Ql normal. 

Dos 96 Casulos, 37 foram instalados cm Natal, pela considera· 
ção de que em 25 anos a cidade foi multiplicada por seis c os recursos 
por dois, sofrendo as conseqUências da falta de infra-estrutura. E é 
na área totalmente carente de recursos sociais, humanos, sanitários, 
psicológicos e ambientais onde, logicamente, se localiza a clientela 
da LBA. 

O "Projeto Casulo" ê desenvolvido com a integração das Divi
sões de Serviço Social, Medicina, Educação para o Trabalho e Servi· 
çoJurídico. 

Nu primeira etapa, em ato presidido pelo Ministro da Prcvidên· 
cia e Assistência Social, luiz Gonzaga do Nascimento c Silva, no 
último diu 2 de abril, no Pulúcio Potengi, foram instaladas 62 casu
los, atingindo 12 municípios e beneficiando 1.860 criunçus. 

A Etapa 11 começou em fins de abril em mais de 10 municípios, 
com I ,020 crianças ~\tendidas, 

Estll iniciativa meritória, de responsabilidade do jovem c 
diniimico Presidente da LBA, Luiz Fernando da Silva Pinto, merece 
udmirnçào c reconhecimento. Por isso, u trouxe uo conhecimento de 
V. Ex• e dos meus ilustres colegas do Senado, num gesto que consi· 
dcro de justiça, pelo hei o e nobreexemplo que contêm. 

Ohrigauna V. b• (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador ltamur Franco, 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronuncia o seguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senudores: 

Venho, hoje, a cstu tribuna puru um apelo lts autoridades de 
meu Estudo, fucc a umu grave c sério injustiça social que vem sendo 
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praticada pela CHISBEL, órgão vinculado à prefeitura de Belo 
Horizonte, 

Pela Lei número 2.371, de 25 de outubro de 1974, a Câmara 
Municipal da capital autorizou a doação dos quarteirões 87, 8S c 89, 
da Oitava sessão Suburbana, ao tradicional Minas Tênis Clube, área 
esta densamente habitada e cultivada por seus moradores e que já 
dispõe de toda infra-estrutura necessária: água, esgoto, luz, transpor· 
te, colégios. Além do Grupo Escolar Nossa Senhora de Copucubana, 
que funciontt nu mesma vila, existe outra escola da Prefeitura e o 
Colégio Estadual da Serra, nus proximidades, 

Há facilidades pura os moradores se deslocarem até o local de 
trabalho; há supermercados, furmâcias e açougues por perto, 

1: importante salientar que hil mais de 30 anos que os moradores 
da vila têm como suas as terras, pois nunca, durante todo esse tem· 
po, foram incomodados pela Prefeitura ou qualquer outro órgão 
público ou entidade particular. 

A CHISBEL, pelo decreto que a constitui, é expressamente 
proibida de proceder a qualquer desfavelumcnto, para entidades 
civis e particulares, 

O bairro da Serra, onde se encontra a área doada. possui vários 
clubes: Olimpico, Ginástico e Associação Cristã de Moços. Acredita· 
mos nós não ser justo que mais de 2.000 pessoas fiquem sem suas mo• 
radias, Não podemos aceitar, face ao problema social, na existência 
de interesses imobiliários. 

Ao que parece a escritura de doação ao Minas Tênis Clube 
apresenta irregularidades, pois a Lei da Organização Municipal de 
Minas Gerais e a Lei Complementar n• 3 são taxativas, quando cxi· 
gem que as doações sejam procedidas por uvuliaçi!o feita por peritos 
oficiais. Na escritura de doação consta esta expressão: "Pura efeitos 
fiscais dá-se a presente doação o valor de quatro milhões e quinhcn· 
tos mil cruzeiros", 

As mesmas leis exigem, também, que a entidade doadora e a 
donutáriu façam um contrato, no qual fi.quem estabelecidas as 
obrigações entre as partes, o que não foi feito. 

Dentro dos recursos pacíficos c legais de que dispõem para de· 
fenderem seus lares, quase 200 chefes de fumrtia enviaram abaixo-as· 
sinado ao Prefeito Luiz Verano expondo a situação, Sugeriram que a 
Prefeitura urbanizasse o local e lançasse impostos, o que evitaria o 
despejo em massa de todos os que ali residem. O Prefeito, porém, até 
agora, não lhes deu resposta, embora houvesse prometido a uma 
comissilo que, encontraria "uma solução favorável aos moradores", 
Outros moradores da Vila Nossa Senhora de Copacabuna estiveram 
com o Exm• Sr. Governador do Estudo de Minas Gerais. -dizem 
alguns moradores: cm palavras taxativas, S. Ex• afirmou que não 
permitiria "violências tais cm meu Governo" c que olhando o ludo 
social da questão, examinaria o direito dos mesmos, prometendo 
falar com o Prefeito, visando proibir u intervenção da CHJSBEL c 
impedir a desapropriação da área. 

Entret:mto, a situação é a seguinte: mais de 100 famílias já fo· 
rum expulsas de suas moradias pela coordenação da Habitaçi!o e ln· 
teresse Social de Belo Horizonte (CHJSBEL), que continua fazendo 
pressi!o sobre o restante dos moradores, amontoando entulhos ao re· 
dor de suas casas, estragando com tratares as redes de água e de luz, 
ameaçando-os de ução policial, caso ni!o desocupem rapidamente 
toda a área doada. 

Atendendo a esta justa reivindicação, mantive entendimentos, 
por telefone, com o Sr. Governador do Estudo, Eng• Aureliano Cha· 

vcs, bem como com o digno Secretário Dr. Mário Assud, os quais 
tiveram a melhor cordialidade c atenção para o atendimento a uma 
representação dos moradores, 

Nu oportunidade, renovo meu apelo às autoridades menciras no 
sentido de impedirem que humildes operários, comerciantes e fun· 
cionários, sejam despejados de suas casas, sem lhes ap,>ntar a mini· 
.ma possibilidade de encontrar outro local onde possam viver con· . 
dignamente. 

O Sr. Magalhães Pinto (ARENA- MG) - Peço a V, Ex• 
licença pura um aparte. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Com muito 
prazer, nobre Senador Magalhães Pinto, 

O Sr. Magalhies Pinto (ARENA- MG)- Pelo que informa 
V. Ex• e conhecendo como conheço os sentimentos do Governador 
A ureliuno Chaves em relaçüo aos problemas sociais, não tenho 
dúvidas de que Sua Excelência dará ao caso a soluç;w mais ade· 
quudu, humunitáriu c que venha ao encontro das nece«idades dos 
moradores em questão. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Agradeço a 
V. Ex• o seu oportuno aparte, mostrando cswr prcst:ntc c sensível as 
coisas do nosso Estado, Estou certo, como V, Ex•. de que o nosso 
Governador haverá de encontrar uma soluç~o humunJ paru esta 
grave situação. Obrigado a V, Ex• pela sua interfcr,nda :le<te meu 
pronunciamento. 

Do Senado Federal, dirijo-me ao ilustre Govornador de Minas, 
certo de que a alta sensibilidade do Dr. Aureliuno Chaves pura os 
probh:mas sociuis ·não permitir{! a execução dessas mr.:didas no seu 
Governo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Antes de encerrar u 
sessão, designo para a extraordinária das 18 horas c 30 minutos a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissiíl1 üe Rela
ções Exteriores sobre a Mensagem n• 87, de 1977 (n' 148/77, nu ori· 
gcm), de 16 de maio último, pela qual o Senhor Presidente da Repú· 
blicu submete ao Senado a escolha do Sr. Paulo Cabral de Mello, · 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto b República da ,i,ustrin. 

-2-
Discussiio, c:m turno único, do Parc:ccr da Comissão do Distrito 

Federal sobre a Mensagem n•I09, de 1977 (n• 185/77. na origem), de 
6 do corrente, pel11 qual o Senhor Presidente da Repúblic:t submete 
ao Senado a escolha do Doutor Raul Sonrcs da Silveira, para exercer 
o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrilll Federai, 
nu vaga decorrente da aposentadoria do Conselheiw Salvador 
Nogueira Dinis. 

O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso) - Est:, '"c""'"'" u 
sc:ssüo. 

( Lt'\'aftla-st• a .\'(.'~·silo às 18 horas <' 30 mimows. 1 
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ATA DA 91• SESSÃO, EM 21 DE JUNHO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDtNCIA DO SR. JOSt LINDOSO 

tiS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto S•na- José Guiomard- Evandro Carreira -José 
Lindoso - C:attete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato Franco 
- Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - José Sarney -
Hdvídio Nunes- Potrõnio Portella- Mauro Benevides- Virgílio 
Távora- Wilson Gonçalves - Agenor Maria- Dinarte Mariz

··Jessi: Freire- Domício Gondim - Milton Cabral- Ruy Carneiro 
- Marcos Freire - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teo· 
tônio Vilela- Augusto Franco - Gilvan Rocha- Heitor Dias
Luiz Viana- Ruy Santos- Dirceu Cardoso- Eurico Rezende
Joüo Culmon- Amarai Peixoto - Roberto Saturnino - Vascon· 
colos Torres - Benjamim Farah - Danton Jobim - Nelson Car
neiru - Gustavo Capanemu - Itamar Franco - Magalhães Pinto 
-,Franco Montoro - Orestes Quércia- Otto Lehmann - Bene
dito i'crrdra - Lázaro Barboza - Osires Teixeira - ltalívio 
Cuclhu- Mendes Canale- Saldanha Derzi - Accioly Filho -
·Leite Chav•s- Mattos Leüo- Evelâsio Vieira- Lenoir Vargas
O ta ir Beckcr- Daniel Krieger- Paulo Brossard- Tarso Outra, 

O SR. PRESIDENTE (Josi: Lindoso)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, d•daro ahcrta a sessão. 

O Sr. !•-Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 

J:: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N•S334,33S,336 e337, DE 1977 

Sobre a emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
n• 199, de 1976, que autoriza a doaçilo de porções de terras 
devolutas a munlciplos lncluldos na reglilo da Amazônia Legal, 
para os fins que especlnca, e d' outras providências. 

PARECER N• 334, de1977. 
Da Comlssio de Consthulçio e Justiça. 

Relator: Senador ltallvlo Coelho 

O Projeto sob o nosso exame jll mereceu parecer favorãvcl desta 
Comissão, quando apresentado, em 1976, pelo ilustre Senador Josó 
Lindoso, tanto na preliminar como no mérito, unanimemente 
aprovada a seguinte conclusão do eminente Relator, Senador 
Henrique de La Rocquc: 

"Corporificado cm oito artigos, o projeto, pela sua 
natureza complexa, contém peculiares requisitos de natureza 
tócnico-jurfdica, valendo salientar a observância dos pro
gramas do "Estatuto da Terra" e do Instituto Nt:cional de 
Colonização e Reforma Agrâria - INCRA, no constante à 
espécie. 

Ademais, arrimado na Constituição e na legislação que 
subsidia o Serviço de Putrimônio da Uniilo, tem o Poder 
Executivo amplos poderes formais pura a reulizaçilo a que se 
propõe o projeto, não fosse, no nosso entender, altamente 
meritória a sua finalidade. 

Quuntll ao uspectojurldico-ellnstitucional que envolve a 
matéria, nua encontrnmos nenhum óbice, ruzilo por que 
opinamos pela aprovação do projeto," 

Remetida à Câmara dos Deputados, a proposição recebeu, 
naquela Casa, uma emenda da Comissão de Agricultura, supressiva 
do art. 6•, aprovada pelos órgãos técnicos c pelo Plenârio. 

Diz o citado artigo: 

"Trutand,o-se de municfpios situados cm Territórios Fe
derais, a identificação, bem como a utilização e o aprovei
tamento das áreas doadas, nos termos desta Lei, obedecerão, 
especialmente no que diz respeito à cessão de uso, planos de 
colonização, alienação ou permita, ao que preceitua a legisla
ção específica desses Territórios," 

A Comissão da Amazônia aprovou essa supressão, para melhor 
adequar o projeto ao seu explícito objetivo de facilitar o desenvol
vimento econômico da região. 

Tal supressão não altern o mérito do projeto, nem, muito me
nos, pode acrescentar-lhe qualquer eivu de injuridicidade, inconstitu
cionalidade ou ofensa à técnica legisl•tiva. 

Assim, opinamos pela aprovação do projeto, com aquela 
emenda suprcssiva da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 15 de junho de 1977. - Daniel Krleger, 
Presidente - Jtalivlo Coelho, Relator - Paulo Brossard - Gustavo 
Capanema - Dirceu Cardoso- Lenolr Vargas - Leite Chaves -
Wilson Gonçalves- Accloly Filho. 

PARECER N• 335, DE 1977 
Da Comissão de Agricultura 

Relator: Senador Adalberto Sena 

O Projeto de Lei do Senado n• 199, de 1976, que autoriza a do
ação de porções de terras devolutas a Municípios incluídos na região 
da Amazônia Legal, pura os fins que especifica, e dá outras providên
cias, foi aprovado, com emenda, pela Câmara dos Deputados retor
nando assim, ao Senado Federal. 

Aquela Casa do Congresso considerou preferlvel adotar provi
di:ncia legislativa aplicável em toda a extensão amazõnica, em vez de 
criar sistema para os Estados e permitir outro para os Territórios Fe
derais. Por isso ó que suprimiu o art. 6• da proposição original, 

Dt acordo com a Comissão de Constituição e Justiça, a exclu
são não ultent o mérito do Projeto; pelo contrário, facilita a execução 
da norma. 

Na te'llidade, a supressão do aludido art. 6• objetivu evitar que 
as doações' ocorridas nos Territórios Federais sejam disciplinadas 
por leis específicas, enquanto as verificadas nos Estudos se fnçnm por 
legisluçüo diferente, especialmente ndotudu pura n região nmazõnica, 

Somos, portanto, pelo aprovação do Projeto de lei em exume, 
com a Emenda supressiva dn Câmara dos Deputados, 

Snht das Comissões, 21 de junho del977 -Agenor Maria, Presi
dente- Adalberto Sena, Relutar- Saldanha Derzl - Mattos Leíio 
- Eveláslo VIeira- ltalívlo Coelho, 

PARECER N•336, DE 1977 
lla Comlssilo de Assuntos Regionais 

Relutor: Senador Heitor Dias 

Esta Comissito jit se pronunciou a respeito do Projeto de Lei do 
Senado, que uni retorna aprovudo- com emcndu suprcssivu- pe\u 
C:lmarn dDs Deputados, 

Nu trumituçào a que foi submetida, u Proposição mereceu 
unúlisc sob todos os seus uspectos, inclusive, o de segurança. ~ que 
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autoriza a doação de áreas declaradas indispcnsãvcis à segurança e 
ao desenvolvimento nacionais c incluídas entre os bens da U niito 
pelo Dccrcto·lei n• 1.164/71. 

Cabe-nos, agora, verificar o acerto ou não da emenda que, na 
outra Casa do Congresso, mandou suprimir o art. 6• do Projeto 
original. 

A Comissão de Agricultura e Politica Rural, da Câmara, consi· 
derou que o disposto no art. 6• representava "pequena discrepân· 
cin", pois estabelecia o seguinte: 

"Art. 6• Tratando-se de Municlpios situados em Ter
ritórios Federais, a identificação, bem como a utilização c 0 
aproveitamento das áreas doadas, nos termos· desta Lei, 
obedecerão, especialmente, no que diz respeito à cessão de 
uso, planos de colonização, alienação ou permuta, ao que 
preceitua a legislação especifica desses Territórios." 

Contra essa disposição manifestou-se o Deputado Alexandre 
Machado, que apresentou a emenda vitoriosa. O Relator da matéria, 
Deputado Antonio Gomes, aceitou a supressão proposta, assinalan
do que, somente assim, poderia ser evitado que as doações a Municf· 
pios de Territórios provocassem dualidade de disciplinamento. 
Portanto, a emenda pretende o estabelecimento de norma única. 

A Comissão da Amazônia considerou válida a emenda, que foi 
aprovada pelo Pclnário. 

De volta a esta Casa, a Comissão de Constituição c Justiça 
admite que "tal supressão não altera o mérito do Projeto, nem muito 
menos pode acrescentar-lhe qualquer civa de injuridicidadc". 

Quanto ao mérito, i: salutar que se adote principio único para 
todo o mundo amazõnico, 

Somos, portanto, pela aprovação do presente Projeto de Lei, 
com a emenda suprcssiva da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 21 de junho de 1977. - Dlnarte Mariz, 
Presidente- Heitor Dias, Relator- Jarbas Passarinho- Saldanha 
Derzl- Gilvan Rocha. 

PARECER N• 337, DE 1977 
Da Comlssio de Segurança Nacional 

Relator: Senador VlrgRio T6vora 

Aprovado nesta Casa c encaminhado à apreciação da Câmara 
dos Deputados, retorna a matéria ao Senado Federal para o exame 
de Emenda oferecida pela douta Comissão de Agricultura e Politica 
Rural, que propõe a supressão do art. 6• do texto original. 

A alteração ora examinada funda-se na diversidade de critérios 
adotados pelo texto orjginal da projeto, que determinava a aplicação 
de leis especificas dos Territórios Federais quando as doações 
tivessem por objcto âreas localizadas nessas entidades, ao passo que 
as demais doações seriam disciplinadas pela legislação pertinente à 
denominada Amazônia Legal. 

Resulta inequivoco que a supressão da norma prevista no 
art. 6• da proposição apresentada pelo ilustre Senador José Lindoso 
merece acolhida, uma vez que torna mais harmónica o instrumento 
legal em elaboração, assim como uniformiza a sua aplicação aos 
casos concretos. 

Demonstrada u convenii:ncia da Emenda, a qual visa ao 
aperfeiçoamento do projeto, opinamos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 21 de junho de 1977. - Milton Cabral, 
Presidente - Vlrgnlo Távora, Relator - Dlnarte Mariz - Agenor 
Maria. 

PARECER N• 338, DE 1977 
Da Comlssilo de Redaçào 

Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n• 4, de 
1977 ( n• 85-B/77, na Câmara dos Deputados), 

Relator: Senador Otto Lehmann 

A Comissão apresenta u redução final do Projeto de Decreta 
Legislativo n• 4, de 1977 (n• 85-B/77, na Cfimaru dos Deputados), 

que aprova o texto do Convênio Comercial, firmado entre a RcpObli· 
ca Federativa do Brasil c a RcpOblica do Peru, a bordo do navio da 
Armada Peruana, Ucaya/1, fundeado na Rio Amazonas (Solimões), 
na linha de fronteira brasileiro-peruana, cm 5 de novembro de 1976. 

Saiu das Comissões, 21 de junho de 1977. - Helvfdlo Nunes, 
Presidente- Otto Lehmann, Relator- Saldanha Derzl. 

ANEXO AO PARECER N• 338, DE 1977 

Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n• 4, de 
1977 (n' 85-B/77, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
art. 44, inciso I, da Constituição, c cu, --------
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1977 

Aprova o texto do Convênio Comercial entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Peru. 

O Congresso Nacional decreta: 

. Art. 1• !;: aprovado o texto do Con~ênio Comercial entre a 
República Federativa do Brasil e a República do Peru, firmado a bar· 
do do navio da Armada Peruana, Ucayali, fundeado no Rio 
Amazonas (Solimões), na linha de fronteira brasileiro-peruana, em 
5 de novembro de 1976. 

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

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

Sobre a mesa, mensagem do Senhor Presidente da República 
que serâ lida pelo Sr. I•·Secretlirio. 

I! lida e deferida a seguinte 

MENSAGEM N• 114, DE 1977 
(n' lOI/77, na origem) 

Excelentissimo Senhor Presidente do Senado Federal: 
Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência a retirada da 

Mensagem n• 135, de 9 de maio do corrente ano, relativa à indicação 
dó Senhor Ronald Leslic Moracs Small, Ministro de Segunda Classe, 
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República do Equador. 

Brasília, 21 de junho de 1977.- Ernesto Gelsel. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, requeri· 
mentes que serão lidos pelo Sr. I •-Secretlirio. 

Silo lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 177, DE 1977 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da intervenção do Senhor 
Ministro de Estado, Embaixador Antônio F. Azeredo da Silveira, 
por ocasião das conversações informais da VIl Assembléia Geral da 
OEA e, ainda, das notas publicadas no Jornal do Brasil, de 20 de 
junho, intituladas: "EUA não Consideram Brasil Alvo da Polftica de 
Carter" e "Witt diz que Brasil nilo 1: Alvo das EU A", 

Sala das Sessões, 21 de junho de 1977.- Eurico Rezende, 

REQUERIMENTO N• 178, DE 1977 

Excelcntissimo Senhor Presidente da Senado Federal: 
O Senador infra·assinado, nos termos da nrt. 233 do Regimento 

Interno, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, a inscr· 
çilo, nos Anais do Senado, du reportagem intitulada "Meneses 
Pimcntel: Um Pouco de História sobre a Transitoriedudc do Poder", 
na qual silo focalizados episódios vividos por aquele saudoso homem 



296H Quurru-fclru 22 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç~o 11) Junho de 1977 

plihlh.:o. qut: c.xcr'ccu, com muitu dignidade, o mandudo de Senador 
<ia Repl1hlic:t e Governador do Estado do Ceará. 

Brasília. c I de junho de 1977.- Mauro llencildcs. 

O SR. PRESIDE:O.:TE (José Lindoso)- Os requerimentos lidos 
scrfio. nos termos rc~imcntais, submetidos ao exume da Comissão 
Dirctora. · 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Passa-se à 

·ORDEM DO DIA 

Item I: 

Discusstlo. cm turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 87, de 1977 (n• 148/77, 
na origem), dc.J6 de maio último, pela qual o Senhor Presidente da 
Repúhlica submete ao Senado a escolha do Sr. Paulo Cabral de 
Mel lo. Ministro de Primeir:1 Classe, da Carreira de Diplomata, para 
c.xercer a funçuo de Embaixador do Brasil junto à República da 
,\ ustria. 

Itcm2: 

Discusst1o, cm turno único, do Parecú da Comissão do Distrito 
Federal sohrc a Men.;agem n• 109, de 1977 (n• 185/77. na origem), 
<ie 6 do corrente, pela. qual o Senhor Presidente da República subme
te ao Senado a escolha do Doutor Raul Soares da Silveira para exer
cer o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Fe
deral. nu vaga decorrente da aposentadoria do Conselheiro Salvador 
Nogueira Dinis. 

As matí:rins constantes d;:1 Ordem do Dia, nos .termos da alínea 
"h" do art. 402 do Regimento Interno, devem ser apreciadas em ses
são sccrctu. 

Solicito aos Srs. funcionúrios as providências ncccssárius a fim 
de ser mantido o preceito rcgimcntul. 

(A sessão roma·.l't' .H'Crt•ta às /8 ho-ras e 45 minwo.\' e volta 
a st•r [llihlica às /9 horas t' 5 minutos. J 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Nudu mais havendo 
4ur.: trat~1r, vou encerrar a presente sessão, designando para a ordiná
ria de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Vowçr10. cm turno único, do Requerimento n• 151, de 1977, do 
Sr. Scn:~dor Otair Bcckcr, solicitando u transcrição, nos Anuis do 
Sonado Federal. do discurso proferido pelo Doutor José Carlos Soa
res Frcirr.:. por ocusião da assinatura dt: Convénio cr.:lcbrado entre o 
Cioverno do Estado dt: Santa Catarina c o Minist~rio du Fnzend~t. 

-2-

Votação, em turno único. do Requerimento n• 160, de 1977, do 
Sr. Sonador Leite Chaves. solicitando sejn ane.<ndo uo Projeto de Lei 
da C:'mwra n•' 2. de 1976, c aos l'rojetos de Lei do Senado n•s 193, de 
i'J75. c 2X.1, de 1976, o de n•• 121, de 1977, do Sr. Senador Nelson 
C:trncir,,, que altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trnbn
iho. 

-3-

Discussilo. cm turno único (apreciacilo preliminar du juridici· 
d;Hk, ""'termos do art. 296 do Regimento Interno). do Projeto de 
I. c i da ct1maru n• I H, de 1977 (n• 379-B/75, nu Casa de origem), que 
incorpora ao p:1trimõnio da Cusu dos Artistns os direitos nutorais 
lwvidns cnm o falecimento do cantor Evnldo Braga, c determina 
nutrns prnvit.i~ncias, tendo 

PARECER. soh n• 2H9, de 19;?, dn Comissão: 
-de C'unstltulçiiu c Ju•tiçu, pela injuridicidndc. 

-4-

Discussüo, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 12, de 1977 (n9 94-B/77, nu Càmaru dos Deputados), que aprova 
o texto do Convênio Regional de Reconhecimento de Estudos c 
Diplomas de Ensino Superior, nu América Latina e no Caribe, 
aprovado pela Conferência lntergovernnmental sobre Reconheci
mento de Estudos e Diplomas de Ensino Superior, na América Lati
na e no Caribe, realizada na Cidade do México, sob os auspicies da 
UNESCO, de 15 u 19 dejulhode 1974, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 263 c 264, de 1977, das 
Comissões: 

-de Relações Exteriores; e 
- de Edueaçiio e Cultura. 

-5-

Discussuo, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• III, de 1975, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz 
modificações na Legisluçuo du Previdéncin Social, tendo 

PARECERES, sob n•s 925 u 927, de 1976, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridi

cidadc: 
-de Legislaçiio Social, favorável: e 
-de Finanças, favorável. 

-6-

Discussuo, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 237. de 1975, do Sr. Senador Franco Montare, que dispõe sobre 
punicuo pelo retardamento injustificado na conccssuo de benefícios 
ou prestação de serviços pelo JNPS, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.022 a 1.025, de 1976, das Comissões: 
-de Consthulção e Justiça,- I• pronunciamento: pela consti

tucion:liidudc e juridicidudc: 2• pronunciamento: pela constituciona· 
I idade c juridicidudc do substitutivo da Comissuo de Lcgislacno So
ciul, com subcmcnda que upresenta: 

- de Legislação Social, favorável, nos termos do substitutivo 
que oferece: 

-de Serviço Público Cl•il, favorável ao projeto, nos termos da 
subcmenda da Comissão de Constituiçuo c Justiça. 

-7-

Discussno. cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n' 147. de 1976. do Sr. Senador Franco Moritoro, determinando que 
os empn:gados de estações do interior farão jus a remuncruçilo cor
respondente ao regime de "prontidão", pelas horas que excederem iiS 
da jornad;J normal de trabalho. tendo 

PARECERES. sob n•s 1.028 a 1.030, de 1976, das Comissões: 
- de Constltulçiio e Justiça, pela constitucionalidade c juridi

cidadc <lo projeto: 
-de Lcglslaçiio Social, cuntrário: c 
-de Serviço Público Chll, favorável. 

-8-

Discussuo, cm primeiro turno (apreciação preliminar du 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado n• 194, de 1976. do Sr. Senador Vascon
celos Torres, que dispõe sobre a conccssi10 de bolsas de estudo pelo 
Ministério da Educuçtw c Cultura uos cxcrcentes de curgos de 
administruçtiO sindical ou rr.:prcscntou;üo profissional. tendo 

PARECER, sob n• 160, de 1977, <ia Comiss:1o: 
-de Consthuiçi\u e Justiça, pela inoonstitucionalidade. 

O SR. PRESJJ>ENTE (José Lindnso)- Estú encerrada 11 ses· 

I Lt'\·antch\'1' ti.H'S.\'Cio Ú.\' /9 hora.\·,. /0 mlmao.1. I 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GILVAN 
ROCHA NA SESSÃO DE 20-6-77 E QUE, ENTREGUE À 
Rl:.'VISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POS· 
TERIOR MENTE: 

O SR. GILVAN ROCHA (MDB - SE. Pela Liderança da 
Minoria, pronuncia o seguinte discurso,) - Sr. Presidente, Srs, 
Senadores: 

Desejo, em nome do meu Partido, colocar n nossa critica a 
algumas das expressões e pensamentos que, a titulo de responder o 
irrespondível discurso do ilustre Senador Marcos Freire, ouvimos, 
neste plenário, na palavra do Sr, Lidcr da Maioria. , . 

O primeiro registro, como não poderia deixar de ser, é o da 
nossa estranheza pela maneira pouco cortês como se houve o Sr, 
Senador Osires Teixeira, ao dizer que o Senador Marcos Freire 
preferira o silêncio da sua ausência, a ouvir a resposta do L!dcr da 
Maioria, num procedimento que colide com a estatura democrática 
daquele nosso companheiro. 

1: evidente, diria até, salta aos olhos a inveja que certos pronun· 
ciamentos, nesta Casa, sintonizados com o novo Brasil, que fazem 
com que enquanto o MDB fala, as galerias estejam apinhadas, c 
quando fala o maior Partido do Ocidente, as galerias se esvaziam. 

O Sr. Senador Marcos Freire pediu um aparte ao ilustre Lider 
da Maioria, e frisou que o fazia para lhe comunicar que, na verdade, 
teria que se retirar do plenário, pois tinha um compromisso, cm São 
Paulo ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Uma conferência. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)-... uma conferência, 
que é uma das maiores demonstrações de que a tese que S. Ex• 
defende é correta e demonstra que a tribuna livre de alguns auditó· 
rios é o último reduto dessa cambaleante democracia cm que 
vivemos. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, causa espécie ouvir-se do 
Lider da Maioria, Magnifico Reitor da Universidade Brasileira, a 
afirmativa de desconhecer a crise universitária nacional, jâ que ela é 
reconhecida por eminentes educadores deste Pais. 

Todos sabemos que existe- e são os próprios dados do Ministé· 
rio da Educação- a apontar uma terrivel defasagem no ensino bra· 
sileiro, a começar pelo famigerado vestibular. E tanto isso é verdade, 
que o próprio Ministério, verdadeiramente escandalizado com o 
rendimento daquele exame, tenta remendá-lo, fazendo provas de 
Português, jâ que S. Ex• o Sr. Ministro sabe, e o Magnifico Reitor 
também, que existe uma decadência, até lingUistica, dos jovens 
universitârios brasileiros. E, evidentemente, não se pode concordar 
que us novas gerações estejam perdendo a inteligência. O que hã é o 
modelo universitário copiado, e mal copiado, que todos os profes
sores universitârios, realmente responsâveis deste Pais, acreditam 
não ser a solução e que é o espirita da tão decantada reforma univcr· 
sitária, 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) V. Ex• permite um 
aparte, ou deixa para o fim? 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Usarei para V. Ex• 
o mesmo tratamento que, aliâs, já se estâ tornando uma tradição de 
V, Ex• 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Muito bem! 

O Sr. Eurico Rezendc (ARENA- ES) -I: porque não sei qual 
será u extensão do discurso de V, Ex• 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB-SE)- Eu continuo, Ex• 
Outra idéia que merece reparos- e mais ainda, porque parte de 

um homem acostumudo a lidar com u juvcntud.o estudiosa do Brasil 
-é a estranheza quanto a posição politica dos estudantes brasileiros, 

Oru, Sr. Presidente, esta Nuçilo tem memória, esta Naçilo subc 
que o grande movimento pela redcmocratização do Pais. cm 1945, 
purtiu também dos buncos cscolurcs. Esta Nação sabe que o grande 

movimento em defesa do monopólio estatal do petróleo partiu das 
universidades. Esta Naçilo tem memória, e sabe que no convivia 
desta e das outras Casas Legislativas, existem lideres temperados 
naquela politica - com "p" grande - estudantil que se fez, que se 
faz e que se há de fazer, pois não hã força passivei capaz de sufocar, 
nu garganta da juventude -tanto do Brasil, como de todo o mundo, 
a não ser os regimes coercitivos - a participação da mocidade nos 
grandes problemas nacionais. 

O Sr. Daniel Krleger (ARENA - RS)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Estimaria que o meu 
ilustre Llder esperasse, alguns minutos, para cu ser coerente com o 
L! der da Maioria. 

O Sr. Daniel Krleger (ARENA- RS)- Apenas porque o meu 
aparte intercala justamente na parte que V, Ex• estll falando. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Acho que V. Ex•. 
pelo respeito que merece desta Casa, pela tradição de liberalidade 
que representa, merece de todos nós esta cxceção, pelo menos 
cronológica, jã que concederei aparte também ao Lidcr da Maioria, 
no devido tempo. 

O Sr. Daniel Krleger (ARENA- RS)- Queria dizer a V. Ex•, 
na enumeração que cstã fazendo, que não se pode nunca esquecer a 
lição do Barão Homem de Mello: 

"A mocidade é semelhante às ãguias: renova a sua 
pluma nos dias de tempestade," 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Como é conforta· 
dor, Sr. Presidente, ouvir isso de um homem encanecido na vida 
pública, mas que conserva aquela mocidade exemplar, no seu cora· 
ção liberal! 

Mas, Sr. Presidente, voltava a estranhar que um Magnífico Rei· 
to r de U nivcrsidadc voltasse à tribuna para continuar com o velho 
realejo das minorias comunistas. 

Quero dizer a S. Ex• que existe, no Brasil, uma inusitada 
semelhança de opostos. Todos sabemos que hã uma indústria de 
anticomunismo neste País. Todos. sabemos que o comunismo é ave 
de hãbitos noturnos: todos sabemos que é próprio do comunista não 
se submeter ao julgamento claro c límpido das urnas, do voto popu· 
lar. Daí a semelhança inusitada, Sr. Presidente. 

Acabamos de ver, na.Espanha, repetir-se o fenômeno que houve 
em Portugal e na ltâlia: os comunistas niio resistem ao julgamento 
popular. 

Daí, Sr. Presidente, a quase anedótica semelhança do nosso 
atual regime com os de extrema esquerda: os dois- o maior Partido 
do Ocidente c o maior Partido do Oriente - temem as urnas e, por 
temerem as urnas, usam esses subterfúgios, a indústria bem montada 
de anticomunismo c procuram, nisso, uma desculpa para continua· 
rem com a exceção. Os comunistas também sabem que, à luz do dia c 
à luz do voto, não têm condições de manobrar. sequer, pequena 
parcela da população brasileira. 

Por último, Sr. Presidente, nossa palavra de veemente repulsa à 
acusação pouco sutil de radicalismo, ao nosso colega, o eminente 
Senador Marcos Freire. 

Esta Casa é testemunha que S. Ex• deixou de fazer um discurso 
que lhe apertava a garganta, como apertava a garganta de todos os 
democratas de nossa Plltria, quando viu-se o poder da força querer 
dominar o poder das idéias nas universidades. 

S. Ex•, colaborando pura que não se criasse um clima emocional 
nesta Casa, transferiu o seu discurso. E não foi só essa prova, 
Quando da chegada dos estudantes a esta Casa, deferência 
especialíssima da confiança que a juventude, ainda tem nos 
rcpresentuntcs do povo, S. E~•. o Sr. Senador Marcos Freire, foi o 
intcrmediârio da conciliação, foi um dos construtores de um 
encontro que terminou por constituir uma comissão intcrpartidâria 
paru que se conseguisse colocar um fim a esta greve que afcta a 
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Nuçiio, afeta os estudtlntes, ufeta os pais c, afeta, também, o próprio 
futuro brasileiro. 

Mas, o mais inusitado, Sr. Presidente, nu fula do L!dcr du 
Maioria, foi achar altamente subversiva a idéia do Senador Marcos 
Freire em pedir, .como produto final de uma conciliaçiio, que o 
Magnifico Reitor da Universidade de Brasília estudasse a sua 
incompatibilidade demonstrada, tiio flagrantemente, com os estudan
tes universitários. 

Sua Senhoria teria um ato de grandeza, incomensurável, já 
que não ê possível pedir-se a cabeça de todos os estudantes, se 
sentisse que a sua presença, na direção daquela Universidade, é, 
inquestionavelmente, um ponto de colisão e de distanciamento da 
paz que todos desejamos dentro daquela unidade Universitária. ~o 
mais elementar de todos os conselhos que se poderia dar, já que só o 
bom senso, que só o siso, que só a verdade democrática permite dizer 
que existe hora de entrar, mas existem, tambêm, a hora de snír. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, em nome do Movimento 
Democrático Brasileiro, desejo colocar nos devidos termos a posição 
do nobre Senador Marcos Freire, que voltou a contar, como sempre 
o faz, paladino que 6 das liberdades democráticas, com os aplausos 
da juventude do nosso Pais. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um 
ap3rtc? 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Com prazer ouço o 
nobre Senador. 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Senador Gilvun Rocha, 
queria fazer uma ressalva às afirmações de V. Ex•, quando fula na 
crise do ensino universitário brasileiro. Essa crise, se ela existe, í: umu 
crise de crescimento. Acho que a crítica para ser mais sincera, mais 
objetiva e mais construtiva. não deve, jamais, esquecer os aspecto~ 
positivos. Talvez seja o Brasil o maior País do mundo que faz. nos 
dias de hoje, um esforço extraordinário cm favor da democratizaçioo 
do ensino. Esse esforço vem desde o setor do MOBRAL. com dez 
milhões de brasileiros ttlfabetizados, passa pelo setor do ensino 
primário, com a operação-escola, pelo setor secundário, pelo setor 
universitário, onde foram oferecidas centenas de milhan:s de: vagas. 
de tal maneira que, hoje, é dificil chegar-se a um lar brasileiro, cm 
qualquer lugar. que não encontremos um universitário, é realmente 
um fenômeno extraordinário que nóS dc:vc:mos reconhecer como u 
ufirmação do Brasil como um País e como um povo. Se nós temos 
defici~ncius, se temos crises, c:ssus crises sào do crescimento e nós 
devemos, juntos, procurar suná-las, ao invés de só apredejú·hos. E 
nesse sentido, não é V. Ex', agora, mas cu vi passar aqui, como 
Senador, a Reforma Universitlaria e nunca vi o MDB trazer críticus 
construtivas a respeito dt:ssu rc:forma, indicando caminhos que estão 
errados e que dewm ser corrigidos. Nós ~:ntrariamos num tt:rreno 
muito mais construtivo, se nós chegássemos u ouvir as criticas do 
MDB a respeito dus deficiências e quais os caminhos que nós 
tcríumos de enfrentar. Na realidade, toda vez que um pais faz um 
esforço de democrutizaçtto do ensino, como o Brasil faz, 
evidentemente nós perdemos - de certo modo - em qualidade. 
pura ganharmos cm quantidade. É o fr.:nõmeno que cstmnos 
utruvcssando hoje. Ninguém diz que tudo t: perfeito, mas niiu se 
pode, absolutumente, a ponto de cuir num negativismo c num 
pessimismo pt:rnicioso. esquecer o esforço cxtruordinúrio que se fuz, 
no IJrusif de hoje, cm favor du educaçiio. Faria, tumht!m, uma 
rcssulva- flilr&l dm um dudo pessoal- do esfmço que fa1. o Minis· 
tro Nt:y Bruga, corn absoluta tolcr<incia. com o cspiritll ahcrto ao 
di{thl!,W. o espii-ito intcirumcntc voltado para os n1istercs da Slli.l fun· 
ç;lo, disposto a dialogar com a juventude 11 abrir clareiras. a abrir 
janelas, a uhrir portas para 4uc se possa cn~.:ontrar o clima de 
cunvivi:nda que tmio n Bmsil dcst:ja. Porque nenhum pais pode 
prc.,dmiir qa ~.:uluhor;1çr1o da suaju~cntudc quc.i: ~ma ~orça dinflmi· 
~.:: 1 dentro dn proct:ssu de descnvolvunento brasileiro. l:rurn esta!! as 
rc~~alva!!Lillt: Lili!.: ria fazer un discurso de V. Ex•: cm vc1 de acirrar os 

ânimos, colocar um pouco de racionalidade nos nossos debutes. 
Mui to obrigado. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Sr. Senador JoséSar
ney, concordo com V. Ex•, no fim do seu aparte: ninguém pode 
esquecer o extraordinário alento e o valor da juventude brasileira. 
Mtos veja V. Ex• como é dincil defender o indefensável. V. Ex• nos 
deu uma tintura de radicais, pois que esturramos, aqui, a dizer que 
nada de positivo foi feito no ensino brasileiro. Mas é V. Ex• mesmo 
quem se desmente ao reconhecer que nós estamos numa crise 
universitúria. Só que V. Ex• diz que é crise de crescimento. 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Se há uma crise. 

O SR. GIL VAN ROCHA !MDB- SE)- Então, vou mais lon
ge: V. Ex• acubu de reconhecer a crise. Não é só de crescimento. E 
V. Ex• me ajuda mais adiante, quando diz que perdemos em qualida
de, são palavras de V. Ex•, pura ganharmos em quantidades. Vê 
V. Ex• que bem ficaria seu aparte dado na Bancada deste lado do 
Senado da República. 

É reconhecimento, portanto, total, desta Casa, que estamos 
numa crise: crise universitária reconhecida pelas maiores autoridades 
do ensino, crise universitária que, fatalmente, vai se refletir nu próxi· 
ma gcraçioo, crise universitária aprofundada pela impossibilidade de 
se formarem novas lideranças, porque se está pretendendo fazer o 
impossível. Está-se tentando fazer o que ninguém conseguiu na 
História: não permitir que os jovens se interessem pelos problemas 
políticos da Nação. 

Está na hora do aparte de V. Ex• 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Eu disponho de pou
co tempo. Então, vou ... 

O SR. Gil VAN ROCHA (MDB- SE)- Eu tenho 3 minutos, 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- ... procurar enfocar, 
r~lflidumcntc, l) l'ina! do seu pronunci:.lnH.:nto, quundo censura a 
:1ust!ncia de p:micipacão d~1 mocidade nos destinos do Pnís- parece 
que foi isso. cm termns g:~.:rais, o que V. Ex• disse. Eu convocaria, 
p~1ra responder a sua afirm:ttiva. snhretudu o conceito que acaba de 
:.~dmitir. n:lo os recursos d~1 Filosofia, du Sociologia, du Psicologia e 
d:.1 Lôgicu, porque esses n:l.!ursos poderium mer~:cer controvérsias, já 
que s:in cil:ncius humanas, dênci:.ts sociais. Então, vamos entrar na 
úrca das cil:nci~IS e\at:1s. Puru se entender que o conceito de V. Ex' é 
totalmente ill11"flli.!Cdt:ntC, CU O convido para UffiU aplicaçiio da 
Aritmética: a sua idade. Em hora V. Ex• mlo seja um vc:lho, a idade e 
a mcmôri:~lhc r~:rmitcm fazer esse confr,Jnto. Quando cheguei, aqui, 
no Congresso, cm t96J. praticnmcnte só tinha gente velha, aliás bons 
velhos, muitLlS dos quuis se nwntém hoje. porque hú um velho concei· 
tn no sentido de LJUC tod:1 •1 idade tem a suu juventude, E esse 
exemplo nús temos aqui, h:.1stundo ser citado o nosso jovem colega 
Scnadnr Rcn:lltJ Franco. Mas, u idade mt!dii.1 no Executivo era muito 
;1lta: a iduUc mêdia. na Cúmara c no St:nado, era muito uhu: a idudc 
ml:dia. no Pnder .Iudid•irio. era muito altn. 

O SR. GILV,\:"> ROCHA (MDB - SE) - Estimaria que 
V. E\• fosse hrcvc na sua uritmética. 

O Sr. Eurico Rozondc !ARENA - ES) - Estou terminando 
lwj~:. v C V, b.• que houve a cativante invasUo dos jovens no Poder 
E\t:cutivn, rlll Poder Judh:iúrio c no Poder l.cgislutivo. Então, é bule
la Uilcr ~ILIC nrlu hú participação dosjovcn~ nu vida pública nacional. 
NliJH.::I hnuvc urn a~.:t:ssotiiu vulumoso de gente jovem nos Três Pode· 
rcs d:1 Repl1hli~.:a, c~HlW :1 partir de 1964. Eru u resposta que queriu 
dur a V. E\•: convncundo·n ,11arn uma simples operaçflo de 
AritmCtka. 

O SR. I'RESIIJI:::-ITE (José l.indoso. Fuzcndo Sllllr " cnm· 
p~1inha.)- O lt.:tnpll d~lnralior jú !lt: esgotou. 

O Sr .• los.; Surn•y (ARENA- MA)- V. E'' me permite um 
ilflarte'.' 
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O SR. PRESIDENTE (Josi: Lindoso) -O orudor nilo pode 
conceder upmtes, pois seu tempo já se extinguiu. Solicito concluir o 
seu discurso. 

O SR. GIL VAN ROCHA (M DB- SE)- Acuturci o pedido de 
v. Ex• c concluirei cm menos de um minuto. Apcnus devo lembrar 
ao nobre Líder da Maioriu que, upcsar de muito lisonjeiro em nos 
considerar jovens, nós que viemos cm 1974, lembrar tumbi:m u 
uritméticu pouco "trajuneana" de V, Ex•, pois esta geração que estú 
aqui forjou-se nus universidades brasileiras, naquele magnifico raiar 
de sol que foi 1945 ... 

O Sr. José Sarney (MDB - MA)- Universidaae elitista e de 
poucos afortunados. O povo, naquele tempo, nilo tinha acesso à 
Universidade. Ela era elitista! 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- V, Ex• representa· 
va, certamente, Sr. Lldcr da Maioria, se bem que não chegado aos 
unos, aquela outra geração que veio do eclipse dos quinze unos da 
ditudura. Mas tenho ubsolutu certeza, Sr. Presidente, que, depois 
desse eclipse, novamente virá uma geração vibrante, retemperada 
nas suaS idéias. reconstituída nos seus sentimentos, depois desse 
novo eclipse que aí cstâ c que, certamente, cessará um dia na nossa 
Pútria! (Muito bem! Palmas!) 

.... 

~. / · .. 
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Altevir leal (ARENA- AC) 

Ruy Carneiro (MDB- PB) 

Otoir Becker (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

Franco Montara 
Vice·Líderes 

Roberto Saturnino 
Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

lózaro Borboza 
Oanton Jobim 

COMISSOES 

Direfor: Jose Soares de Oliveira Filho 

.Jbcol: Anexo 11- Térreo 

Telefones, 23·6244 e 25·8505- Remais 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Claudio Carlos Rodrigues Costa 

Local: Anexo li- Terreo 

Telefone, 25·8505- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Pre~idente: Agenor Maria 

Vice·Prosidente1 Otair Becker 

Titulares 

1. Otoir s~cker 

2. Be11edito Ferreiro 

3. ltfJI1-1io Coelho 

4. PtJUio Guerra 

5. Va~wnç':'llrJ~ Torre<:. 

1. Agcnor Mario 

?. Rllbcrto Soturnino 

ARENA 

MI.)B 

Suplentes 

1, Dinarte Mariz 

2. Saldanha Ot~rzi 

3, ,'llattos LeCo 

1. Adalberto Sono 

2. Evelá!tio Vieira 

A\<:.i<:.tonlo: Claudic Carlos Rodrigues Cmta- Ron~ois 301 e 313 

Ruunioo~: Turça~.·leirm, a'.> 10:30 horas 

Local: Solo "Clovis Bevilacqua"- Anexo li - Ramal 6~3 

COMISSÀO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice·Presidente: Evondra Carreira 

Titulares Suplentes 
ARENA 

l. Heitor Dias 1. Saldanha Dorzi 
2. Jarbas Passarinho 2. Jose Sarney 
3. Dinarte Mariz 3. Otair Becker 
4. Teotõnio Vilela 
5. Braga Junior 

MDB 
1, Agenor Maria 
2. Evandro Carreira 

1. Evelósio Vieira 
2. Gilvon Rocha 

A11istente: Lédo Ferreiro da Rocha- Romol312 
Reunióes: Terças·feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "CLOvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
( 15 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Daniel Krieger 
J9.Vice·Presidente: .Accioly Filho 
29·Vice·Presidente: leite Chaves 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Accioly Filho 
2. Gustavo Capanema 
3. Daniel Krieger 
4. Eurico Rezende 
5. Heitor Dias 

1 , Mattos Leão 
2. lenoir Vergas 
3. Arnon do Mello 
4. Vasconcelos Torres 
5. Milton Cobrai 

6. Helvidio Nunes 6. Benedito Ferreira 
7, Wilson Gonçalves 
8. ltalivio Coelho 
9. Otlo lehmann 

10. Osires Teixeira 
MDB" 

1, Franco Montara 
2. Lázaro Barbozo 
3. Ruy Carneiro 

1. Dirceu Cerdoso 
2. Leite Choves 
3. N~lson Carneiro 
4. Paulo Brossord 
5. Creste~ Que rico 

A!!.sistonto: Maria He"leno Bueno Brandão- Ramal 305 
Rouniócs: Ouortas·leiras, às 10100 horas 
local: Solo "Clóvis Bovilácqua11

- Anexo 11- Roma\623 

·I 
J 

I 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membros) 

Titulares 

1. Heitor Dias 

2. Paulo Guerra 

3. Cattete Pinheiro 

4. Os ires Teixeira 

5. Soldonho Oerzi 

6. Witson Gonçalves 

7. Virgílio Tóvora 

8. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. lciz_oro Barboza 

3. Ruy Carneiro 

COMPOSIÇÀO 

Presidentes Wils.on Gonçalves 

Vice·Presidentes Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Augusto Franco 

2. José Sorney 

3, Braga Junior 

4. Alle•ir leol 

S, Luiz Cavalcante 

1. Evandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

Assis fonte: Ronaldo Pacheco de Oliveira -Ramal 306 

Reuniões: Quintas·feiras, às 1 OsOO horas 

locais Sala 11Rui Barbosa''- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Marcos Freire 

Vice·Presidentez Vasconcelos Torres 

Titulares 

1. Milton Cobro! 

2. Arnon de Mello 

3, Jose Guiomard 

4. Luiz Cavalcante 

5. Paulo Guerra 

6, Vasconcelos Torres 

7. Dinorle Mariz 

8. Otair Becker 

1. Franco Montara 

2, Marcos Freire 

3. Roberto Soturnino 

ARENA 

MOS 

Suplentes 

1. Cattete Pinheiro 

2. Augu:~~to Franca 

3. Josl Sorney 

4, Domicio Gondim 

S. Jarbas Passarinho 

1. Agenor Mario 

2. Orestes Quórclo 

Asshtoote; Daniel Reis de Souza- Ramal 675 

ReuniOes1 Quortos·feiros, Os 10130 horas 

Locol1 Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÀO 

· Preliderilé'! Jo6d CQimon 
Vice·Presjdente1 Evelósio Viéiro. 

Titulares 

1. Tor!to Outra 

2. Gustavo Copanema 

3. João Colmon 

4. Otto' Lehmonn 

5. Jarbos Ponarinho 

6. Cattete Pinheiro 

1, Evelósio Vieira 

2. Paulo·Brossard 

3. Adalberto Seno 

ARENA 

MOS 

Suplentes 

1, Helvldio Nunes 

2. Ruy Santos 

3. Arnon de Mello 

4. Heitor Dias 

1, Fronc:o Montoro 

2. Itamar Franca 

Assistente1 Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal 598 

Reuniões: Quintas-feiras, Os 10:00 horas 

locah Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexa 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
( 17 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidentez Paulo Brossard 

Vice-Presidentez Domício Gondim 

Titulares 

1. Tcotônia Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Domicio Gondim 

5, Helvidio Nunes 

6. Lenoir Vergas 

7. Mcttos Leão 

8. Ruy Sonlos 

9. Braga Junior 

10. Torso Outro 

11. Virgdio Tovora 

12. Magalhães Pinto 

1. Paulo Brouord 

2. Evelasio Vieira 

3. Gilvon Rocha 

4. Roberto Saturnino 

5. Ruy Carneiro 

ARENA 

MOS 

~\\\i~lente: Ca1\dido Hippcrtt- Romal676 

Rcunioo~: Ouintas·felras, às 9100 horas 

Suplentes 

1. Cattete Pinheiro 

2, Heitor DiciS 

3, LCurival B~ptlsta 
4. Daniel Krieger 

S. José Guiomord 

6. José Sorney 

7. Soldonho Oerzi 

1. Donton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evondro Carreira 

locnl: Sola "Clovis Bevilácqua"- AnelCO 11- Romal623 
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. · COMI.SSÀO.DE .LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
'· 19 m•mbros) 

1itulo r A\ 

I. Jtme Froire 
2 Ruy Santo~ 
3. Lcnoir Vergas 

··coi.l~bslç.l\'õ~·~ ·· · ·· · 
· .. -~~··f;tf.;.~~::·r.to:~:.-~ ·: .. ·: 

·Pioe'iiâlrttel Jé~só Freirt 
Vice·PreSidenle1 Orestes Ouércio 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. Virgílio Tóvora 
3, Osires Teixeira 

4 Jorba~ Po\sorinno 4. Domicio Gondim 
5. Louri ... al Baptista 
6. Acc,oly Filho 

MDB 
I. Franco Montara 1. Lózoro Barboza 
2. O reste~ Ouercia 2. Ruy Carneiro 
3. Nelson Carneiro 

Alliste~te: Daniel Reis do ·Souza - Ramal 075 
Rounioe:.1 Quinta5··feiral, a' 1 ltOO horas 

~ · .: ·-.LÕ~al: Solo "Clovis Bevilócqua;, ~ -..6rn~x0 11- Ramal623 

·,·· 
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 

(7 membros) 

Titulares 

I, Milton Cabral 
2. Domicia Gondim 
3. Arnon do Mollo 
4, Luiz Co,..alcanle 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorbas Passarinho 
Vice·Presidente: Luiz Cavalcante 

SuploniOl 
ARENA 

1. Jos6 Guiomord 
2. Paulo Guerra 
3, Virgllio T óvoro 

5. Jarbas Passarinho 
MDB 

1, Dire~u Cardoso 1, Gilvan Rocna 
2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente o Ronaldo Pacnoco do Oliveira- Ramol306 

Reuniões: Quartas·feiros, Os 10100 horas 

local: Sola 11Rui Barboza11
- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(5 membros) 

Titulares 

I. Holvidlo Nunes 
2. Ollo Lenmann 
3. Soldanha Derzi 

1. Donton Jobim 
2. Adalberto Sono 

COMPOSIÇÃO 

Prtuidente; Adalberto Sena 
Vice·Presldente1 Helvldio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. Vlrgllio Távora 
2. Arnan do Mollo 
3. Jarbas Pauarinho 

MDB 
l. Dirceu Cardoso 

Assistentu1 Maria Carmen Castro Souza- Ramal134 
Reunioes; Qu!nto,•felras, as 12100 horas 
Locoh Solo "ClOvis Bevilcicquo11 

- AneJCO 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(IS membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente' Magalhães Pinto 

1 9.Vice·Presidente; Saldanha Derzl 

29-Vice•Presldente, Nelson Carneiro 

Titulares 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Tóvora 

4, •Jesse Freire 

5, Arnon de Mello 

6. Saldonna Oerzi 

7. José Sarney 

8. Jooo Calmon 
1J, Augusto Franco 

1 Cl. Otto Lehmo nn 

1, Danton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. Leite Chaves 

S. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistente: Cándido Hipporlt- Ramal676 

Reuniões; Terças·feiros, às 1 0;30 horas 

Suplontos 

I. Accioly Filno 

2. Fausto Castolo·Branco 

3. Helvldio Nun01 

4, Domlcio Gondlm 

5. Jarbos Passarinho 

6. Luiz Cava1eante 

..,. ..• _ .... ··-· 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Bronard 

3. Roberto Saturnino 

Local; Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membros) 

Titulares 

I. Altevir Leal 

2, Ruy Santos 

3, Cottote Pinheiro 

COMPOSIÇÃO 

Presidente; Ruy Santos 

Vice·Presidente; Altevir Leal 

ARENA 

Suplentes 

1, Saldanha Derzi 

2. llallvio Coolno 

3, Osires Teixeira 

4. Fausto Castelo· Branco 

5. Lourival Bopti~ta 

I. Adalberto Sono 

2. Gilvan Rocha 

MDB 

1, Boniamlm Faran 

2. Ruy Car!'leiro 

Assistente, Lodo Ferreira do Rocna- Romal312 

Reunlões1 Quintos·felros, à' .1 1100 horas 

Locah Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 a 7\ó 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

Titulares 

1, Jose Guiomard 

COMPOSIÇÃO 
Presidenter Milton Cabral 

Vice·Presidenter Augusto Franco 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Vcnconcelos Torres 2. Brogc Junior 
3. Virgillo Tcivora 
4. Augusto Franco 
5, Milton Cabral 

1. Adalberto Seno 
2, Benjamim Farah 

MDB 

3. Dinarte Mariz 

1, Agenor Mario 
2. Dirceu Cardoso 

Assistente: Lêda Ferreira da RoeMo- Ramal312 
Reuni6esr Quartos-feiras, Os 9:00 koras 
laca Ir Sala "Ruí Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE seRVIÇO PÚBLICO CIVI~- (CSPC) 
(7 membros) 

Titulares 

1. lenoir Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
S. Saldanha Cerzi 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franc:a 

COMPOSIÇÃO 
Presidenter Benjamim Farah 

Vice·Presidente: lenoir Vergas 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Ale•andre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3. MoHosleao 

1. Danton Jobim 
2, Lózoro Barboza 

Auistente1 Sõnio Andrade Peixoto- Ramal307 
Reuniões; Quintos·feiros, às 9:00 horas 
local! Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇCES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Lourivcl Baptista 
Vice·Presidonte1 Alexandre Costa 

Titulares 

1. Alexandre Coito 
2, luiz Cavalc:ante 
3. Braga Junior 
4. lourivol Baptittc 
S. Mattos Leão 

1. Evandro Carreira 
2. Evelcisio Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Otto Lehmonn 
2. Teot&nio Vilela 
3, Wilson Gonçalves 

1. Lázaro Borbozo 
2. Roberto Saturnino 

Assistente, Ronaldo Pacheco de Oliveira -Ramal 306 
~euni6e11 T&rças<felros, ~~ 10,00 horas 
Lo,al, Sola "Rui Barbo10"- Anoxo 11- Ramais 621 e 716 

8) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comill6es Temporcirias 

Chef11 Ruth de Souza Castro 
local1 Anexo '11 - T;rreo 
Telefone, 25·8505 - Ramal 303 
1) Comlu611 Temporárias poro Projetas do Congresso Nacional 
2) Comisa61s Temporários paro Apreciação de Vetos 
3) Comiss6os Especiais e dolnquirito, e 
•1 Comissão Misto do Projeto do Lei Orçamentário (art. 90 do Regimento 

Comum). 

Assisttntet de Comislões1 Harolda Pereira Fernandes - Ramal 6741 
Alfou de Oli,.lra -Ramal 67•• Cleide Maria B. F. Cruz - Ramo! 598: 
Mauro Lopes do Só- Romol310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARAOANODE 1977 

1.CRAS :ORÇA S A L AS .\SSI5TENU HORAS QUINTA S A L A S i.;j:i!S':t::::::: 

C,T, RUr 2AR!l0:JA · RONALDO 09:00 c.r. CI.d'IIS BEVI!.ACQUA ClltPIIlO 
1\tun~al a .. 621 e 716 RI.L::OI\l - 623 

lO zOO 

C.i...R. CLOVIS BEVIUCQUA L!D;.. 09:)0 c.s.P.c, R::: ;·,\;,;.~;.;,:. . !.iCr:u 
R&~.n:al .. 623 R·1~.:.1:: .. 62! 11 71~ 

C,A, CLdVIS BEVILACQUA CLAUDIO c.s.c. C.t.~·:;.,; :·t;','!lJCQUA 
CLEIPE 

ft(l.IIUll - 62J CQSTA 
lO:OO 

R:,T:.· • .:. .. ~23 
lO: Ji;, 

C,R,E, !i.:J'l BARBOS~\ c~: !.I! DO c.o.F. k..:i' ;!ARSOSA RO::ALDO 
Razut.na .. 6n u 716 i!.·.lr. lo.S ., Ô2.l t 716 

HO?.ftS (;'J;.RTA S A L AS ASSISTENTE C.L,S, ..:.W/!S bEVIUC'-tJA DA!lli::L 
kt~::"-4~ - 623 

R~Y DARSO~A 
ll:OO 

09:00 c.s.N. l.!DA RU't BAIUJOSA 
Rouzau.u .. 62l e 716 c.s. 

Ru.m•111 - 621 o 716 
I.!! DA 

c.c,J CLdVl~ BEVII.(CQUA lr:.\:t!A 12100 c.R. CI.dVIS BBV!L.<CQUA liA RIA 

10:00 Rumal - 623 HEIJlJIA Raoal - 62J CARlll!X 

c.~.E. RUY BAI<BOSA RONALDO 
R~arrw.u .. 621 , 716 

lO: lO C,E, RUY DAI!IlOSA DAIIIEL 
Ruma11 .. 621 a 71G 

.. 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

'. Seção 11 

ANO XXXII- N9 067 QUINTA-FEIRA, l3 DE JUNHO DE 1977 BRASILIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 

Pctrõnio Portella, Presidente do Senado Fed~ral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 63, DE 1977 

Aprova o texto do Convênio de Assistência Reelproea para a Repressio do Tr,ftco 
Ilícito de Drogas que Produzem Dependência, entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Peru. 

Art. 19 É aprovado o texto do Convênio de Assistência Recíproca para a Repressão do Tráfico Ilícito 
de Drogas que Produzem Dependência, firmado entre a República Federativa do Brasil e a República do 
Peru, a bordo do navio da Armada Peruana, Ucaya/i, fundeado no Rio Amazonas (Solimões), na linha de 
fronteira brasileiro-peruana, em 5 de novembro de 1976. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 22 de junho de 1977.- Senador Petrõnio Porte/la, Presidente. 

CONV~NIO DE ASSIST~NCIA RECIPROCA 
I' ARA A REPRESSÃO DO TRÁFICO I LICITO DE 

DROGAS QUE PRODUZEM DEPENDtNCIA, ENTRE O 
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

E O GOVERNO DA REPÚBLICA DO PERU 

lleconheccndo que o tráfico illcito e o uso indevido de drog11s 
que produzem dependência constitui um problema 'que afeta às 
Comunidt~dcs dr: umbos pufscs; 

Considerando que nossas fronteiras territoriais possibilit11m o 
trúfico ilícito de drogas e que i: o seu dever comb11ter cstn mod111idude 
dcliliva cm todus suus formns: e 

Desejando concertnr um Convênio bi111ter11l puniu repressilo do 
tr:Hko illcito mediante umn cooper11çi\o mútu11e udequ11dn: 

A mhos Governos designa rum pura cM c fim como seus Ple
nipotcnciilrios 110 Excclentfssimo Senhor Emb11ixador Antonio F. 
i\/c:rcdu da Silvciru, Minislro dus Relações Exteriores du República 
Fcdcrntivn do llrnsil, c no Exc'Cicntfssimo Senhor Embaixador José 
de lu f'ucntc Rndbill, Ministro dus Rcluçiles Exteriores dn República 
dn Peru. 

Os quais acordam o seguinte: 

Artl&o I• 

O Convênio de Assistência Reciproca firmado entre os Gover
nos dn República Federativa do Brasil e da República do Peru, que 
udiante serão chamados Partes Contratantes, é um instrumento inter
nucionul para 11 repressão do tráfico ilicito de drogas que produzem 
dependência, 

Artigo l• 

Entende-se por drogas que produzem dependência qualquer 
substância natural ou sintética que no ser administrada uo orga
nismo humano altera o estado de ünimo, 11 percepçilo ou o comporta
mento, provocando modificações fisiológicas ou pslquicas, 

Artigo Jo 

As Partes Contmtantes para o cumprimento do presente Convê· 
nio se comprometem n adotar as medidas legislativas c ndminis· 
trutivus que forc:m ncccss(lrius no muis breve pruzo, 
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Artlgo4• 

Reiterar as recomendações da I Conferência Regional de palscs 
lim!trofcs subscritas cm Cochnbnmba, Bo\lvia, a 11 de julho de 1975, 
por Delegados da Argentina, Bollvia, Brasil, Chile, Paraguai c do 
Peru. 

ArtigoS• 

Para alcançar os objctivos do presente Convênio os serviços 
competentes encarregados da repressão do tráfico il!cito de drogas c 
ON71'80nismos de SBúdc mantcrlo mútua assistência técnico-cicn· 
tlfica, assim como também intercâmbio de informações sobre tra· 
ficantes individuais ou associados. 

Artigo 6• 

Para os efeitos do presente Convênio se entende como Serviços 
Competentes os organismos policiais encarregados da repressão do 
tráfico ilícito de drogas, em seus respectivos territórios. 

Artigo 7• 

As Partes Contratantes, por intermédio dos organismos rcs· 
ponsávcis pela repressão do tráfico illcito das substâncias menciona· 
das no Artigo 2•, cfctuarão as açõcs ncccssârias para que os autores, 
cúmplices c encobridores deste delito sejam submetidos a processo, 
observando as disposições legais vigentes cm cada país. 

Artigo 8• 

As sentenças condenatórias pronunciadas por este delito serão 
comunicadas reciprocamente. 

Artigo~ 

As Partes Contratantes com a finalidade· de assegurar uma 
maior coordenação para a repressão do tráfico il!cito de drogas de
signarão nas respectivas Embaixadas um funcionário dos serviços 
competentes na qÚalidade de Adido especializado. 

Artigo 10 

Os serviços competentes das Partes Contratantes deverão rca· 
lizar, pelo menos uma vez ao ano, uma reunião num ou noutro pais, 
alternadamente, para consultas c intercâmbio de informações e 
avaliação dos resultados obtidos na repressão do tráfico illcito de 
drogas. 

Artigo 11 

As Partes Contratantes procurarão cfctuar intercâmbio do 
pessoal de seus serviços competentes para o estudo dos organismos c 
técnicas especializadas do outro pais, com o fim de conseguir o me· 
lhoramento de sua participação na luta contra o trâfico illcito de 
drogas cm seus respectivos territórios. 

Artigo 1l 

As Partes Contratantes, cm casos concretos de trâfico illcito de 
drogas ou de atividadcs conexas que pela sua importância c natureza 
interessem a ambos palscs, prestarão sua cooperação necessária para 
a realização de operações conjuntas, em zonas de fronteira. 

Artigo 13 

As Partes Contratantes intensificarão medidas para detectar c 
erradicar plantações c cultivos clandestinos dos quais possam ser 
extraídas substâncias consideradas como drogas na ârca de seus 
respectivos territórios. 

Artigo 14 

Os organismos competentes de cada pais estabelecerão os proce
dimentos e mecanismos neccssârios que permitam uma adequada 
execução apropriada do presente Convênio. 

Artigo JS 

O presente Convênio vigorarA provisoriamente a partir de sua 
assinatura e cntrarâ em vigência permanente na data cm que ambos 
Governos se informem, por troca de notas, que procederam à sua 
aprovação, de conformidade com suas legislações internas. 

Artigo 16 

Cada uma das Partes Contratantes poderá denunciar este Con· 
vênio em.qualqucr momento mediante uma comunicação dirigida à 
outra, e a denúncia produzi rã seus ereitos no prazo de 90 dias depois 
de recebida por esta última. 

Feito cm dois exemplares, nos idiomas português c espanhol, 
sendo ambos igualmente vâlidos e assinados a bordo do navio da 
Armada Peruana Ucaya/i, fundeado no Rio Amazonas (Soli· 
mõcs), na linha de fronteira brasileiro-peruana, aos cinco dias do 
mês de novembro de mil novecentos c setenta c seis. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: a) Antonio F. 
Azeredo da Silveira. 

Pelo Governo da República do Peru: a) Miguel Angel de la Flor 
V alie. 

Faca saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 19 da Constituição, e eu, Petrô· 
nio Porte lia, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 64, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.548, de 20 de abril de 1977, que reajusta os venci
mentos e proventos dos servidores da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, e dá outras 
providências. 

Artigo único. Ê aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.548, de 20 de abril de 1977, que reajusta os ven· 
cimentos e proventos dos servidores da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, e dâ outras providências. 

Senado Federal, em 22 de junho de 1977.- SenadorPetrônio Portel/a, Presidente. 
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1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento no 151/77, do Sr. Senador Otnir Becker, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do dis· 
curso proferido pelo Doutor José Carlos Soares Freire, por 
ocasião da ussinut uru de Convênio celebrado entre o Governo do 
Estudo de Santa Catarina e o Ministério da Fazenda. Apro .. do. 

-Requerimento no 160/77, do Sr. Senador Leite Chaves, 
solicitando seja anexado ao Projeto de Lei da Câmara n' 2/76, e 
nos Projetas de Lei do Senado nos 193/75 c 283/76, o de n' 
121/77, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera dispositivo 
da Consolidução das Leis do Trabalho. Aprovado. 

-Projeto de Lei da Câmara no 18/77 (n' 379-B/75, nu 
Câmara dos Deputados), que incorpora ao património da Casa 
dos Artistas os direitos autorais havidos com o falecimento do 
cantor Evaldo Braga, e determina outras providências. (Apre· 
ciação preliminar dajuridicidndc.) Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 12/77 (n' 94-B/77, nu 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convénio 
Regional de Reconhecimento de Estudos e Diplomas de Ensino 
Superior, na América Latina e no Caribe, aprovado pela Con
ferência lntergovernamental sobre Reconhecimento de Estudos c 
Diplomas de Ensino Superior, na América Latina e no Caribc, 
realizada na Cidade do México, sob os auspícios da UNESCO, 
de 15 a 19 deju1ho de 1974. Aprovado. À Comissão de Redução. 

-Projeto de Lei do Senado no 111/75, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que introduz modificações na Legislação da 
Previdência Social. Aprovado, em segundo turno. À Comissão de 
Redação. 

-Projeto de Lei do Senado no 237/75, do Sr. Senador 
Franco Montara, que dispõe sobre punição pelo retardamento 
injustificado na concessão de benefícios ou prestação de serviços 
pelo lN PS. Aprovado, nos termos da Subcmenda da Comissão de 
Constituição c Justiça. À Comissão de Redução. 

-Projeto de Lei do Senado no 147/76, do Sr. Senador 
Franco Montara, determinando que os empregados de estações 
do interior farão jus a remuneração correspondente ao regime de 
"prontidão", pelas horas que excederem às da jornada normal de 
trabalho. Dl!ia19Sào adiada para a sessão do dia 18 de agosto 
pródmo, nos termos do Requerimento n' 179/77. 

-Projeto de Lei do Senado n' 194/76, do Sr. Senador Vas
concelos Torres, que dispõe sobre a concessão de bolsas de es
tudo pelo Ministério da Educação c Cultura aos cxcrccntcs de 
cargos de administração sindical ou representação profissional. 
(Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Rejeitado. Ao 
Arquivo. 

1.4- MATE:RIA APRECIADA APOS A ORDEM DO 
DIA 

- Redução final do Projeto de Decreto Legislativo n' 12/77 
(n• 94-B/77. na Câmara dos Deputados), constante do quarto 
item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do Requerimento 
n' 180/77. Â promulgação. 

1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR FRANCO MONTORO, como Lfder- Razões 
que induzem S. Ex• a nilo participar do processo de apreciação 
da instituição do divórcio no Pais. 

SENADOR CATTETE PINHEIRO- Avalinçilo das repcr· 
cassões do Progruma de Pólos Agropccudrios c Agromincrais da 
Amazônia- POLAMAZONIA, instituido em 1974. 

SENA DOR OTA I R BECKER - Rccxame, pelo Conselho 
Monetário Nacional, no tocante no Estado de Santa Catarina, 

dos critérios para concessão de cartas de novas agências do 
Banco do Brasil no interior do Pais. 

SENA DOR EVF.LÁS/0 VIEIRA - Moçi\o aprovada pelo 
Lions Clube de Criciúma Universidade, da cidade de Criciúma
se, no sentido da udoçilo de providências c normas capazes de 
rcsguurdar a natureza e a saúde da comunidade, sem, no cntnnto. 
causar prejuízos ii utividade cxtrativa do carvilo mineral daquela 
r<.gião. 

SENADOR BENJAMIM FARAH-Apelocm prol da pon· 
tuulidade do pagamento do pessoal inntivo da SUDEPE. Consi· 
derações sobre o Projeto de Lei n' 9, de 1977-CN, cm tramitação 
no Congresso, que dispõe sobre as entidades de previdência pri· 
vuda, e dú outras providências. 

SENA DOR JESSE FREIRE- Impacto social que se faz 
sentir na população do Município de São Rafael- RN, cm face 
do projeto de construção da barragem do rio Açu. Produção da 
cera de curnaúba no Nordeste e o indispensável apoio do Go· 
verno Federal e dos órgãos classistas, no sentido de cnvidar es· 
forças na pesquisa e estimulo ii produção da cera de carnnúba. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Documento aprova· 
do pela Confederaçilo de Professores do Brasil, em reunião de 
seu Conselho Administrativo, em Fortaleza, sobre a pro· 
blcmúticu educacional brasileira. 

SENADOR VASCONCELOS TORRES- Procedimento 
irregular da organização industrial LA NA RI, sediada no Munici· 
pio de Paracambi- RJ, cm detrimento de suas obrigações junto 
aos seus empregados. Congratulando-se com a Dirctoria recém· 
eleita do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, no 
Estado do Rio de Janeiro. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI-
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

l-ATA DA 93•SESSÃO, EM ll DE JUNHO DE 1977 

2.1-ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Mensagem n• 117/77 (n' 190/77, na origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo no Senado Federal que seja 
autorizado o Hospital das CU nicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, da Universidade de Silo Paulo, a contratar uma 
operação de crédito de CrS 180.000.000,00 (cento c oitenta 
milhões de cruzeiros), com a Caixa Económica Federal. 

-Projeto de Lei do Senado no 168/75, que acrescenta ·dispo· 
sitivo ao art. 844 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
(Redução do vencido, para o segundo turno regimental.) 

-Projeto de Lei do Senado n• 188/75, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de os "cartões de crédito" conterem a fotografia 
c o CPF do portador, e dâ outras providências. (Rcdaçilo do ven· 
cido, para o segundo turno regimental.) 

- Substitutivo do Senado no Projeto de Lei da Câmara n• 
45/75 (n• 366-B/71, nu Casa de origem), que altera dispositivos 
da Lei n' 1.411, de 13 de agosto de 1951, que dispõe sobre a pro· 
fissilo de Economista. (Redução ào vencido, para o turno suplc· 
mentar.) 

l.l.l - Requerimentos 

-No 181/77, de autoria do Sr. Senador Hclvidio Nunes, de 
dispensa de intcrst!cio c prévia distribuição de avulsos para a 
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Emenda da Câmara no Projeto de Lei do Senado n• 199/76, que 
autoriza u doaçilo de terras devolutos a municlpios incluldos na 
regiilo da Amazônia Legal, para os r.ns que cspccir.ca, c dá ou
tras providências, a r.m de que r.gure na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. Aprondo, 

- N• 182f77, de autoria do Sr, Senador Hclvídio Nunes, de 
dispensa de intcrsticio c prévia distribuição de avulsos para o Pro
jeto de Lei da Câmara n• 27/77, que altera dispositivos da Lei n• 
1.512, de 19 de dezembro de 195 I, que cria a Comissão Nacional 
de Belas Artes, o Salão Nacional de Arte Moderna, c dá outras 
providências, a r.m de que r.gurc na Ordem do Dia da scssilo 
seguinte. Aprovado. 

'. 
2.2.3 - Comunlcaçio 

-Do Sr. Senador Jcssé Freire, que se ausentará do País. 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Men
sagem n• 89/77 (n• 150/77, na origem), pela qual o Senhor Presi
dente da República submete no Senado o nome do Sr. André Tei
xeira de Mesquita, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
ao Reino da Noruega. Apreciado em se<sio secreta. 

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mcn· 
sagem n• 95/77 (nY 161/77, nu origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete ao Senado o nome do Sr. 
Carlos Frederico Duarte Gonçulvcs da Rocha, Ministro de Pri
meira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Reino da Bélgica. Apreciado em 
sessão secreta. 

2.4 ...:_DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- PORTARIA DO SR.J•-SECRETÁRIO 

- N•155, de 1977. 

'4- CONSULTORIA·GERAL 

-Parecer n• 53/77. 

S- ATAS DE COMISSOES 

6- MESA DIRETORA 

7 ;-LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

g- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
TES 

ATA DA 92• SESSÃO, EM 22 DE JTTNHO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA, JOSt LINDOSO E AMARAL PEIXOTO 

ÃS 14 1/0Rt!S E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENA DORES: 

Adalberto Sena- Evandro Carreira- José Lindoso- Cattete 
Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato Franco- Alexandre Cos
ta - Henrique de Lu Rocque - Helvídio Nunes - Petrônio 
Portclla- Mauro Bcnevidcs - Virgllio Távora - Wilson Gonçal
ves- Agenor Maria- Dinartc Mariz- Jessé Freire- Milton Ca
bral - Ruy Carneiro - Augusto Franco - Heitor Dias - Luiz 
Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Amaral Peixoto -
Roberto Saturnino - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah -
Danton Jobim - Nelson Carneiro - Itamar Franco- Magalhães 
Pinto- Benedito Ferreira- Lázaro Barboza- ltallvio Coelho
Mendes Canale- Aecioly Filho- Leite Chaves- Mattos Leão
Evel:1sio Vieira- Otuir Becker. 

. O SR. PRESIDENTE (Petrônio Porte lia) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta u sessilo. 

O Sr. !•-Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 

e lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
Do Senhor Pre.rldenre da Replihllra, submetendo à cle/lheraçào do 

Senado projtro de lei: 

MENSAGEM N•ll5, DE 1977 
(nY 202/77, na origem) 

Excelcntlssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

Nos termos do urtigo 51, combinado com o urtigo 42, item V, da 
Constituição, tenho u honra de submeter ii elevada deliberação de 

Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que 
"autoriza a criação de empresa pública, sob a denominação de 
Empresa de Assistência Técnica c Extensão Rurul do Distrito Fe
deral- EMATER-DF, e dá outras providências". 

Brasília. em 21 de junho de 197'Í.- Ernesto Gelsel. 

E.M.E. N• I 0/77 
GAG 

Bras!lia, 24 de maio de 1977 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

Com suporte na Lei n• 6.126, de 6 de novembro de 1974, o De
creto n• 75.373, de 14 de fevereiro de 1975, instituiu a Empresa Brasi
leira de Assistência Técnica c Extensão Rural - EMBRATER, 
considerando esta providência o meio adequado à concretização de 
um plano de desenvolvimento ugricoh1, calcado na conjugação de es
forços para aumento de produçüo, através da elevação dos !ndices de 
produtividade, assegurando-se o aumento dos rendimentos flsicos e 
maior economicidude das explorações. 

2. Com a criação anterior do Orgão de Pesquisa Agropc
cutíria, n EMBRAPA, cuja instituição foi autorizada pela Lei n• 
5.851, de 7 de dezembro de 1972, fez-se neccssi~rin a co-participaçilo 
de nova entidade, com os objetivos de planejar, coordenar c executar 
programas de assistência técnica e ext•~silo rural, cujo objctivo 
bíiSico scrú u transferência de tecnologia uo meio rural. 

3. O ato legal que ensejou u instituição du EM BRATER 
dispõe que 11 mencionada Empresa desenvolverá suas atividudes, 
através de mecanismo criado em cada Unidade Federativa, pelos 
respectivos Governos, o qual se con.<tituirú no principal instrumento 
estadual de execução de programas de assistência têcnica e cxtensilo 
rum!. A entidade criada atuarí1 em forma integrada, conforme precei
tos da lcgislaçilo pertinente nu úren de sunjurisdiçilo. 
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4. Cube, pois, à EMBRATER colaborar com as Unidades da 
Federação na criação, implantação e operação de mecanismo com 
objetivos afins, podendo, mediante a celebração de convênios c 
contratos, destinar-lhe apoio financeiro, na forma c nos termos do ur
tigo S• da Lei n• 6.126/74; artigos 7• c B• do Decreto n• 75.373, de 14 
de fevereiro de 1975. Podcrã, também, cstnbclcccr outras modnlidn· 
dcs de cooperação que consistam na participação socictárin da 
EMBRATER. 

5. As empresas privadas c 6rg~o$ associativos q~c se ~cdl· 
quem às atividadcs de assistência têcnlca· C· extensão rural: poderão 
integrar-se também ao sistema, por via de crcdcncil)mçnto deferido 
pela EMBRATER, que coordcnarâ, discipllnarâ c fiscalizará as ativi
dndcs inerentes às dirctrizcs organizacionais, nos sistemas de progrn· 
mação c de controle técnico c financeiro e à metodologia de trabalho 
c avaliação. 

6. Isto posto, com o propósito de ajustar a politica de trabalho 
do Distrito Federal à do Governo Federal, com vistas à obtcnçilo de 
resultados mais positivos cm ambos os sctorcs, tenho a honra de soli· 
citar a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Senado Federal o 
nntcprojeto de lei que objctiva a criação da Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal- EMATER-DF, 
como instrumento do sistema proposto para execução de programas 
integrados, com o intuito de elevar a produção, a produtividade e as 
condições de vida no meio rural, em consonância com as diretrizcs 
do Governo Federal. 

7. A EMATER-DF, vinculada à Secretaria de Agricultura e 
Produção do Distrito Federal, serâ uma sociedade civil com fins 
económicos, com personalidade jurldica de direito privado, patrimó
nio próprio, autonomia financeira c administrativa, observando as 
condições previstas na Lei n• 6.126, de 6 de novembro de 1974, cm 
seus objctivos sociais. Rcgcr-sc·d por esta Lei, caso seja ela apro
vada, pelo Estatuto a ser aprovado por decreto do Governador do 
Distrito Federal c, subsidiariamcntc, pelas normas de direito apli
câvcis. 

8. Cumpre, ainda, ressaltar a Vossa Excelência que scrd aberto 
crédito especial de Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros) para 
ocorrer às despesas iniciais de implantação c funcionamento da 
EMATER-DF, à conta do Fundo de Desenvolvimento do Distrito 
Federal - FUNDEFE c que a participação acionãria deste Go· 
vcrn6, no capital da empresa scrâ de, no mlnimo, 51% (cinqUenta e 
um por cento). 

Valho-me do ensejo para expressar a Vossa Excelência protestos 
da mais alta estima c profundo respeito. - Elmo Serejo Farias, 
Governador. 

PROJETO DE LEI DOSENADON•135, DE 1977-DF 

Autoriza a criação de empresa pública, sob a denominação 
de Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Dis
trito Federal- EMATER/DF, e dá outras providências. 

O Senado Federal decreta: 

Art. I• Fica o Governo do Distrito Federal autorizado a criar 
umu Empresa Pública, observada a legislação própria, sob a de
nominação de Empresa de Assistência Técnica c Extensão Rural do 
Distrito Federal- EM ATER/DF. 

§ I• A EM ATER/DF tcrd sede c foro em Brnsllia e jurisdição 
na ârca administrativa do Distrito Federal. 

§ 2• A EMATER/DF podcrâ, mediante convênio com as 
Secretarias de Agricultura dos Estudos de Minas Gerais c Goiâs, de
senvolver programas de assistência técnica c extensilo rural nesses 
Estl!dos. 

Art. 2• Silo objetivos du EMATER/DF: 
I- colaborar com os órgilos competentes do Governo do Dis

trito Fedcrlll c dll Administração Federal nu formulnçilo c execução 
dus politicas de assistência técnica e extensilo rural; 

11- pluncjar, coordenar c executar programas de assistência 
tê:cnica e extensão rurnl, visando n difusilo de conhecimento de nu-

tureza técnica, económica c social, para aumento da produçilo c pro· 
dutividudc ngrlcolns c a melhoria das condições de vida no meio 
rural do Distrito Federal c sua rcgiilo gcoeconómicn, de acordo com 
as politicas de açilo do Governo do Distrito Federal c do Governo 
Federal.,, 

·•l'ardgrafo único, A EMATERfDF observará as condições 
previstas na Lei n• 6.126, de 06 de novembro de 1974, em seus objcti· 
vos sociais. 

Art. 3• .. ç·cií!ili~t Inicial da EM'AJERjDF scrã representado 
pelo valord~ ins:orporàÇilo de bensmóv.e)s c imóveis de propriedade 
do Qistrit~·fcdcral sob a administrni;ilo da Secretaria .de 1\gricultura 
c ProduÇão, no montante c nu forma a serem cstáiÍclccidos por ato 
do Governador, bem assim do crédito especial a que se refere o 
artigo 8• desta Lei. . 

§. I• O Governador designará comissão especial para proceder 
a indicação, discriminação c avaliação dos bens a serem incorpora
dos ao património da empresa .:como intcgralização do respectivo 
capital social. < · · 

.§ 2•. O Governador podcrâ· autoriznr o aumento do capital da 
.: ;'EMATER/DF mediante a incorporação de lucros, reservas, dota· 

· çôcs orçamcntârins c outros recursos, reavaliação c corrcçi!o monctâ· 
ria do ntivo c participação de entidades do administração indircta do 
Distrito Federal c da União, assegurada, sempre, a participação 
majoritária do Distrito Federal. 

Art. 4• Constituirão recursos da EM ATER/DF: 
I -as transferéncias consignadas nos orçamentos anuais do 

Distrito Federal; 
11 -os recursos provenientes de convênios, contratos e ajustes; 
III -os créditos abertos cm seu favor; · 
IV- os recursos de capital, inclusive os resultados de conver

são, cm espécie, de bens e direitos; 
V -a renda de bens patrimoniais; 
VI - os recursos de operações de crédito decorrentes de emprés

timos c financiamentos; 
Vil- as doações c legados que lhe forem feitos: 
VIII- recursos provenientes de fundos existentes ou a serem 

criados, destinados a promover o aumento da produção c produti
vidade agrícolas c a melhoria das condições de vida no meio rural; 

IX - recursos decorrentes de Lei especifica; 
X - participação no resultado económico apresentado cm cada 

exercício financeiro, por Empresas de cujo capital o Distrito Federal 
detenha maioria, de conformidade com o que ficar estabelecido, cm 
cada caso, por ato do Governador; 

XI- receitas operacionais; 
XII- outras receitas; 
XIII- auxilies c subvenções. 
Art. S• A EM ATER/DF rcgcr-se·d por esta Lei, pelo Estatuto 

u ser aprovado por decreto do Governador c, subsidiariamcntc, pelas 
normas de direito aplicáveis. 

Art. 6• O Governador expedirá o Estatuto da EMATER/DF, 
no prazo de 120 (cento c vinte) dias, contados da publicnçi!o desta 
Lei. 

Purdgrnfo único, O decreto que aprovar o Estatuto referido 
neste artigo, fixará a data da instalação da EMATER/DF. 

Ar!. 7• Do Estatuto constarão, além dos objctivos, do capital e 
dos recursos financeiros, nu forma do disposto nesta Lei, a composi
ção da administração e do órgão de liscaliznçilo da EMATER/DF, 
us respectivas competências de seus dirigentes c demais condições 
leguis pertinentes. 

A rt. 8• Fica o Governador autorizado a abrir crédito especial 
de CrS 1.000,000,00 (um milhão de cruzeiros), para ocorrer às dcs· 
pesus iniciais de impluntaçüo c funcionamento da EMATER/DF, à 
contu do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal -
FUNDEFE. 

Art. 9• Ficam transferidas paru u EMATER/DF as funções de 
assistênciu técnicu c extcnsi\o rurul, ntualmcntc sob a responsabilida
de de órguos da udmini~traçiio dirct<t ou indirctu do Distrito Federal. 

---··· 
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Parãgrafo umco. Mediante decreto, o Governador esta· 
bclcccrã os critérios da absorção desses serviços, especialmente no 
que tange a pessoal, acervos c recursos orçamcntdrios. 

Art. IO, Esta Lei cntrar6 cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrãrio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.I26-DE6 DE NOVEMBRO DE I974 

Autoriza o Poder Executivo a Instituir a Empreu Brullelo 
ra de Aulstêncla Técnica e Extensio Rural (EMBRATER), e 
d' outras arovldênclas. 

O Presidente da Rcpablica, '. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta c cu sanciono a se· 
guintc Lei: · 

Art. I• No desenvolvimento das atividadcs de pesquisa 
agropccuâria c de assistência técnica c extensão rural, o Ministério 
da Agricultura contarâ com os seguintes principais instrumentos 
bãsi,os de carátcr executivo: 

I -a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropccuária 
(EMBRAPA), cuja instituição foi autorizada pela Lei n• 5.85I, de 7 
de dezembro de I972; 

11 -a Empresa Brasileira de Assistência Técnica c Extensão 
Rural, a que se refere o Art. 3• desta Lei; 

IIJ - os mecanismos criados cm unidades da Federação, pelos 
respectivos Governos, para execução de atividadcs de pesquisa 
agropccuária c de assistência técnica c extensão rural. 

Art. 2• O Poder Executivo adotarâ as providências necessárias 
.ao estabelecimento de mecanismo de articulação entre as Empresas 
citadas no artigo anterior, 'visando a: 

I - adequar as dirctrizcs referentes às atividadcs de pesquisa 
agropecuária, assistência têcnica c extensão rural com as politicas 
globais relativas ao desenvolvimento do sctor rural do Pais; 

11 - compatibilizar os planos c programas anuais c plurianuais 
da EMBRAPA c da EMBRATER; 

IIJ -. acompanhar a execução dos mencionados planos c 
programas, avaliando seus resultados. 

Art. 3• Fica o Poder Executivo autorizado a instituir uma 
empresa pablica, sob a denominação de Empresa Brasileira de Assis
tência · Têcnica c Extensão Rural (EMBRATER), vinculada ao 
Ministério da Agricultura, com personalidade jurldica de direito 
privado c patrimônio próprio, nos termos do artigo 5•, lnclso·U, do 
Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

Parãgrafo único. A EMBRATER terá sede c foro :na Capital 
Federal c jurisdição cm todo o Território Nacional, atuando cm for· 
ma integrada com entidades c órgãos de objctivos afins do Minist;. 
rio da Agricultura ou a este vinculados c com mccanism~s criados 
cm Unidades da Federação na forma do disposto no inciso III do 
artigo I• desta Lei. 

Art. 4• Silo objctlvos da EMBRA TER: 
I - colaborar com os Orgilos coritp~íentcs do Ministério da 

Agricultura na formula~ilo c c~ccuçi!Ó das politicas de assistência 
técnica c cxt~rÍsiiÓ rural; · 

II- promover, estimular c coordenar programas de assistência 
técnica c extensão rural, visando à difusão de conhecimentos cicnt!fi· 
cos de natureza técnica, cconômica c social; 

III - colaborar com as Unidades da Federação na criação, 
implantação c operação de mecanismo com objctivos afins aos da 
EMBRATER. 

Art. 5• Poderão a EMBRAPA c a EMBRATER dar apoio 
financeiro a empresas sob controle estadual constituldas para os fins 
previstos no inciso 111. ao artigo 1•, desde que se sujeitem estas às 
seguintes condições comutativas: 

I - adotur dirctrizcs organizacionais c critérios de escolha de 
dirigentes scmclhuntcs aos cstubclccidos para a EMBRAPA c a 
EMBRATER, conforme o cuso; 

11 - operar cm consonância com·os sistemas de programação c 
de controle técnico e financeiro fixados pelas Empresas mencionadas 
no inciso anterior: 

III - ajustar a metodologia de trabalho c de avaliação às nor· 
mas ll.rcconizadas pelas Empresas a que forem associadas, nos ter· 
mos do dlsl10Sitl'!IO;Im:i50 111 do referido artigo I•; 

IV- 'constituir-se no principal instrumento local de pesquisa 
agropccuâria-ou de assistência técnica c extensão rural, contando, 
cm c:onsc~a. com a maior proporção de recursos destinados, a 
uma ou outra atividadc, pelo Governo da respectiva Unidade da 
Federação. 

ParAgrafo único. Além das condições estipuladas deste artigo, o 
apoio financeiro da EMBRATER dependerA, cin cada caso, da 
absorção, pela Empresa estadual pertinente, do acervo flsico, técnico 
c administrativo c dos encargos trabalhistas do órgilo integrante do 
Sistema Brasileiro de Extensão Rural da respectiva Unidade da 
Federação, salvo dclibcraçilo cm contrãrio da Associação de Crédito 
c Assistência Rural interessada, 

Art. 6• O capital inicial da EMBRATER scrâ representado pelo 
valor de incorporação dos bens móveis c imóveis de propriedade da 
União sob a administração do Minlstêrlo da Agricultura, no montan· 
te c na forma a serem cstabclccidot por aiO do Poder Executivo. 

ParAgrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar o aumcn· 
to do capital da EMBRA TER mediante a incorporação de lucros, 
reservas c outros recursos, reavaliação c corrcção monctãria do ativo 
c participação de outras pessoas jurldicas de Direito Público c de 
entidades da Administração indircta, assegurada, sempre, a 
participação majoritária da União. 

Art. 7• Constituirão recursos da EMBRA TER: 
I - as transferências consignadas nos orçamentos anuais c 

plurianuais da União; 
11- os recursos provenientes de convênios, contratos c ajustes; 
III- os créditos orçamentários abertos cm seu favor; 
IV - os recursos de capital, inclusive os resultados da conver· 

são, cm espécie, de bens c direitos; 
V- a renda de bens patrimoniais; 
VI - os recursos de operação de crédito decorrentes de cmprés· 

limos c financiamentos; 
VIl- as doaçõca QIIC lhe forem feitas; 
VIII - recursos provenientes de fundos existentes ou a serem 

criad,os, destinados a promover o aumento da produção c produtivi
dade agrlcolas c a melhoria das con.diçõcs de vida no meio rural; 

IX -receitas opcra.:ionais; 
X- outras receitas. 
Art. 8• A EMBRATEJI. rcgcr-sc-6 por esta Lei, pelos Estatutos 

a serem aprovados por decreto do Poder Executivo c, subsidiaria· 
mente, pelas normas de direito aplicãvcis. 

Parágrafo anico. Dos Estatutos de que trata este artigo consta· 
rão, além dos objctivos, do capital c dos recursos financeiros, na 
forma do disposto nesta Lei, seus instrumentos de integração com or· 
ganismos de objctivos afins, inclusive de saúde e educação a composi· 
çilo da administração e de órgão de fiscalização da Empresa, as 
respectivas atribuições e as competências de seus dirigentes. 

Art. 9• O Poder Executivo expcdir6 os Estatutos da 
EM BRA TER, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
publicação desta lei. 

Parágrafo anico. O decreto que aprovar os Estatutos referidos 
neste artigo fixará a data de instalação da Empresa. 

Art. I O. A prestação de contas da administração da 
EMBRATER será submetida ao Ministro de Estado da Agricultura 
que, com o seu pronunciamento c a documentação referida no artigo 
42, do Decreto-lei n• 199, de 25 de fevereiro de 1967, a envia rã ao 
Tribunal de Contas da Uftl~<ídcnlro de 120 (cento c vinte) dias con· 
ta dos do cnccrrumcnto do cxcrclcio social da Empresa. 

Art. 11. Mediante critérios fixados pelo Ministro da Agricultu· 
ru, e utrnvi:s de pl'l:vlo consentimento da Associução Brasileira de 
Crédito c Assistênciu Rurul (i\.BCAR), a EMBRATER absorverá o 
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acervo fisico, técnico c administrativo da ABCAR, assumindo, cm 
contrapartida, os encargos trabalhistas desta. 

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito 
es~ccial de CrS 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) no vigente 
orçamento da União para ocorrer as despesas iniciais de implanta· 
çào c funcionamento da EMBRATER. 

Parágrafo único. A abertura de crédito autorizado neste artigo 
será compensada mediante anulação das dotações constantes do 
Orçamento para o corrente cxcrcfclo, de que trata a Lei n• 5.964, de 
I O de dezembro de 1973. 

Art. 13. Esta Lei entrarA cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrArio. 

Brasflia, 6 de novembro de 1974; 153• da Independência c 86• da 
Republica. - Ernesto Gelsel - Paulo Afonso Romano- Joio Paulo 
dos Relo Vellooo 

(Às Comis.<ões de Constituição e Justiça, do Distrito Federal e de 
Finanças.) 

MENSAGEM 

DO SENHOR PRESIDENTE DA REPOBLICA, 
SUBMETENDO AO SENADO A ESCOLHA DE NOME 
INDICADO PARA CARGO CUJO PROVIMENTO DEPENDE 
DE SVA PREVIA AQUJESctNCIA: 

MENSAGEM N•IZ7, DE 1977 
(n• ZOJ/77, na orl1em) 

Excclcntfssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

De conformidade com o artigo 42 (item !11) da Constituição, 
tenllo a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a 
escolha, que desejo fazer, do Senhor Ronald Lcslie Moracs Small, 
Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à República Argelina 
Democrática c Popular nos termos dos artigos 21 c 22 do Decreto n• 
71.534, de 12 de dezembro de 1972. 

2. Os méritos do Embaixador Ronald Lcslic Moracs Small, que 
me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, DF, cm 21 de junho de 1977.- Ernesto Gelsel. 

INFORMAÇÃO 

Cunlculum-Vltae: 
Embaixador Ronald Lcslic 
MoraesSmall. 

Nascido no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2~ <lc dezembro de 
1930, Bacharel cm Direito pela Faculdade de- ~ircito da Pontiflcia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Diplomado pela Escola 
Superior de Guerra, 1966. Diplomado pelo Instituto Rio-Branco, no 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas. Curso de Treinamento c 
Aperfeiçoamento para Chefes de Sctorcs de Promoção Comercial, 
1972. 

Cônsul dcTcrccira Classe, pelo Curso de Preparação à 
Carreira de Diplomata, do Instituto Rio-Branco, 1954, 

SecretArio da Comissão Consultiva do Trigo do 
Ministério das Rclacõcs Exteriores. 1954c 1956. 

Assessor do Ministro de Estado na Reunião na Scçilo 
Brasileira da Comissão Mista Brasil-Argentina, Buenos 
Aires, 1956. 

À disposição da Embaixada de Montevidéu nu elabora· 
çilo das bases para um Acordo de Fornecimento de trigo, 
Uruguai, 1956. 

Auxiliar do SecretArio-Geral, 1956. 
Representante do Ministério dus Relações Exteriores nu 

Comissão Consultiva do Trigo, do Ministério da 
Agricultura, 1957. 

Membro da Delegação do Brasil à XII Sessão da As· 
sembléia·Gcral das Nações Unidas (ONU), Nova York, 
1957. 

Membro da Delegação do Brasil à XXVI Scssi\o do 
Conselho Econômico c Social das Nações Unidas 
(ECOSOC), Nova York, 1957. 

Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por merccimcn· 
to, 1958. 

Segundo-SecretArio da. Delegação cm Genebra, 1958 o 
196L 

Conselheiro Técnico da Delegação do Brasil à Confcrên· 
cia Internacional do Trigo, Genebra, 1959. 

Conselheiro Técnico da Delegação do Brasil à Reunião 
da Junta Executiva do Fundo Internacional de Socorro à 
Infância (FISI), Genebra, 1959. 

Membro da Delegação do Brasil à Conferência de 
Plenipotenciários sobre eliminação da apatridia, Genebra, 
1959. 

Delegado do Brasil à VII Sessão da Comissão de Indús
tria Carbonifera da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), Genebra, 1959. 

Conselheiro Técnico da Delegação do Brasfl à XLIII Ses
silo da Conferência Internacional do Trabalho (OIT), Gene
bra, 1959. 

Delegado-Suplente do Brasil à XXII 'Conferência 
Internacional sobre Instrução Pública, Genebra 1959. 

Conselheiro Técnico da Delegação do Brasil às XXVI e 
XXVII Sessões do Conselho Internacional do Trigo e à 
Conferência dos Pafses Signatários do Acordo Internacional 
do Trigo, Londres, 1959. 

Membro do Grupo de Trabiilho sobre a Adesão da 
Polônia ao Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras c Comércio 
(GATT), Genebra, 1959. 

Delegado do Brasil no Primeiro Comitê do GATT sobre 
Expansão do Comércio Internacional, Genebra, 1959. 

Conselheiro Técnico da Delegação do Brasil ao III 
Comitê do GATT. Genebra, 1959. 

Delegado-Suplente do Brasil à 11 Sessão do Comité 
Ex~cutivo do Programa do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados (ACNUR), Genebra, 1959. 

Membro da Delegação do Brasil à XVI Sessão do 
GATT, Genebra, 1960. 

Segundo-Secretário da Embaixada cm Washington, 
1961 a 1963. 

Observador do Brasil na Conferência sobre Peixe c 
Nutrição da Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação c Agricultura (FAO), 1961. 

Observador do Brasil na Conferência ad hoc sobre 
controle de Febre Aftosa, Argentina, 1962. 

Delegado do Brasil nas XXI c XXII Sessões Plenárias do 
Comitê Consultivo Internacional do Algodilo (CCIA), 
Washington e Nova Dclhi, 1962 e 1964. 

Estagiário no Serviço de Expansão c Propaganda 
Comercial (SEPRO), Washington, 1962. 

Segundo-Secretário da Embaixada no Panamá, 1963. 
Promovido 11 Primeiro-SecretArio, por merecimento, 

1963. 
Primeiro-Secretário da Embaixada no Panamá, 1963 u 

!966. 
Membro da Delegação do Brasil nus Negociações do 

Acordo sobre Transportes Aéreos com o Panamá, 1963. 
Membro da Delegação do Brasil à V Assemhléia de 

Governadores do Banco lnterumcricano de Dcsenvolvimcn· 
to(BID), Panamá, 1964. 

Membro da Missi\o do Brusil de prcpuraçi\o dn 11 
Conferência lntcrumericunu Extraordin!Jria (CIEJ, Rin de 
Janeiro, 1964. 
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Encarregado de Negócios no Panamá, 1963, 1964 e 196S, 
Membro da Missuo Especial às Solenidades de Posse do 

Presidente do Panamá, 1964. 
Membro da Delegaçuo do Brasil à VI Reuniuo de 

Consulta dos Chanceleres da Bacia do Prata, Buenos Aires, 
1967. 

Chefe da Divisão da América Setentrional, 1967 a 1968. 
Titulo de Conselheiro, 1968. 
Participante da I II Reunião de Coordenação da Pro mo· 

çào Comercial do Brasil nos Estados Unidos da América, 
Washington, 1967, 

Conselheiro da Embaixada em Praga, 1968 a 1971. 
Membro da Delegação do Brasil às III e IV Sessões da 

Junta de Desenvolvimento Industrial da Organização das Na· 
ções Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), 
Viena, 1969. 

Encarregado de Negócios, em Praga, 1969 e 1970, 
· Participante do Seminário Internacional para Diploma· 

tas, Salzburgo, 1970. 
Cônsul-Adjunto em Nova York, 1971 a 1973. · 
Chefe do SECOM no Consulado-Geral em Nova York, 

1971 a 1973. 
Promovido a Ministro de Scgunda·Ciasse, por 

merecimento, 1972, 
Cônsul-Geral cm Hong· Kong, 1973 a 197S, 
Embaixador ein Maputo, 197S, 
Embaixador em Lesoto, cumulativamente, 197S. 

O Embaixador Ronald Leslie Moracs Small, nesta data, 
encontra-se no exerclcio de suas funções de Emb:lixador do Brasil 
junto à República Popular de Moçambique. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, cm 21 de junho de 
1977.- Sergio de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão do Pessoal 

(À Comissão de Relações Exreriores.) 
Do Presidem e da República. De agradecimenro de comunicações, 

relatil'as à escolha de autoridades: 
N' 126/77 (n• 200/77, na origem), de 21 do corrente, referente 

à escolha do Doutor José Parsifal Barroso, para excrcr o cargo de 
Conselheiro do Tribunal d~ Contas do Distrito Federal, c do Sr. 
Jorge O' Escragnolle Taunay, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, pura exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República do Panamá. 

PARECERES 

PARECERES N•s 339 e 340, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 0 27, 
de 1977 (n,0 2, 639-B/76 na origem) que "altera 
dispositivos da Lei n.0 1.512, de 19 de dezembro 
de 1951, que "cria a Comissão Nacional de Be
las Artes, o Salão Nacional de Arte l\lodema, 
e dá outras providências", 

PARECER N.o 339, DE 1977 

Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Jarbas Passarinho 
Originário da Câmara dos Deputados, e de auto

ria do nobre Deputado Alvaro Valle, chega a esta Co
missão do Senado Federtll o Projeto de Lei n.0 

2, 639-B, de 1976, que "altera dispositivos da Lei 
n.o 1.512, de 19 de dezembro de 1051, que_criou a Co
missão Nacional de Belas Artes e o Salao Nacional 
de Arte Moderna, regulando, em con.seq(iêncla, n con
cessão de prêmios, separados em dois planos distintos: 
o das nrte.s pló.stlcas modernas ~ o ctn> ciÉ\Gs!cns. 

Ao tramitar na Casa de origem, o PL teve ado
tacto um substitutivo apresentado na douta Comissão 
de Constl tu!ção e Justiça, forma em que chega ao 
Senado Federal, depois de ser aprovad-o por unanimi
dade, sucessivamente, nas Ilustres Coml.,.sões de Edu
cação e Cultura, e de Finanças. 

Basicamente, o PL intenta eliminar a dualida
de de salões, um de Belas Artes e outro de Arte 
Moderna, e deferir ao Ministério da Educação e Cul
tura as condições, critérios e valores de prêmios a 
serem concedidos anua.lmente. 

Conquanto não concordemos com a critica con
tida na justificação do PL, segundo a qual a Lei 
·n.o 1.512/51 "nasceu espantosamente envelhecida", 
somos de parecer que ela cumpriu a sua finalidade, 
atentando-se para a época em que foi editada, e ca
rece, de fato, de atualização nos dias que correm, 
quando a dualidade referida já não tem sentido. 

Por outro lado, a fixação de valores de prêmios 
é urna prática mâ, quando se Incorpora ao texto da 
Lei, dado que, apesar de todo o esforço dos Governos 
por vencer a Inflação, ela continua galhardamente a 
resistir aos remédios adota(!os. Destarte, os prêmios, 
slm, se avelhantam rapidamente e passam a ter sig
nificado meramente simbólico. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Pro
jeto de Lei sob exame, 

Sala das Comissões, 2 de junho de 1977. - .Toão 
Calrnon, Presidente - Jarbas Passarinho, Relator -
Adalberto Sena - Evel:isio Vieira - Cattete Pinhcir~ 
- Ruy Santos. 

PARECER N,0 340, DE 1977 

Da Comissão de Finanças 
Relator: Senador Saldanha Dcrzi 
De autoria do ilustre Deputado Alvaro Valle, vem 

ao exame desta Comissão o presente Projeto de Lei, 
que modifica disposições da Lei n.o 1. 512, de 1951, que 
"cria a Comissão Nacional de Belas Artes, o Salão 
Nacional de Arte Moderna, e dá outras providências". 

O Autor, na justificação, argumenta convincen
temente sobre a necessidade das alterações propostas, 
que se resumem na nova denominação da Comissão 
Nacional de Belas Artes, mudada para Comissão Na· 
clonai de Artes Pló.stlcas, na extinção dos a tuals sa
lões Nacional de Belas Artes c Nacional de Arte Mo· 
derna, substituídos pelo Salão Nacional de Artes 
Plásticas, e na a tribulção no Ministério da Educação 
e Cultura para fixar as condições e os prêmios dis
tribuídos anualmente. 

A dou ta Comissão de C.onstltulção e Justiça da 
Câmara dos Deputados aprovou Substitutivo, no que 
foi acompanhad·o pelas demais Comissões competen
tes. 

O exame de aspectos financeiros da proposição 
se restringe ao seu art. 3.0 , que dispõe sobre o atendi· 
mente das despesas com os encargos previstos, a con· 
ta de doto.ções orçamentárias próprias. 

Ante o exposto, considerando a lnexlstêncln de 
óbices financeiros, somos pela aprovação do presente 
Pr·ojeto de Lei. 

Sala das Comissões, 21 de junho de 1977. -
Paulo Brossard, Presidente - Saldanha Derzi, Rela
tor - Cattcte Pinheiro - Lcnoir Vargas - Wilson 
Gonçalves - Dirceu Cardoso - GUvan Rocha - Evc· 
lâsio Vieira - llelviclio Nunes - Mattos Leüo - 1\la· 
~:nlhães Pinto - Ruy Carneiro. 
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PARECERES N•s 341 E 34l, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 31l, de 1976, que 
"Dispõe sobre a Inclusão obrigatória de um aposentado, como 
representante das categorias proflsslonals,junto aos órgãos de 
deliberação coletlva e controle admlnlotratlvo jurisdicional da 
Previdência Social. 

PARECER N• 341, DE 1977 
Da Comlsoiio de Constituição e Justiça 

Relator do Vencido: Senador Helvidlo Nunes 

A Comissão de Constituiçào c Justiça acolheu o voto do Relator 
quanto à constitucionalidade e juridicidade do Projeto. Quanta no 
mérito, a Comissão entendeu ser conveniente a participação nos ór
giios de dcliberaçào co\etiva da Previdência Social de segurados 
aposentados, pois que esta participação permitirá que aqueles órgãos 
tomem conhecimento do pensamento de seus beneficiários a respeito 
dos problemas em debate. 

Além do mais, embora cumpra a esta Comissão a apreciação do 
mérito, cabe especialmente à Comissão de Legislação Social exami· 
ná-lo em maior profundidade. 

Sala das Comissões, 4 de maia de 1977.- Daniel Krleger, Prcsi· 
dente - Hehidlo Nuneo, Relator - Wilson Gonçalves - Ollo 
Lehmann - Saldanha Derzl - Accloly Filho - ltalivlo Coelho, 
vencido- Leite Chaves- Nelson Carneiro -Heitor Dias. 

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR /TALfV/0 COELHO 

O Projeto sob exame, de autoria da Senhor Senador Nelson Car· 
nciro, visa a incluir representantes dos aposentados, nos órgãos cole· 
giados da Previdência Social. 

Os órgãos a que se refere são aqueles previstos nos arts. 12 c 13 
do Decreto-lei n• 72, de 1966, com a redução que lhe deu a Lei 
n• 5.890, de 1973, destacando-se dentre eles o Conselho de Recursos 
- última instância judicante do Sistema da Previdência Social -
que conta, na sua composição, com 6 (seis) representantes das se· 
gurados. 

O Autor, na Justificação - c embora reconhecendo, no 
funcionamento daqueles órgãos, "a atuaçãa dos representantes 
c! assistas dos segurados" -,sugere que: 

" ... por melhor, firme c leal que seja essa ntuação, estará, 
de certa forma, despida da necessária vivência que se exige, 
ou que respalda o instituto da representação classista, seja 
nos órgãos judicantes administrativos de previdência social, 
seja em outros setores, como é o caso, por exemplo, da Justi· 
ça do Trabalho." 

Par isso, entende o Senhor Senador Nelson Carneiro, que 
pertencendo a segurados aposentados grande parte dos processos 
submetidos àqueles co!egiados, nada mais justo que um deles, 
aposentada, integre tais corpos judicantcs, pois apreciaria as maté· 
rins que dissessem respeito a seus interesses "com conhecimento 
pleno de causa'\ ou como afirma adiante, "com o tempero da vivên· 
cia diária dos problemas que anigem os aposentados". 

O argumento, data venta, nilo acolhe a realidade, embora 
teoricamente possa parecer correto, e que os integrantes dos órgãos 
colegiados do sistema prcvidcnciário, como expectantes dos benc· 
fícios da aposentadoria, hão de ter pura aqueles problemas que 
anigcm os aposentados, a mesma sensibilidade destes, 

Par outro lado, o Projeto interfere na composição de órgãos 
co!egindos, notndnmente no já citado Conselho de Recursos da Pre· 
vidência Social. A modificação proposta fatalmente alteraria o cquill· 
brio existente na manutenção da proporcionalidade representativa, 
ao desdobrar-se esse Conselho em turmas conforme prevê o§ 2• do 
art. 13 do Decreto-lei n• 72, de !966. 

Mas, o que há de provocar uma muis séria indagação, é: a qucs· 
tão do enquadramento dos aposentados pura fins da representa· 
tivid~~e de que trata a proposição, numa determinada categoria 

j\rofissionul, depois de abandonada a profissão por força da aposcn
~uliprin, e desde que as indicações silo feitas por órgãos classistas a 
que nho mai1 pertencem. 

O Projeto não aborda esse aspecto, deixando o sistema de es
colha e nomeação dos aposentados à igual modalidade adotnda 
"pela legislação vigente para os demais representantes classistas das 
categorias cconômicns, c profissionais'\ como cstatui seu art. 29, o 
que, em consideração às normas legais que regulam o funcionamento 
das entidades sindicais, deferindo-lhes a privilégio daquela rcpre· 
sentatividade, se nos apresenta como incapaz de convalidar tal 
sistema. 

O projeto apresenta-se como Constitucional e Jurídico. 
Tendo em vista, porém, os argumentas levantados c embora 

reconhecendo os elevados propósitos de seu ilustre Autor, somos 
contrários, quanto no mérito, à tramitação do Projeto, por ju\gã-lo 
inconveniente. 

Sala das Comissões, 4 de maio de 1977,- ltallvln Coelho, 

PARECER N• 342, DE 1977 
Da Comlssãn de Legislação Social 

Relatnr: Senador Ruy Santos 

I, O nobre Senador Nelson Carneiro tomou a iniciativa de 
apresentar o projeto de lei, que tomou o n• 312, de 1976, dispondo 
"sobre a inclusão obrigatória de um aposentado, como representante 
das categorias profissionais, junto nos órgãos de deliberação colctiva 
e controle administrativo jurisdicional da Previdência Social". E diz 
em sua justificação: 

"A propósito das modificações havidas, cabe salientar o 
contido no artigo 2•, da referida Lei n• 6.309/75, do seguinte 
teor: 

"Art. 2• A constituição do Conselho de Recursos da 
Previdência Social prevista no§ I• do art. 13 do Decreto-lei 
n• 72, de 21 de novembro de 1966, na redução dada pelo arti· 
go 2• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, scrã aumentada 
de 8 (oito) membros, sendo 4 (quatro) representantes do 
Governo, 2 (dois) dos segurados e 2 (dois) das empresas, 
observadas as normas constantes dos §§ 2• c 3• do mcn· 
cionado artigo." 

A constatação a que se chega, sem muito esforço de 
raciocínio, é de que, com a ampliação verificada no colegiado 
sob exame, a proposição que estamos apresentando encaixa· 
se como luva, não somente pela conveniência de se poder con· 
tnr com um representante aposentado entre os membros 
representantes dos segurados, mas também porque, coma vis· 
to, nilo haverá nenhuma dificuldade para uma composição 
por parte dos interessados, face a ampliação da rcprcscn· 
tação classista, que certamente, facilitará os entendimentos." 

2. Distribuldo o projeto, na Comissão de Constituição c Justi· 
ça, ao nobre Senador ltalfvio Coelho, disse o Relator, no seu parecer: 

"Por isso, entende o Senador Nelson Carneiro, que 
pertencendo a segurados aposentados grande parte dos 
processos submetidos àqueles co!egindos, nada mais justo 
que um deles, aposentado, integre tais corpos judicantcs, pois 
apreciaria as matérias que dissessem respeito a seus interesses 
"com conhecimento pleno de causa", ou como anrmn ndian· 
te, "com o tempero da vivência diária dos problemas que ani· 
gem os aposentados", 

O argumento, data venia, nilo acolhe a realidade, embora 
teoricamente possa parecer correto. e que os integrantes dos 
órgãos co!cgindos do sistema prcvidenciário, como expectan· 
tcs dos benefícios da aposentadoria, hão de ter para aqueles 
problemas que anisem os aposentados, a mesma scnsibilida· 
de destes. 

Por outro lado, o Projeto interfere na composição de 
órgãos colegiados, notadumente no já citado Conselho de Rc· 
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cursos da Previdência Social. A modiOcação proposta fa. 
tulmente nlteraria o equillbrio existente na mnnutenção da 
proporcionalidade representativa, ao desdobrar-se esse 
Conselho em turmas conforme prevê o§ 2• do artigo 13 do 
Dccrcto·lei n'72, de 1966. 

Mas, o que hú de provocar uma mais séria indagação, ê 
a questão do enqundramento dos aposentados para fins da 
representatividade de q~c trato n proposição, numa deter
minada categoria proOssional, depois de abandonada a 
pronssão por forca da aposentadoria, e desde que as indi· 
cucõcs são feitas por órgãos classistus a que niio mais per· 
tenccm". 

A Comissão porém acolheu "o voto do Relator quanto à 
constitucionalidade c juridicidadc do Projetq. Quanto ao 
mérito, a Comissão entendeu ser conveniente a participação 
no órgãos de deliberação colctiva da Previdência Social de 
segurados aposentados, pois que esta participação permitirá 
que aqueles órgãos tomem conhecimento do pensamento de 
seus bencOciârios a respeito dos problemas cm debate.". 

3, As considernções do nobre Senador ltalívio Coelho, con· 
tudo, silo válidas. Não hâ porque incluir o aposentado nos cole'· 
giudos referidos. Por que aposentados? E quem falará pelos mortos à 
hora da decisão quanto à pensão dos seus descendentes? Assim, a lei 
atual é perfeita, não havendo porque modiOcâ-la. O meu parécer, 
desse modo, ê contrário. Salvo melhor juízo. 

Sala das Comissões, em 16 de junho de 1977.- Jessé Freire, 
Presidente - Ruy Santos, Relator - Domício Gondim - Nelson 
Carneiro, vencido- Lázaro Barbou, vencido. 

PARECERES N•S 343,344 E 34S, DE 1977 

Sobre o Oficio "S" n• 45, de 1974 (n• 130, de 2·12·74, na 
origem) do Senhor Governador do Estado de Minas Gerais, 
solicitando autorização do Senado Federal, para alienar áreas 
de terras devolutas do Estado de Minas Gerais à llapeva Flores
tal Ltda., sediada em ltapeva, Estado de São Paulo. 

PARECER N• 343, DE 1977 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Ruy Santos 

I, A Comissão de Legislação Social jâ se pronunciou sobre esse 
alicio n• 4S, de 1974, do Senhor Governador de Minas Gerais, que 
pede autorização~ do Senado Federal para alienar terras devolutas 
dà,Esiudo, à empresa ltupevu Florestal Ltda.; c nesse pronunciamcn· 
to, tendo sido Relator o nobre Senador Lázaro Barboza, solicitou 
que o Governo cumprisse as exigências do art. 410 do Regimento 
Interno do Senado Federal. 

2. Algumas destas exigências foram cumpridas, porém nem 
todas. Assim, nilo hú, no processo indicação quanto á posição da 
ârca uruce dos transportes uos centros consumidores'\ nem cscla· 
recimento sobre a existência, na área, de posseiros com mais de lO 
unos de ocupnçào e de silvicolus. 

3, Através do' O~o n• 2.033/75, de 11·11·76, porém, o Sr. 
Governador do Estado ~ Mjnas Gerais encaminhou u esta Casa os 
seguintes esclarecimentos prcsia'dos pelo Sr. Secretário de Estado da 
Agricultura daquele Estudo: 

"Apesar do interesse do Governo de Minas, vcrincou·sc 
nilo haver mais disponibilidade de área para a implantnçilo 
do projeto da ltapevu Industrial. A área que se pode alienar à 
empresa não ultrapassa a três mil hectares, pelo que, nos 
termos do parágrafo único do urtigo 171 da Constituição Fe· 
deral, é dispensada a prévia uutorizaçilo do Senado Federal, 
bastando a da Assembléia Legislativo do Estado, se a empre· 
sa se propuser a impluntar em ltrea tilo pequenu," 

Face ao exposto, o meu parecer é pelo arquivamento da maté· 
ria. Salvo melhor juizo. 

Sala das Comissões, 28 de abril de 1977.- Jessé Freire, Presi· 
dente- Ruy Santos, Relator- Braga Junlor- Jarbas Passarinho 
- Nelson Carneiro- Franco Montoro- Oslres Teixeira. 

PARECER N• 344, DE 1977 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Gusta•o Capanema 

O Senhor Governador do Estado de Minas Gerais, nos termos 
do art. 171, parágrafo único da Constituição, solicitou, pelo Oficio S· 
4S, de 2 de dezembro de 1974, prévia autorização do Senado Federal 
pura alienar ârcas de terras devolutas daquele Estado, à empresa 
ltapcva Florestal Ltda. 

2. A Comissão de Legislação Social, aprovando o parecer do 
nobre Senador Lázaro Barboza, solicitou que o Governo cumprisse 
as exigências do art. 410 do Regimento Interno do Senado Federal. 

3. Algumas destas exigências não foram cumpridas, a saber: 
a) posição da área objeto da alienação em face dos transportes 

aos centros consumidores (rodovias); e 
b) esclarecimentos sobre a existência de posseiros ou de sil· 

vícolas nas terras, objcto da transnção. 
4. Em 11 de novembro de 1976, o Senhor Governador do Esta· 

do de Minas Gerais encaminhou ao Senado Federal o Oficio n• 2.033, 
de 1976, do qual constam os seguintes esclarecimentos prestados 
pelo Senhor Secretário de Estado da Agricultura daquele Estado: 

"Apesar do interesse do Governo de Minas, verificou-se 
não haver mais disponibilidade de área para a implantação 
do projeto da ltapcva Industrial. A área que se pode alienar à 
empresa não ultrapassa a três mil hectares, pelo que, nos 
termos do parágrafo único do artigo 171 da Constituição Fe· 
deral, é dispcnsnda a prévia autorização do Senado Federal, 
bastando a da Assembléia Legislativa do Estado, se a cmpre· 
sa se propuser a implantar projeto cm área tão pequena." 

S. Pela razões expostas, somos pelo arquivamento do presente 
Oficio. 

Sala das Comissões, IS de junho de 1977. -Daniel Kriger, 
Presidente- Gustavo Capanema, Relator- Paulo Brossard -Ores
tes Quércin- Dirceu Cardoso - ltalfvio Coelho- Wilson Gonçalves 
- Accioly Filho- Leite Cha•es. 

PARECER N• 345, DE 1977 
Da Comlssio de Agricultura 

Relator: Senador Mattos Leio 

No dia 2 de dezembro de 1974, o Governador do Estado de 
Minas Gerais enviou no Presidente do Senado Federal o Oficio 
n• "S"f4S (Of. n• 130/74, na origem) solicitando, nos termos do 
parâgraro único do art. 171, da Constituição, autorização para 
alienar sessenta mil hectares (60.000 ha), ao preço de trinta cruzeiros 
(CrS 30,00) o hectare, 11 empresa ltapeva Florestal Ltda., sediada em 
ltupeva, Estado de Silo Paulo. 

A área em apreço abrange parcelas dos M uniclpios de Grilo 
Mogol e Cristalina, e, de acordo com o que unrma o Governador 
mineiro, em seu oficio, é "reconhecidamente devoluta, desocupada e 
inexplorada", Enfatiza o documento governamental que, "no estágio 
atual, u úreu nilo se presta ii agricultura c à pecuária", sendo 
constitufda de "grandes chupadas ociosas e vazias, cuja vocaçilo é, 
sem dúvida, o renorcstamento", 

Nestu Casu, a Comi~silo de Legislação Social encontrou 
discordâncias no processo. Em pontos fundamentais, us informações 
eram descoincidentes, levando ao pedido de complementação de 
documentos nccessllrios ii instruçilo. 

O Presidente do Senado Federal, entllo, encaminhou ao Gover· 
nudordo Estudo de Minas Gerais o Oficio n• SM/187, de 25 de abril 
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<ic 1975. encarecendo o preenchimento das seguintes lacunas existen· 
te~ no processo: 

''5.1. planta c descrição de outras terras que o adquiren· 
te possua, com especificuçào da respectiva Clrea de utiliznçi\o; 

5.2. pureccr do órgão competente, no Estado, sobre as 
condições ecológicas, agrológicas e climáticas das áreas 
ohjeto de uliennçào ou concessão, bem como de sua posição 
c:m face dos transportes aos centros consumidores; 

5.3. esclarecimentos sobre u existência, na área cuja 
alienação se pretende, de posseiros, com ocupaçàa.-por mais 
de lO (dez) unos ininterruptas; 

5.4. informação do DNER quanto a possíveis projetas 
rodoviários na área cm questão; 

5.5. informação do INCRA sobre projetas de ocupação 
dn úrea pura nns de colonização ou reforma agrária.·· 

Foi, ainda. requerido esclarecimento sobre o seguinte: a) a 
venda requerida se limitou a sessenta mil hectares, quando o termo 
de compromisso de compra e venda com o pretendente era de cem 
m ii hectares. convindo salientar que o projeto de reflorestamento era 
de 88,0()() hectares; b) o documento governamental anrma que a área 
e constituída de chapadões vazios e inservívcis à agricultura e à 
pec11úria, enquanto a descrição do projeto diz que .. se a área for 
recoberta de vegetação de cerrado, se fará desmatamento com cor· 
rentões, e a madeira derrubada destinar·se-á aos fornos. para fabrico 
decarvão'', 

o pedido de complementação foi repetido pelos oncios 
n<>s Stvl/268. de 28 de maio de 1975, e SM/275, de 20 de junho do 
IT'lesrno uno. 

'No dia 25 de abril último, em virtude de não terem sido atendi· 
das as e1igências feitas, a Comissão de Legislação Social opinou pelo 
arquivamento do processo. 

A Comissão de Constituição eJustiça, na sessão de 15 de junho 
corrente, acompanhou a posição, no sentido de ser arquivado o 
pedido. 

Em face do exposto, não há como, dar seguimento ao estudo. 
S<l111os, também; pelo arquivamento do Oficio .. S" 45, de 1974. 

Sala das Comissões, em 21 de junho de 1977. - Agenor Maria, 
!>residente- Manos Leio, Relator - Saldanha Derzl - E .. lãslo 
l"lelra- llalivio Coelho- Adalberto Sena. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Do Expediente li· 
do consta o Projeto de Lei do Senado no 135f77·DF, que receberá 
cncndas, perante a Comissão de Constituicão e Justiça, pelo prazo 
de~co sessões ordinárias, nos termos do disposto no urt. 141, 
inciso Jl;allnea "b", do Regimento Interno. 

O SR, PRESIDENTE. (Petrônio Portellu) - Através das 
Memagens n•s 89 c 95, de 1977, o Senhor Presidente da República 
s\Jbnete à deliberação do Senado Federal os nomes dos Srs. André 
Teixeira de Mesquita e Carlos Frederico Duarte Gonçalves da Ro· 
cha para ex:ercercm, respectivamente, a funçilo de Embaixador do 
Brasil junto ao Reino da Noruega e ao Reino da Bélgica. 

Para a apreciação da matéria, a Presidência convoca sessilo 
extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu) - Sobre a mesa, 
projctode lei que será lido pelo Sr. !•·Secretário. 

~lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 136, DE 1977 

"Disc:lpllna o exerclclo da profissi\o de oficial-barbeiro e 
de oflclal·cabelelrelro, e dá outras providências," 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O e.erclcio das profissões de oflcial·barbeiro e de oncial· 

cubcleireiro, a que se refere o enquadramento do S• Grupo, da Confe· 
doruçuo 'Nacional dos Trabalhadores do Comércio (CLT, art, 577), 
nu~ cidades de mais de 150.000 habitantes, i: privativo dos porta· 

dores de certincado de conclusão de curso expedido por escola 
regular, que mantenha o respectivo curso de formação pronssional. 

Art. 2• Aos portadores de certificado de conclusão de curso de 
formacilo profissional de oncial-barbeiro ou onciul-cabeleireiro é 
assegurado o direito de registro junto às competentes Delegacias 
Regionais do Trabalho. 

Parágrafo único. O registro a que se refere este artigo é condi· 
ção indispensável pura o exercício da pronssilo, quer como autô· 
nome, quer como empregado. 

Art. 3• Os oficiais-barbeiros e os onciuis-cabeleireiros que, à 
i:pocu da publicação desta lei, estiverem exercendo a profissão há 
mais de 2 (dois) unos, terão direito a registro especial junto às compe· 
tentes Delegacias Regionais do Trabalho para o nm de continuarem 
na respectiva utividade, desde que o requeiram dentro do prazo de 
um ano, a contar da regulamentação desta lei. 

Art. 4• Os onciais·barbeiros e os onciais-cabeleireiros que 
trabalharem como empregados terão direito a uma remuneração 
mínima mensal equivalente a duas vezes e meia o maior salário mini· 
mo vigente no Pais, por uma jornada de trabalho de 8 (oito) horas. 

Parágrafo único. Às eventuais prorrogações de trabalho, 
bem como uo trabalho realizado à noite, aplicam-se as disposições 
pertinentes da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 5• O Poder Executivo regulamentarâ esta lei no prazo de 
60 (sessenta) dias, contados da publicação. 

Art. 6• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art, 7• Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustlflcaçio 

Toda atividade laboral que exija um mlnimo de especialização 
deve ser regulamentada apartadamente. Este é um principio clemen· 
tar de direito trabalhista, sem cujo atendimento as pronssões, por 
mais sonsticadas ou especializadas que sejam, sujeitam-se aos 
padrões mais inferiores da proteção trabalhista, 

A pronssão de barbeiro (ou cabeleireiro, ou, ainda, oncial-bar· 
beiro e oncial-cabcleireiro, como é chamada hoje. em dia) apresenta· 
se como uma das mais conhecidas c antigas, embora até o momento 
não tenha merecido a indispensável regulamentação legal. 

Esse nilo disciplinamento permite, entre outras coisas, que 
qualquer trabalhador não qualincado -mesmo aqueles que jamais 
seguraram uma tesoura ou uma navalha - possa concorrer 
deslealmente com um autêntico barbeiro no mercado de trabalho 
que a esse deveria pertencer com exclusividade, seja por possuir 
curso apropriado, seja por ter adquirido o direito ao longo de anos 
de prática. 

Atento ao fato de que não são todas as cidades a possuir escolas 
com cursos de formação profissional de oficial-barbeiro c oncial· 
cabeleireiro, o projeto impõe certas exigências, mas restringe-as às ci· 
dades com mais de 150.000 habitantes, vale dizer, àqueles em que é 
perfeitamente possível esperar a existência de tal formação. 

Além disso, preserva o direito adquirido daqueles que estilo 
exercendo u profissão há algum tempo (mlnimo de dois unos), 
propiciando que obtenham o competente registro na Delegacia 
Regional do Trabalho, pura o nm de continuar trabalhando na pro· 
nssão escolhida. 

Saiu das Sessões, em 22 de junho de 1977. -Nelson Carneiro, 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolldaçilo das Leis do Trabalho. 
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Art. 577. O quadro de atívidades e profissões cm vigor fixará o 
plano básico do enquadramento sindical. 
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(À.< Comissões de Con.rrituiçào e Justiça, de Legislação 
Social e de Educação e Cultura.) 
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O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - O projeto que 
acaba de ser lido, será publicado e remetidos às comissões compcten· 
lCS, 

Hú oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, que fala· 

rá como Líder. 

O SR. VJRGILIO TÁVORA (ARENA - CE. Como Li der, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Continuamos hoje, no exiguo tempo que o uso do exercício da 
Liderança nos dú - jú que em mais alguns minutos teremos que 
estar presente à outra Casa - a exposição ontem iniciada, sobre os 
problemas que envolvem a Ferrovia do Aço. Àquela ocnsiüo, bem 
explicamos que o projeto existia como somatório de projetas parciais 
e necessários para, sobre eles, serem expedidos as ordens de serviços 
respectivas, e que esses documentos estuvum à disposição dos inte· 
ressados no SNGEFER. 

Hoje, prosseguimos, então, essa explicação do porquê do pro· 
ccdimento tido para aquela obra ser tocada da maneira como foi. 

Tratava-se, assim, de uma obra excepcional a merecer um trata
mento igual, face à extraordinúria urgência de que se revestia os 
projetas das obras civis deveriam ser contratados de imediato com os 
mais capacitados grupos técnicos do Pais. As licitações foram realiza
das segundo a formulação de concorrência de preços unitários, estes 
já quantificados dentro dos critérios realísticos e judiciosos, com o 
levantamento concluído de todos os tipos de serviços a serem 
executados. 

Assumida essa atitude, pôde-se desenvolver os trabalhos cm 
paralelo, queimar etapas, segundo a expressão consagrada, executnn· 
do a concorrência a preços unitários e, progressivamente, adjudican· 
do os serviços, na medida em que os projetas fosseni liberados. Com 
a adoção desse procedimento, um precioso tempo foi ganho (c isso 
realmente ocorreu), sem qualquer prejuízo para uma execução cuida
dosa e de alto padrão técnico. 

A concorrência a preços unitúrios foi realizada segundo pro
cessamento simples e lógico, para culminar rapidamente na scleçào 
de firmas realmente capacitadas, tendo a empreitada preços justos c 
de garantida excqUilidndc. 

Fixados os preços unitúrios, o custo da obra seria o mero 
resultado de sua aplicação às quantidades apuradas nu obra que 
definiram o seu custo e não as provenientes de um projeto, mesmo 
completo e detalhado, passiveis, também, por seu lado de modifi
cações impostas pelas próprias condições ditadas pela construção. 

~ importante registrar, mais uma vez, que nenhuma obra seria 
exc:cutuda- como não o foi e nem será- sem o respectivo projeto, 
não se justificando o seu adiamento atê que os projetes de todas elas 
estivessem concluídos, ou seja, o projeto global acabado. 

As providências adotadas para u realização das concorré:ncins, 
tendo em vista o pruzo improrrogúvel, então, de 1978, à êpoca pura o 
início du operação ferrovií1ria do trecho Belo Horizonte-ltutinga
Volta Redonda, podem ser assim sintetizadas: 

- Partindo dos dados do anteprojcto da Ferrovia do Aço 
realizado pelo Consórcio TRANSCON/ENGEVIX, c feita u 
otimizuçüo pelo Escritório Técnico Josê Carlos Figueiredo Ferraz, 
foi elaborado um estudo dos quantitativos prov!\vcis, através de uma 
progrumuçüo de computador; 

- Purulelumcnte. rez-se u convocuçi\o de tmpresus nacionais 
pura se pré-qualificarem para u construção da Ferrovia do Aço, no 
mesmo tempo. O esquema elaborudo tinha como objetivo permitir 
que as empresas de construção fossem pré-quuliticudas c, posterior
mente, us vcnccdorus da concorrência públicu tivessem, durante o 
uno de 1975, o tempo húbil de instalar os ucnmpumentos, estudar as 
dificuldades dos serviços u serem executados c sanar todos os proble· 
mas que surgissem, a tim de que u obra tivesse um dinamismo global 
durante os unos de 1976/77. 

-A sistemática prevista pura o inicio dos serviços foi u de que 
as empresas de projeto apresentassem, no 5• mês do contrato, o 
projeto búsico c que, de posse deste projeto, fossem detalhando 
trechos que seriam, depois de analisados, liberados pura a constru
ção. O projeto básico permitiria que as empresas tomassem um 
conhecimento global dos trabalhos, cujas notas de serviço iriam 
recebendo' dentro do cronograma básico de execução por elas 
aprescntadn quando da concorrência. 

..:.. Ainda compondo o conjunto de providencias com vista ao 
atendimento e compatibilização do prazo necessário pura u 
construção, procedeu-se à divisão do trecho em 15 lotes de constru
ção de cada modalidade de obra: terraplcnagem, pontes, viadutos c 
túneis. 

Com a preocupação de adequar-se os recursos às necessidades 
da obra, procurou-se, de imediato e sucessivamente, avaliar-se o cus
to do empreendimento, variúvcl, de inicio, como decorrência da 
verificação de subestimação de custos no estudo de viabilidade e, 
posteriormente, em função do crescimento desmesurado dos preços 
de materiais, equipamentos e mão-de-obra bem como da realidade 
dos índices innacionários. Esse crescimento de custos, porém, não 
invalidou a viabilidade do empreendimento, conforme comprovam 
pqrcceres de consultores nacionais e, ati: mesmo, de organismos 
internacionais, de tal monta são os objetivos, prioridades c necessí· 
dades implicados, 

Todas as medidas foram tomadas c postas em execução, de or
dem institucional, financeira, técnica c administrativa com o fim de 
possibilitar a conclusão da obra no prazo, a menos que problemas 
técnicos de construção, principalmente de natureza geológica, o 
impedissem. 

Lamentavelmente, dificuldades no campo financeiro, 
decorrentes da situação económica do Pais determinaram a 
desaceleração da obra cm face do vulto dos recursos requeridos pelo 
cmprecdimento, tendo o mesmo fenômeno atingido a maioria das 
grandes obras governamentais nos outros setores, embora sem a 
mesma repercussão, o que só merece a primeira. 

Decorridos 25 meses do início das obras e apesar da desacelera
ção imposta u partir dos meados de 1976, assim se apresentam os 
projetas e os serviços do trecho Belo Horizonte-Volta Redonda, cm 
março de 1977: 

Situação atual dos projetas 

-projetes de terruplenagem: prontos, salvo algumas variantes 
que se encontram em estudo: 

-projetes de túneis: liberados projetas de 50.518 m do total de 
69.287 m ou seja, 74% do total: 

-projetes de pontes c viadutos: liberados projetes de 42 obras 
do total de 124 obras, que correspondem a 34% do total. 

O Sr. E .. ndro Carreira (MDB- AM1- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Pois não. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM) - Nobre Senador, 
V. Ex• faz referência ao montante da terraplanagem; gostaria de 
saber o montante da terraplcnagem, 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Tcrraplena· 
gcm. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Desculpe, ouvi ter· 
ruplunugcm. Existem as duas coisas. Eles fizeram tcrrnplenagem • 
terraplanagem: também. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- Eminente 
Senador, cm discurso que upresentamos aqui, em termos tanto 
quunto passivei tócnico, mas que fossem inteliglveis, não pelos Srs. 
Senadores, porque o seriam de qualquer maneira, mas por todo o 
público brusileiro, porquij atruví:s desta tribuna o Governo se dirige 
11 opinião pt\blica, desde o inicio- e lumcntamos, ontem, V. Ex• nilo 
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estar aqui - dissemos que iríamos expor aquilo que de nosso 
conhecimento era como expressão de uma verdade .. Entilo, quando 
afirmamos que existem prontos todos os projetas dê tcrraplcnagem, 
é porque, realmente, temos informações paro nós dignas de crédito, 
até que provado em contrário, de que, incontestavelmente, estilo 
estes projetas nus condições referidas. 

Simultaneamente, dá-se continuidade à otimizaçilo dos proje· 
tos,- recordam-se os Srs. Senadores do que falamos de vez anterior 
-que, no momento, registra os seguintes resultados: 

-implantação de dez variantes de traçado- que nos referimos: 
-substituição de túneis por cortes com uma reduçã~ de 

6.640 m de túneis. 
-substituição ou redução de pontes e viadutos num total de 

6,700m, 
Rererimo-nos a projetas, agora passamos u obras. 
Situação das obras 
-estão trabalhando atualmente em: 
Terraplenagem- 5 empresas 
Túneis- li empresas 
Pontes e viadutos- 8 empresas 
-Serviços executados: 
Terraplenagem- 70.000.000 m1, ou seja 52% do total; 
Túneis- 11.000 mjá perfurados, ou seja, 16% do total; 
Pontes e viadutos- 12.500 m de tubulações; 145 blocos de sopa· 

tas, 1.050 m de pilares, representando o conjunto, 5% do total. 
Em conclusão: 
- A politica do Ministério dos Transportes quanto 'à conti

nuidade das obras da Ferrovia do Aço e, - e aqu~.vamos: fazer o 
declaração em nome do Governo- como não poderia deixar de ser, 
orientada no sentido de que o empreendimento seja concretizado, 
uma vez que se tr:lla de uma ferrovia de alta produtividade e cfetiva 
participação no desenvolvimento econômico do País. 

- !;: evidente- e o Governo é o primeiro a saber disso- que 
ocorrerão prejuízos com a desaceleração das obras, desde que o~·, 
programas de expansão do setor siderúrgico sejam mantidos nà· 
ritmo previsto nesta hipótese, a partir, de 1980, o problema no selar 
ferroviário afeturá sensivelmente o funcionamento harmônico de 
todos os componentes do complexo. 

E (:sentindo isso que o Governo prepara c, cm breves dias, os 
Srs. saberão, que aquela luta que empreendemos durante muilis· 
símos meses- e da qual notícia aqui demos- está quase vitoriosa, 
um esquema financeiro em que os meios sejam proporcionais aos 
objetivos a alcançou, dentro do setor ferroviário. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MO)- V, Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- Eminente 
Senador, com prazer. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG) - Senador Virgílio 
Távora, eu nilo pretendia entrar no debate com V. Ex• ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Ontem já dis· 
sem os que só nos dú prazer ouvir os apartes de V. Ex•s 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MO) - ... já que o assunto, na 
bancada, foi levuntudo pelo Senador Paulo Brossurd. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Lumen· 
tuvelmentc, nua presente neste plen(trio. 

O Sr, Itamar Franco (MDB-MO) - Evidentemente, é por 
motivos superiores que S, Ex• nilo está presente. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-CE)- E, por motivos 
superiores, lambi:m nua podíamos deixar de falar tilo cedo, por desta 
Casu termos de nos uusentur. 

O Sr.ltamar Franco (MDB-MG)- Oostariu, apenas, de dia· 
logur um pouco com V. Ex•, se me permitisse, ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-CE)- Com prazer. 

O Sr.llamar Franco (MDB-MG)- ... num aparte um pouqui
nho longo, que nua costumu ser do meu desejo. Primeiro: V. Ex• já 
declurou, já enfatizou, e nüo precisaria fazi:-lo, porque toda a Nação 
sabe, que não havia um projeto deíinitivo de Engenharia sobre Fer
rovia do Aço. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-CE)- E mostramos 
us ruzões pelas qunis ussim ocorria. 

O Sr. llamar Franco (MDB-MO)- Pois bem! Nilo havia um 
projeto definitivo de Engenharia, o Governo buscou-se, estabelecen· 
do contratos com seus empreiteiros, em custos unitários. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-CE)- A base de pro· 
jetos parciais, existentes, todos eles homogeneizudos dentro de um 
projeto gioba I. 

O Sr. Itamar Franco MDB-MG) - Exatamente. Então, não 
havia projeto: buscou-se em custos unitários; nüo se tinha conhe· 
cimento de quantos túneis seriam perfurados; apenas o Governo 
desejava dar e manter determinada rampa. de acordo com velocida
de e raios de curvas adequados a essa ferrovia. A primeira pergunta a 
V. Ex•: se não havia projeto definitivo, que iria determinar não só as 
quantidades, mas viadutos, pontes, túneis a serem perfurados, con· 
cluídos, como i: que esse Governo pode marcar o prazo de mil dias 
para a conclusão dessa obra? E•ta. u primeira pergunta u V. Ex• 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (A RENA-CE)- Respondemos. 
Eminente Senador. a pergunta de V. Ex•- com a amizade que te
mos. vai permitir que assim nos exprimamos - nos deixou triste, 
porque nos convence que p~rdemos tempo c latim, ontem, 

O Sr. Itamar Franco (MDB-MG)- Nilo, nobre Senador, é 
porque ontem eu não consegui captar, ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-CE)- Por isso é que 
.nos deixou tri~te e vamos, a~sim, retornar, 

O Sr. Itamar Franco (MDB-MG) - ... talvez por deficiência 
minha enfio de V, Ex• 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Nobre Sena
dor, não vamos trocar amabilidades, mas vamos reconhecer que nilo 
fomos, então, suficientemente explícitos ... 

O Sr.ltamar Franco (MDB-MG)- Nilo é verdade; é diflcil ex· 
plicar isso. 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA-CE)- ... para mos
trar, desde o inicio o Governo estudou as necessidades de transportes 
do grande pólo produtor nacional. Chegou à cvidi:ncia de que preci· 
savu, dentro daquele prazo- a fim de que não houvesse estrangula· 
mento, como lamentavelmente existirá, no desenvolvimento da 
Região- precisnva implantar a Ferrovia do Aço- repetimos, che
gou à conclusilo de que se tornava necessário- e para isso se lançou 
nessa obra gigantesca, dentro de mil dias - a execução desta obra. 
Por que assim e não duplicar, como desejnvu o eminente Senador Ro· 
berto Saturnino, a Linha do Centro? 

O Sr. Itamar Franco (MDB-MG)- Que seria o mais lógico, 
nu épocu. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE) - Exatamente 
porque esta solução i: umn solução complementar e de emergência. 
Mesmo que, com os recursos que estilo sendo alocados, jd que a 
situaçilo econômicn nn Nnçilo nilo permitiu que fosse atingido, dados 
os recursos possíveis de n\ocar à obra, aquele desiderato dos mil dias. 
Entilo ndotou essa soluçilo complementar, mas que ntuará npenus ne· 
cessidudes paru os anos imcdintnmente npós 1978/79, e que nilo 
dispensa n Ferrovin do Aço, o que provndo pelo valor de 45 milhões 
de tone\ndus, como cnpncidnde mltxinm, que estn solução permitirá. 

O Sr. Itamar Franco (MDB-MG)- V. Ex• vai-me permitir, 
por fnvor! 
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O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-CE)- Perfeito! 

O Sr, Itamar Franco (MDB-MG)- Quando cu disse que não 
entendi i: porque ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Então, parece 
que agora, pode não concordar, musjá deve ter entendido. 

O Sr, Itamar Franco (M DB-MG)- Evidentemente, não con
cordo. V. Ex• sabe que não concordo. Mas. quando disse que não en
tendi foi por causa de UIM obsewacno, hQjc, ele V. Ex•. quando disse 
o seguinte- c i: possível até que eu·te'nha me enganado- "que esta 
obra só seria inicialmente paralisada ou desacelerada, como quer 
V, Ex•, por motivos técnicos" V. Ex• disse isso para complementar, 
em seguida, dizendo que a situação econômico-financeira, da Nação 
obrigou a esta desncelerução. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-CE) - Parada não, 
.. desacelerudo, por motivos económicos." 

O Sr, Itamar Franco (MDB - MG) - Exatamente aonde eu 
queria chegar com V, Ex•, e porque repeti a pergunta dos mil dias. 
Primeiro, complementando, perguntaria então a V. Ex•: o Governo 
começou uma obra, c hoje é muito fácil começar a dizer, e eviden
temente no nosso curso de Engenharia nós não aprendíamos isso, 
mas hoje já se pode começar uma obra sem estudo de viabilidade, 
sem projeto definitivo, não é verdade? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Perdão, nós 
não afirmamos isso e não atribua isso a este seu colega. 

O Sr, Itamar Franco (MDB- MG)- Hoje já se justifica dizer 
que se vai começar uma obra para a qual não é preciso haver viabili
dade cconõmica, da qual não sabemos o traçado, e que depois é que 
vamos examiná-la para, então, mudar, etc. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE) - Isso ui na 
concepção de V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco (MDB -·MG)- Só na minha concepção 
não, pois tenho ouv.ldo defesa. nesta Casa, nesse sentido, de que não 
precisa mais projeto... · 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- Negativo, 
nem o eminente Senador Alexandre Costa, nem nós, aqui, dissemos 
isso. · 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Eu nem disse que foi o 
Senador Alexandre Costa. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Só nós dois 
discutimos com a nobre Oposição! Ou i: ele ou somos nós o "autor 
citado" o ussunto. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG)- Mus, quero continuar 
meu ruciocínio com V. Ex• Se o Governo tinhu prioridade da obra: 
se o Governo não quis mexer nu linha do centro, e cu dei um exem
plo prático: cu cru Prefeito de Juis de Fora quando nós tentamos, 
junto u Rede Ferroviária, modificação sobretudo no trecho interno 
da cidade de Juiz de Fora, c a rede alegou que não tinha recursos 
para modificação do trecho centro, na cidade de Juiz de Fora, nem 
pura executar ulguns viadutos que u prcfeituru pretendia rculizur 
com u Rede Ferroviária. Oru, se o Governo tinhu interesse nessu fer
rovia, se queria começar como começou, sem· um projeto de 
Engenharia definitivo, 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Global, por
que as pu reiais existiam. 

O Sr. Itamar Frunco (MDB- MG)- Certo, global, mas nus 
primeiras ordens de serviços ni\o huviu projeto purciul dos trechos. •· 
Vou pedir puciênciua V. Ex•, puru concluir o meu rucioclnio. Enti\o, 
eu pcrgunturiuugoru u V. Ex• o seguinte ... 

O· SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Segunda 
pergunta, porque a primeira está decididamentc,j• esgotada. 

O Sr,ltnmar Fronco (MDB- MG)- Que não concordei. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Não concor
dando mas compreendido. Agora, a segunda indagação. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Segunda pergunta: seria 
possível, hoje, V, Ex• me dizer o seguinte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Em sabendo! 

O Sr, llamar Franco (MDB- MG)- lõ claro. Quais são os 
recursos alocados a essa rerrovia? Qual será o preço de custo dessa 
ferrovia? Qual o prazo determinado pelo Governo para o seu tér
.mino? E se, realmente, a situação econõmica da Nação, hoje, permi
te uma melhor acclcruçào do desenvolvimento destes trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Peço licença para 
interromper o nobre orador, comunicando a S. Ex• que seu tempo 
está esgotado. Peço, assim, que não conceda mais apartes. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE)- Eminente 
Presidente, diante da generosidade que sempre caracterizou a vida 
pública de V. Ex• e a transcendência do assunto, que tão imereci
damente nos tem como porta·voz, solicitaria a V. Ex• apenas S minu
tos de tolerãncia e, nu ma terceira etapa, ... 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Eu desejaria dar 
um aparte a V. Ex•, se possível. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - ... então, 
prolongariamos esta discussão tão amena (Pausa.) Com a aquiescên
cia tácita de V. Ex•, çoncedendo o aparte ao nobre Senador 
Alexandre Costa. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Nobre Senador 
Virgllio Távora, veju V. Ex• que hoje o debate melhorou muito, por
que V. Ex• debate, no momento, com um engenheiro civil, aliás, um 
competente engenheiro civil, que é o Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Muito obrigado, 
Excelência. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Então, V, Ex•, 
Senador Virgílio Távora jâ pode dizer ao Senador Itamar Franco, 
sem qualquer contestação - o que não poderja fazer ao Senador 
Paulo Brossard - que não pode existir uma estrada sem traçado, 
porque quando não hã traçado não existe estrada, 

O Sr, Itamar Franco (MDB- MG)- Não entendi, excelência. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- O Senador Paulo 
Brossurd i: um artífice dus letras c supõe, naturalmente que pode fazê
lo, também, nu engenharia, o que i: inteiramente impossivel. Já o 
Senador Itamar Franco não poderú dizer u V. Ex• que empresa algu
mu, sem projeto, poderá pcrfurur um túnel ... 

O Sr. llamar Franco (MDB - MG) - Razão pela qual o 
Governo ni\o poderia ter custo c nem prazo pura terminar, se não 
subia nem onde nem que o que ia perfurar! 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)-... nem também po
dcrll dizer, Senador Virgilio Túvora, que u empresa que fez o estudo 
de viabilidade- c pelo menos hoje não vou receber lição do que seju 
viabilidade, quando o Senador Roberto Suturnino alegou, até, 
conhecimento de cu usa cm viabilidade c cxcqUibilidudc ... 

O Sr. Itamar Franco (M DB - MG) Eu disse viabilidade 
cconômicu, Excelência, o que ni\o haviu. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- Falou-se cm viabili
dade. Viubilidudc de umu estrudu i: umu coisu, viubilidade cconômi
cu de umu cstrndu é coisa muitissimo diferente. 
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O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Estou dizendo viabili· 
dndc econômica. Perguntei ao Governo se ele tinha um estudo de 
viubil idade econômica do traçado da Ferrovia do Aço. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Mas nilo está em 
causa a viabilidade econômica. O que está cm causa, o que 
defendemos c o que defende o Governo é que essa estrada não pode 
ser construída sem projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto. Fazendo a campainha) 
- Peço aos Srs. Senadores que não interrompam mais o nobre 
orador, pois seu prazo já se extinguiu há dez minutos. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - (Dirigindo-se ao 
Senador Alexandre Costa.) Nilo disse isso, Excelência. Disse que não 
11avendo um projeto definitivo de engenharia - e o Governo não 
conhecia, na época, o projeto de engenharia definitivo - não 
entendi como o Governo pôde marcar prazo para término da obra. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Projeto definitivo 
nem cu nem o Senador Virgílio Távora ... 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto. Fazendo soar a 
campainha)- Está com a palavra o Sr. Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Senador Alexandre 
Costa, não havia um projeto definitivo. 

O SR. VIRGILIOTÁVORA (ARENA -CE)-ScV. Ex•, Sr. 
Presidente, nos assegura a palavra, concluiremos esta parte da expo
sição protestando na primeira ocasião continuá-la, 

Resposta ao Sr. Senador Itamar Franco. Antes, um antclóquio 
de um segundo: dia 16 deste môs foi concluído c posto cm operação 
aquilo reputado a maior obra de engenharia do hemisfério, quiçá do 
Mundo, deste século,- o oleoduto que de Alasca bombearia, diaria· 
mente, para os Estados Unidos da América do Norte, 1,2 milhões de 
barris de pctrôleo. Esta obra também ni\o teve projeto definitivo no 
seu início, foi uma somatória de projetes, todos parciais, amarrados 
àqueles pontos básicos e fundamentais a que nos referimos na 
homogcnizaçào necessária. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Havia prazo pura esta 
obra, Ex'? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- Um momen· 
to. 

Mais ainda: havia prazo c havia orçamento, um orçamento de 
900 milhões de dólares e um prazo de 6 anos, A obra foi quase 
executada cm 8 unos c o custo de 900 milhões de dólares passou 
apenas a 9 bilhões de dólares, ou seja, dez vezes mais. 

Quanto ao caso. brasileiro, pergunta V. Ex• Senador Itamar 
Franco: quais os custos prováveis da Ferrovia do Aço nos dias de 
hoje? Quarenta c um bilhões de cruzeiros. O que é alocado pura esta 
ferrovia este ano de 1977, ano de desaceleração? Dois bilhões de cru· 
zciros. 

Mas ainda: V, Ex• ouvirá, da próxima vez que aqui nos pronun· 
ciarmos, os esquemas financeiros que estão sendo montados pelo Go· 
vcrno para tocar esta ferrovia c o Plano Ferroviário de acordo com o 
que aqui sempre proclamamos: a necessidade de dotar de recursos o 
plano siderúrgico e o plano ferroviário de maneira que não depen· 
dessem em mais de 90%, de financiamento. 

O Sr.ltumar Franco (M DB- MG)- Vamos aguardar. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- No plano 
siderúrgico, reconhece V, Ex• que o objetivo está, praticamente, 
colimudo, cm termos financeiros. 

O Sr. Itamar Franco (M DB- MG)- Em termos. 

O SR. VIRG(J.IO TÁVORA (ARENA- CE)- O Programa 
Ferroviário, discuti·lo-emos nus outras vezes, desde a proposta de 
Lungoni uté aquelas estudadas nu SEPLAN. c verificar{• V. Ex• que, 

cônscio da rcsponMibilidade que lhe cai sobre os ombros, o Governo 
atual ni\o vai deixar para o futuro a dccisi\o de se continuar ou não 
uma obra que por si mesma, se impõe como necessidade básica do 
desenvolvimento do grande pólo-produtor nacional. 

O Sr, Itamar Franco (MDB- MG)- Nilo há nem condições 
de: o Governo purur uma ohnt dessas, 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Mas, Ex• o 
que ouvíamos ontem? 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Nilo! Parar nilo! O que o 
MDB pediu foram explicações de ordem técnica, de ordem financei· 
ra e cconômica. Mas não pediu a paralisação da obra. 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA (ARENA -CE)- Sr. Presi· 
dente, vamos atender o pregão de V. Ex• Mas, fazemos um apelo ao 
eminente Senador Itamar Franco nas nossas últimas palavra de hoje: 
Por favor, Ex•, dentro do seu espírito de justiça, leia as notas 
taquigráficus dos debates de ontem, leia, e se, pela voz~ de um dos 
mais eminentes próccrcs seu partido ni\o estiver dito cm linguagem 
de forma que o Governo irá tocar lentamente essa obra até o lim da 
sua administração apenas para salvar a face do Ministro Dirceu 
Nogueira, c que no futuro a pararia, se V. Ex• não encontrar isso 
nas notas taquigráficas, estamos sofrendo crise de uma amnésia total. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA)- Acham que o certo 
seria parar a obra. 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Permite V, Ex•1 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE) - Eminente 
Senador, por fineza, leia o nosso discurso de ontem, com os devidos 
apartes e vamos discutir, da próxima vez, da leitura em diante, 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• vai me permitir? 
Por favor. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer. 
Não iríamos negar-lhe o aparte. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Com o devido respeito à 
Mesa, apenas um minuto. V. Ex• falou em tocar lentamente. O que 
o Senador Roberto Saturnino prcconi~ou,- isso não agora, porque 
S. Ex•. como eu, jll preconizamos há quase dois anos cm um debate 
com V, Ex• aqui, nesta Casa, e V. Ex• h li de se recordar disso, - foi 
que o Governo deveria aplicar recursos, antes de na Ferrovia do Aço 
nu linha Centro da antiga Central do àrusil. V. Ex• vai se recordar 
disso. Mas, n Mesa jú cham;1 a atenção c nós teremos outra oportuni· 
da de de continuar a discussão sobre a Ferrovia do Aço. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Permunc· 
cendo o apelo ao eminente Senador para que leia a nossa discussão 
de ontem. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Vou ler Ex• 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Leia a nossa 
discussào de ontem c vcrificnr{\ que se estamos dundo ênfnsc à nossa 
ulirmtllivit é porque ontem, nos debates ... 

O Sr. ltumur Frunco (MDB- MG)- Não, Ex• V, Ex• disse 
que o Governo nllo tem recursos, que tem de desacelerar a obra. 
Evidentemente que nós da Oposição nào sabemos quais silo os recur· 
sos ulocudos. 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA (ARENA- CE)- O que pedi· 
mos u V. E:\• não cru quc discutisse sc o Governo estuvu ou nüo com 
recursos porque isso nós jú afirmamos, que esse ano. assim como o 
Programa Siderúrgico foi atendido, se cstí1 procurando montar um 
esquema linancciro rara tul. 

O Sr.ltnmar Fmnco (MDB- MG)- Estil·sc procurando mon· 
tu r, mns nós nfn1 conhecemos u montugcm do esquema ferroviário. 
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O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Mas. o que o 
Governo niio admite som uma resposta é a ufirmutivu rcitu uqui, 
pelas vozes autorizadas do seu Partido, o MDB, de que iu tanger n 
obra lentamente, até o fim da administração utua\, pura salvar a race 
de um Ministro. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Provavelmente a 
observação não roi no sentido que V. Ex• interpretou, 

O SR. VJRGILIOTÁVORA (ARENA- CE)- Não! Por fine· 
za vamos ler. V, Ex• orará. Esperamos. 

Sr. Presidente, a benevolência de V. Ex• roi mais do que exerci· 
tada. Hoje temos que ir comparecer à outra Casa e por isso 
não ultiliznmos o tempo após a Ordem do Dia, que 'seria bem mais 
longo. Mas, certamente, no próxima vez, aqui estaremos para con· 
tinuar o. debate com os eminentes Senadores Roberto Saturnino, 
Paulo Brossard e Itamar Franco, 

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

O SR. PRESIDENTE (Amaql Peixoto) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Danton Jobim. 

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

Tive ocasião, dias atrás, de tratar de um assunto de sumo interes
se para todas as instituições comunitárias de serviços sociais c que 
estão neste momento ameaçadas de um rude golpe, desrerido pelo 
Projeto n• 8, oriundo de Mensagem Presidencial. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Ameaçadas, V. Ex• diz 
muito bem. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Trata·se, Sr. Presi· 
dente, de um projeto que não atende de nenhum modo a qualquer 
interesse primordial do Governo ou da coletividade ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- .... mas parece cxpri· 
mir, pura e simplesmente, este alü de impor a estatização de modo 
cnda vez mais incisivo, não apenas sobre o campo cconõmico, mas 
ainda sobre o da iniciativa privada no terreno meramente social. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Permite V. Ex• um 
aparte~ 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Ouço V. Ex• com 
prazer. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Basta que se diga, para 
nõo gastar mais palavras, que as primeiras instituições a serem atin· 
gidas são as velhas, as centenárias, as beneméritas Santas Casas de 
Caridade. Dizendo isto, creio que não há necessidade de dizer mais. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Jâ tive ocasião de 
rererir-me, precisamente,- e antes de tudo mais, vamos assim dizer, 
dos exemplos que eu trouxe paru estu tribuna, - o caso da Santa 
Casa de M isericórdiu. Mas, no lado dela, temos outrtts instituições ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Foi a título de exemplo. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- ... e, não só institui
ções representadas por ordens religiosas, ussistenciuis, como ainda 
instituições educacionais e de natureza cultural ... 

O Sr, Paulo Brossard (MDB- RS)- Certo. 

O SR. DANTON JOBIM (M DB - RJ) - ... algumas de na· 
tu reza cientifica, pura usar expressão mais especifica, Porque o proje
to se rcrcre mesmo, até, uqueles que se dedicam a pesquisas. Truta· 
se, pois, de matéria de suma importünciu, pura u qual eu quero 
chamar u utençüo do Senado. 

O Gloho, de ontem, publica um extenso editorial em sua primei· 
ru pí1ginu, exutamente sobre o assunto, razendo·o repercutir de 

maneira muito inteligente e muito oportuna. E um editorial que se 
intitula "De um Extremou Outro'\ referindo-se, naturalmente, aos 
abusos que podem existir neste terreno, mas que nilo deverão ser cor· 
rigidos com um rigorismo tão excessivo que mate as iniciativas no se· 

.tor. 

O Sr, Paulo Brossard (MDB - RS) - Permite V. Ex• um 
aparte~ 

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

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS)- O Provedor da Santa 
Casa de Caridade de Porto Alegre, cm entrevista à imprensa do meu 
Estado, declarou que a Santa Casa corre o risco de ver rechadas as 
suas portas, se aprovado o projeto. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Exatamcntc o mes· 
mo tenho ouvido de vúrias outras instituições e, tenho recebido um 
grande número de protestos vindo de toda a parte do Pais. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Eu pediria licença 
·ao nobre Senador pela Bahia, a fim de que espere um pouco, porque 
cu quero fazer, pelo menos, referência a algumas dessas importantes 
instituições que vêm bater à nossa porta, nesta hora angustiosa que 
atravessam, atraví:s de telegramas, de cartas, de mensagem de toda a 
ordem. 

O Sr. Helvídio Nunes (ARENA - PI) - Permite V, Ex• uma 
inrormação? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - No momento cu 
estou apenas completando aqui ... 

O Sr. Helvídio Nunes (ARENA - PI) -Talvez essa informa· 
ção seja essencial, para o prosseguimento do discurso de V. Ex• 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Pois não. Então 
ouvirei com muito prazer. 

O Sr. Helvídlo Nunes (ARENA- PI)- A Comissão Mista que 
aprecia a matéria recebeu inúmeras propostas de modificação. O 
parecer, se não me ralha ·a memória, roi do Deputado Theobaldo 
Barbosa, que acolheu inúmeras das sugestões apresentadas, c a matí:· 
riu roi aprovada por unanimidade (significa isso aprovação da 
ARENA e do MDB), no final da tarde da última segunda-reira. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Concordo com 
V, Ex•, mas deixou de acolher outras essenciais. 

O Sr. Helvídlo Nunes (ARENA- PI)- Talvez V, Ex• esteja 
ruzendo rererência à proposta original. 

O SR. DANTON JOBIM (M DB- RJ)- Quero esclarecer a 
V, Ex•que estou cm dia com a matéria. Conheço o substitutivo do 
nobre Deputado Theobaldo Barbosa. 

Essas instituições- para não perder o fio das minhas considera
ções- silo: Federação das Instituições Beneficentes do Rio de Janci· 
ro, uma entidade que deve rederar cerca de 60 a 70 instituições de pri· 
meiru grandeza; depois u ABBR, dirigida pela Dona Virgínia Tereza 
Diniz Carneiro; u APAE, dirigida por Dona lgnez Felix Pacheco 
Britto; u Casa São Luiz Pura u Velhice, orientada por Dona Ruth 
Ferreira Almeida- descendente do Visconde Ferreira Almeida, run· 
dador; u Instituição Nosso Lar, dirigida por Dona Eitel Oliveira Li· 
ma; a Obru Fraternidade Mulher Brasileira, superiormente dirigida 
por Dona Hermlnia Furiu Fernandes Limu; u Obru Promoção da Jo· 
vem, de que é grande sustentação Dona Muriu Alcinu Miranda. E, 
por fim, nua poderia deixar de citar a Pro-Matre, que todos conhe· 
cem, pelo menos de nome, mesmo aqueles que não vivem no Rio de 
Janeiro, uma instituição de uma benemerência que ninquêm pode rc· 
cusur, c que i: dirigida pola Sr• Gilda Rocha Miranda Sampaio. 
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Essas instituições c outros, que cu não quero aqui relacionar, 
porque nilo quero tomar o tempo do Senado, estilo nesse momento 
apelando para nós, a fim de que levemos cm conto, não propriamen
te o seu interesse, mas o interesse de centenas de milhares de brasilei
ros que silo por elas beneficiados, 

O Sr. Mauro Bene>ldes (MDB- CE)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Concedo o aparte a 
V, Ex•, depois que ouvir o Senador Heitor Dias. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Ilustre Senador, o emi
nente Senador c Lfdcr, representante ilustre do Piau(, já rcpondcu a 
V, Ex• relativamente no ponto que também iria focalizar. Esse edito· 
rial de O Globo, muito oportuno, aliás, c muito sensato, é anterior à 
elaboração do substitutivo que passou a prevalecer, As restrições ao 
projeto foram unânimes em todas as Bancadas c nas duas Casas do 
Congresso, c por isso mesmo houve uma movimentação c uma 
convergência de vontades, no sentido de se aplainar aquelas arestas 
que não poderiam, de modo nenhum, permanecer no projeto, Então, 
o ilustre relator, o Deputado Thcobaldo Barbosa, como frisou aqui o 
Senador Hclvfdio Nunes, providenciou nesse sentido c conseguiu cn· 
contra r, para solucionar o impasse, uma fórmula que mereceu, como 
S. Ex• disse c é verdade, o apoio unânime da Comissão Mista que 
apreciou o projeto, De modo que muitas daquelas arestas, daquelas 
injustiças, digamos assim, que iriam prejudicar o funcionamento de 
muitas dessas Casas, que todos sabemos beneméritas, onde o que 
existe ali é a boa vontade c a dedicação sobretudo da mulher brasilei
ra, essa situação angustiosa felizmente foi superada pelo substitutivo 
do ilustre relator na Comissão Mista que apreciou o projeto. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Agradeço o aparte 
de V. Ex•, apenas não concordo com a expressão de que esses vícios, 
esses defeitos foram todos superados pelo substitutivo, Pelo contrâ· 
rio, alguns perduram. E também o cavalo de batalha dessas insti
tuições ê precisamente a obrigação que vi\o ficar de recolher a parte 
equivalente ao empregado, na empresa privada, ao aparelho de previ· 
dência, 

Esta é uma inscnção de que todas essas instituições gozam tradi· 
cionalmcnte, pelo menos hã mais de 20 anos c foi fruto de uma 
campanha que, realmente, emocionou os legisladores, 

Agora, o autor do substitutivo, evidentemente, ladeia a questão, 
Apenas cstabclccc que seja parcelado o pagamento ou o rccolhimcn· 
to dessa parte que seria do empregador na empresa p~blica. 

Oro, continuam pois as mesmas grandes dificuldades para essas 
empresas, para essas instituições, nesse particular. 

O Sr. Mauro Bene>ldes (MDB - CE) - V. Ex• permite um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com todo prazer. 

O Sr, Mauro Benevldes (MDB - CE) - Nobre Senador 
Dnnton Jobim, quando, ao iniciar-se a tramitação desta matéria no 
Congresso Nacional, V, Ex• abordou a proposição presidencial, 
desta mesma tribuna, tive ocasião de me solidarizar com o seu 
pronunciamento, trazendo ao conhecimento da Casa a apreensão 
que dominava algumas entidades do Estado do Ceará, notadamente 
a benemérita Santa Casa de Misericórdia, Posso dizer a V, Ex• que 
submeti essa apreensão ao eminente Ministro da Justiça, o também 
ccarcnse Dr. Armando Ribeiro Falcão, inclusive manifestando-me 
perante S. Ex• a favor de uma emenda de autoria do Deputado 
Thcódulo Albuquerque que suprimia esse dispositivo, salvo cnguno 
o art. 6• do projeto, que trouxe essa preocupação c, posso dizer, esse 
prcju!zo ao funcionamento de instituições modelares que têm presta· 
do os mais 1 clcvantcs serviços à colctividadc brasileira. Encontrei da 
parte do Ministro a maior receptividade para aquela alteraçilo, 
Alteração supressivo que, de uma vez por todas, evitaria que as insti· 
tuiçõcs arrostassem com esse ânus de pagamento das quotas 
prcvidcnciárias. Lumcntuvclmcnte, o urtigo permaneceu, embora 

abrandado pelo pagamento parcelado das contribuições devidas 
pelas instituições. Ora, se essas instituições, para manter os seus servi
ços, enfrentam as. maiores dificuldades, essas dificuldades agora 
serão substancialmente acrescidas e talvez não serão nem transpos· 
tas, com mais esse gravamc decorrente da proposição presidencial. 
Portanto, faz V, Ex• muito bem, cm chamar a atenção do Congresso 
para, na tramitação dessa matéria, se encontrar uma forma que 
preserve o interesse de tantas instituições que se acham vinculadas ao 
interesse do povo brasileiro. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Agradeço o aparte 
do nobre Senador pelo Ceará. Devo dizer que, à falta de coisa 
melhor, é evidente que votarei a favor, como acredito que todos nós 
que estamos, neste momento, fazendo coro contra a inovação que se 
pretende introduzir na legislação relativa a esse assunto, ~ prcfcr!vcl 
que ele o seja, do que o projeto de lei que é draconiano c que, 
realmente, pode-se dizer, visa a liquidar com todo o cspfrito 
comunitário que inspira a iniciativa privada no sctor. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Permite V, Ex• outro 
aparte? (Assentimento do orador,) - Entendo que, talvez, a melhor 
solução seria destacar a emenda de autoria do nobre Deputado 
Thcódulo Albuquerque, para que a mesma viesse a prevalecer, O 
substitutivo seria acolhido, c a emenda também o seria, pela 
manifestação do consenso dos representantes do povo brasileiro no 
Congresso Nacional. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ)- O alvitre de V, Ex• 
é; sem d~vida, cxecclentc, c espero que encontre receptividade. 

Agora, a grande compensação que oferece pelos ônus lançados 
sobre as costas das instituições de que estamos tratando é cxatamcn· 
te uma isenção do Imposto de Renda. Uma renda que, praticamente, 
não existe; isto é, evidentemente, um engodo; isenta, cm compensa .. 
ção, as Santas Casas de misericórdia, as associações culturais, de pcs· 
quisa, etc, que não pagarão Imposto de Renda. 

Creio que não entra na cabeça de ninguém que o Governo pense 
cm auferir renda de instituições como essas. 

Mas, Sr. Presidente, não desejo demorar mais do que o tempo 
que me é designado para ocupar a tribuna, Desejo chamar a atenção 
para o excelente editorial de O Globo, Desejo que ele faça 'realmente 
parte do meu discurso, para que os legisladores meditem sobre a 
matéria c procurem dar a melhor solução possfvcl ao problema, Sei 
bem que quando chega aqui uma mcnsagcl)l ou um projeto, dificil· 
mente esse projeto scrâ rejeitado. Ou dificilmente ele será 
fundamentalmente modificado, Mas espero que, pelo menos desta 
vez, cm assunto tilo delicado, o Congresso Nacional cumpra o seu 
dever, no sentido de t•tirar deste projeto tudo aquilo que possa real
mente prejudicar instituições tão beneméritas, 

O Sr, Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Tem o aparte o 
Senador Benjamim Farah, 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - V. Ex• está certo, 
porque o Poder P~blico não tem tido a oportunidade de solucionar 
os problemas, sobretudo, de certas camadas, como por exemplo, 
problemas no que tange aos menores abandonados, aos excepcio
nais, aos velhos, c até mesmo a certas doenças incuráveis, Por exem
plo, o câncer, é: uma doença que é um desafio para a Medicina, mas 
nilo temos nem pesquisa no Brasil. Existe um hospital de cancerosos 
na Penha, no Estado do Rio de Janeiro: nilo sei quantos existem por 
a(, dando assistência aos necessitados, O doente vai ali quase que 
para morrer, por falta de recursos evidente, Aquele hospital vive da 
abncguçilo dos médicos, que ali labutam, como esse grande 
cancerologista que é o Dr. Mário Krocff- inclusive o hospital tem 
o seu nome - como os sc~s colegas c colaboradores, os Drs, Jorge 
Mnrsilac, Alberto Coutinho c tantos outros que dilo o melhor de si 
cm favor daquela instituição. Onde está o Poder Ptlblico cm favor de 
.,.t'I~J ....... . ..... ..,.,. 
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uma instituição dessa natureza? Onde cstâ o Poder Pablico para 
atender aos excepcionais, cuja situação vai se agravar muito agora, 
quando for concretizada a emenda divorcista, porque nós vamos 
solucionar o caso amoroso, mas não vamos solucionar o caso desses 
menores excepcionais, como, também, de outros menores abando· 
nados, que constituem uma verdadeira tragédia, Nenhum dos 
cônjuges vai querer ficar co_m essa responsabilidade, porque estilo na 
busca de uma outra situação mais agradável, mais amena c mais 
feliz; Muitas instituições, meu curo Senador Danton Jobim, tendem 
'u desaparecer se p;cvalcccrcm esses dispositivos que V. Ex•, 
í:.om tanto ·entusiasmo c tenacidade, vem combatendo, As próprias 
Santas Casas, algumas das quais, têm propriedades, têm recursos, 
não vila aguentar essa nova responsabilidade atribulda neste projeto;' 
Estou solidário com V, Ex• Acho, inclusive, que V. Ex• tem toda a 
razão. Tantas instituições privadas vêm cm socorro das comuni·. 
dudcs; vêm cm socorro dos necessitados; vêm cm socorro daqueles' 
que nem mais podem lutar, que nilo conseguem encontrar uma porta 
aberta para os altimos dias do seu sofrimento. O Poder Público deve
ria ver estas instituições como órgãos colaboradores c nilo como 
adversárias ou inimigos. Estou solidãrio com V. Ex• c espero que 
haja uma reformulação cm torno dessa matéria. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Sr, Presidente; o 
Senador Benjamim Farah cstâ coberto de razões, O seu entusiasmo, 
ao desferir o seu aparte, mostra que ele sente profundamente o 
problema, Vivendo numa grande metrópole, como cu, somos teste· 
munhas diárias da insuficiência dos órgãos oficiais de assistência, no 
atendimento à população, 

Essas instituições, na realidade, foram criadas desinteressa· 
damcntc, por pessoas que resolveram devotar a sua vida a fazer bem 
ao próximo, exercendo aquele dever de caridade que o Evangelho 
nos aconselha c nos determina. 

Essas pessoas, que hoje prestam assistência social, 
complementando o aparelho do Estado, deveriam ser encorajadas c 
nilo absolutamente desalentadas pelo Poder Público, que lança sobre 
as suas iniciativas novos ônus, que não remediarão, de nenhum 
modo, a Previdência Social, o aparelho do Estado; eles não contribui
rão para melhorar nada, apenas para piorar instituições beneméritas, 
de maneira que esta é a hora de o Congresso Nacional examinar com · 
cautela, com espírito de solidariedade humana, este projeto, a fim de, 
realmente, csc~má-lo de tudo aquilo que possa constituir um ônus 
pesado para as instituições, quer de assistência social, quer de 
assistência médica, quer de cultura ou de pesquisa, cm nosso Pais. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. DANTON 
JOBIM EM SEU DISCURSO: 

DE UM EXTREMO AO OUTRO 

O espírito comunitário, ainda tilo Um ido no Brasil, eslâ ameaça. 
do de agravar essa rarefeita expressão se aprovado, cm todos os ter
mos originais, o projeto governamental que, a lftulo de rcdisciplinar 
os critério pura o reconhecimento das entidades de utilidade pablica, 
cria-lhes generalizadumentc sérios obstáculos de sobrevivência. 

A iniciativa do Governo, agora submetida uo Congresso, parte 
do propósito perfeito de dar combale às entidades fantasmas que, a 
pretexto de atenderem ao interesse público, na verdade só favore
cem, frcqOcnlcmcntc, indivíduos incscrupulosos. Nem tudo, porém, 
é indústria da mantropia nus organizações purticularcs dedicadas, no 
Pais, u prestar serviços nssislcnciuis li comunidade, sem qualquer 
intuito lucrativo, 

Se hã distorções em certas áreas da atividadc beneficente, nou
tras u respcitubilidude jil se firmou inclusive por longa tradição, 
truduzidu em uçno impecilvcl no cumpo da cducaçilo e da cultura, da 
lissisti:ncia médico-hospitulur, du previdência etc. Compelidas a 
suportar as contribuições do INPS, Impostos c outros ônus, no mes
mo enfoque das empresas comerciais, muitas dessas instituições -

universidades religiosas, escolas profissionais, Santas Casas de 
Misericórdia, orfanatos, asilos- serão obrigadas a fechar as portas 
ou a reduzir drasticamente a quota de assistência social que hoje 
somam a atribuições financeiramente compensatórias, 

Vejamos os aspectos vulneráveis do projeto, No a1t. I•, inciso 
Vll1, determina-se que as instituições reconhecidas de lllilidadc pú· 
blica deverão "prestar serviços gratuitos correspondente! a pelo me· 
nos 50% de sua renda liquida, quando suas atividadrs forem de 
ensino ou de assistência médica ou social, c 70% nas atividadcs de 
pesquisa ou de divulgação cultural". Ora, embora tais entidades dcs· 
tinem realmente todas as suas rendas aos fins mencionados, prc· 
cisam, também, para enfrentar habituais circunstâncias de crise, 
dispor de alguma reserva que lhes assegure uma situação mfnima de 
equilíbrio. 
. Mais ameaçador, porém, é o que dispõe o parágrafo 3• do 
mesmo art, 1•, quando manda aplicar 25% da renda bruta na presta· 
ção de serviços inteiramente gratuitos. Como se não bastasse, logo a 
seguir sujeita as instituições visadas a todos os encargos providenciá· 
rios, dando cm troca apenas a isenção do imposto de renda - uma 
renda, por natureza, em geral inexistente, 

Não se leva cm consideração no projeto se a receita bruta bas· 
tará para custear as despesas da entidade. No caso de dejiclr ou mcs· 
mo de cquillbrio financeiro, a perda de uma quarta parte da renda 
bruta as tornará inviáveis, cm setorcs por vezes não alcançados pela 
ação do Estado. 

Registre-se que a contribuição do INPS virá somar-se a outras 
obrigações vigentes, como as do ISS, FGTS, PIS, 13•-salário, férias, 
salário-educação etc. 

No caso das instituições educacionais, deveria atentar-se para o 
fenômeno generalizado da evasão, cm média, de 50% dos alunos que 
pagam suas anuidades. Como poderão sobreviver, diante desse 
problema c da imposição de concederem 50% de bolsas sobre a renda 
liquida? 

Ninguém negará a necessidade de uma severa fiscalização junto 
às organizações de utilidade pública, para eliminar o comércio da ca· 
ridadc. Nada justifica, entretanto, que se passe de um extremo ao 
outro, punindo a um só tempo os aventureiros da filantropia, os 
abnegados da ajuda ao próximo c afinal os beneficiários desse braço 
generoso da iniciativa privada. 

Não é: dessa modalidade de dcscslatizaçilo que carecemos. A 
politica social do Governo, hoje cm rumos tilo acentuados c ccr· 
tciros, só tcrâ a perder eliminando um canal tão rccomcndâvcl c tão 
nobre de apoio às vocações comunitárias c humanitárias dcst" pais . . 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Luiz Viana, nos termos do inciso VI do arl, 16 do 
Regimento Interno. 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- DA. Para uma comunicação, 
Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente, Srs, Senadores: 

Solicitei a palavra para uma breve comunicação, na qual desejo 
deixar registrada a posse, que dcverâ ocorrer amanhil, do Ministro 
Álvaro Peçanha Martins, na Presidência do Tribunal Federal de 
Recursos. 

Acredito que esses meus sentimentos de júbilo c confiança silo 
partilhados nilo somente pela Magistratura brasileira, como também 
pela classe dos advogados, dada n vida de trabalho c dedicação lls 
leis que marca u existência do eminente Ministro. 

Baiano, meu companheiro de lides politicas, exerceu S. Ex•, nu 
vida pablicu, vârios cargos, inclusive o de Deputado na Assembléia 
Legislativa da Bahia, Mais tarde, o de membro do Partido Liberta· 
dor, u cuja dircçilo pertenceu, passando, depois, para o alto cargo de 
Juiz Federal. Aliâs, já antes, como advogado dos mais conceituados 
do meu Estudo, fizera ele parle do Conselho da Ordem dos Advoga· 
dos, cuja Presidência também exerceu, 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permite V, Ex• um upar· 
I c, nobre Senador? 
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O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA)- Com muita honra. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Queria associar-me a cs· 
se registro que V. Ex•, com muita oportunidade c muita justiça, faz 
neste momento. Inegavelmente, o Dr. Álvaro Peçanhn Martins é um 
h<JITiem do mais alto conceito, comprovado em toda a sua vida públi· 
ca e politica. Eis aí as razões das amizades que granjeou e do apreço 
que desfruta entre os seus concidadãos. 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA - BA) - Muito agradecido a 
V. Ex• por este aparte de solidariedade às minhas palavras. 

Foi justamente no campo du advocacia que foi buscá-lo o Presi· 
dente Castello Branco, para nomeá-lo como Juiz Federal, após a 
reforma constitucional de 1967. 

O Sr, Mauro Benevldes (MDB- CE)- V. Ex• me permite, 
Senador Luiz Viana? 

go, cuja vida toda ela um exemplo de dedicação, de lealdade, de 
honradez, de inteligência e de estudos, estou bem certo que rcpresen· 
to, nesta hora, o pcnsumcnto du Magistratura c dos advogados do 
Brasil. 

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

O SR. PRESIDENTE (Josê Lindoso) - Concedo a palavra, 
nos termos do inciso VI, art. 16 do Regimento Interno, no nobre 
Senador Dinarte Mariz. 

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

Dentro da orientação do Presidente Ernesto Geisel, pensei em 
apresentar à apreciação do Congresso Nacional uma emenda à Cons· 
tituição, incorporando, disciplinando e ampliando o seu artigo I 54. 
Tomei a iniciativa de divulgar o seu texto pela imprensa e conversar 
com vários congressistas das duas Casas do Congresso pura assim 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA)- Com muito prazer. receber a critica e sentir o apoio que pudesse receber dos nossos 

0 Sr. Mauro Benevldes (MDB _CE)_ Nobre Senador Luiz representantes. Condicionei, entretanto, o seu encaminhamcnto·à 
V , · !975 d d' à p 'd' · d Tr'b 1 F dera! 'orientação da minha Liderança, a quem entreguei o texto da emenda. mna, em . quan o asccn ta rcst encm o 1 una c ; S . . 
d R M. · t 0 M · c t d t' ortun'd d xcm • . Ponderou-me o nobre Líder, enador Eurtco Rezende a mopor· c ecursos o mts r oactr a un a, tve op 1 a c, a c • .~·.: . il . 

. 1 d r v Ex• n st · t 1 1 ã 0 M;"'stro P•çanh·a ~·· tumdade da upresentaç· o do trabalho a ele submetido, embora i> 0 o que az , e e ms an e em re aç o a • .t ., ... ; 1 . 'd d' . d á · 'd d 
" · d lt · 't · · á · d · · t b '!h te c e ogtasse o seu contou o, que acre 1ta po er vtr a ser const era o 
'':'arttnS, C ressa ar OS mcrt OS IOCOnt VeiS C JU!IS a fi an , , ·num ConteXtO de mais amplitude na devida oportunidade. 
c1dadilo honrado daquele meu coestaduano e cheguct mesmo a vat!CI· ,, C , . 

1 
. d ·i. . 'd d d 

. . . . . ·.), on,orta-me·n cr ttca que mereceu c quase a unarumt a e a nar GUeclehavenudereahzarumagestãodas ma!Sausptc!osasepr()· ··' . 
1
• d. . 

1 
. d' . d · 'd d 

· 1 d d 1 · C , '~ tmprensa, que, a em o reg1stro e og1oso, ISCUIIU a oportum a e. ficuas, fazendo que OSJU ga os aque a Egrég1a arte o oossem sem· D d C d C .. d' · , 'dá·· be · 
· · · · d d' · d · · N · .. as uns asas o ongrcsso, sem tst1nç~o pnrll rta, ·re ct j)rc em me10 aos prmclptos o tretto e a JUSttça. o momento cm • 

1 
. 'd d · · .. ·· · d' ·

1 1 
· . · 

que V. Ex• homenageia o sucessor do Ministro lnãcio Moacir · esttm~ 0 no· senti 0 e apresentar "'Cll)C.O. a e utar pe a;~ua aprova.. 
Cutundn Martins, quero aproveitar a oportunidade, ao lado da·,\: .ção. D. . b . d 'd d 

· · C d ·~ eiXo transcnto a atxo o seu texto, e aguar o a oportum a e saudação que transm!lo ao novo titular daquela arte, para ren cr o f . d' d 
1 

. h L'd • b • 
1 

··i" 
tributo da minha admiração ao Ministro Moacir Catunda, que se " que~· ãor ~n ~ca a pe a ~10• a 

1
1 erança, para entoo su .IIICLi:· a.~ 

llouve à frente do Tribunal Federal de Recursos com a maior corre· aprecEI~ç· 0 0 dongSrrespso• 'dac!Ona: · 
· d' 'd d h d C â 1 1 · ld' tsaemen a, . res1 ente: çào. com a mmor tgm a e, onran o o ear e os c rcu os JUr t· 

c~s do País. 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA)- Realmente, Sr. Prcsi; 
dente, um dos títulos que devem honrar e dar uma alegria Intima ao 
Ministro Peçanha Martins é o de suceder, pelo voto de seus pares, a 
11m magistrado da altura moral e intelectual do Ministro Moacir 
Catunda. 

O Sr. Henrique de La Roeque (ARENA- MA)- Permite-me 
V, Ex• um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA - BA) - Com prazer, nobre 
Senador Henrique de La Rocque. 

O Sr. Henrique de La Roeque (ARENA - MA) - V. Ex•, 
Senador Luiz Viana, neste momento, fala por um sem-número de 
ndiTiiradorcs do Ministro Pcçnnha Martins que substitui na Prcsidén· 
ciu do Tribunal de Recursos o honrado Ministro Moacyr Catunda. 
f>cço, pois, que receba a minha solidariedade e aplauso por pronun· 
ciamento pleno de justiça, aplauso que se estende também à escolha 
do Ninistro Dêcio Miranda para a Vice-Presidência daquela Egrégia 
Corte de Justiça. 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- DA)- Agradeço o aparte de 
V, Ex• 

Como dizia, Sr. Presidente, nas lides forenses foi buscã-lo o 
Presidente Castello Branco para nomeã-lo Juiz Federal, cargo cm 
que de tal maneira se houve, desempenhando-o com tanto brilho e 
~:om tanta exeção, que o Presidente Costa e Silva resolveu nomeâ·lo 
para o Tribunal Federal de Recursos, onde seus méritos 1lC fizeram 
!<Jg<J notaaos, elevando-o à condição de um dos mais ilustres dos 
seus membros. Aliãs,juntamcntc com o Dr. Pcçanha Martins devcrã 
tomar posse amanhil o Ministro Décio Miranda, como vicc·Prcsi· 
de11tc d11quela alta Corte de Justiça, também uma das grandes figuras 
du Mugistruturu Brusileirn. 

Quero, assim, Sr. Presidente, exprimir sentimentos que, se s~o 
meus, pelos laços afctivos c de admiração que me unem àquele ami· 

PROPOSTA DE EMENDA Â CONSTITU!Ci\(j ~ · 
1 
of.. 

1977 ', 

Dá nova redaçlo ao art. 154 da Constltulçio Federal. 

Art. único. O artigo 154 da Constituição passa a ter 4, 
seguinte redução: 

"Art. 154. Constituirá abuso de direito individual ou 
politico, pregar, difundir da tribuna, da cátedra, da Faculdn· 
de, da Universidade, ou por quaisquer meios de comunicação 
social, matéria com o propósito de provocar comoção social 
ou a subversão da ordem democrática, importando o fato na 
suspensão dos direitos politicas de seis a dez anos·, a qual 
declarada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante 
representação do Procurador-Geral da República, sem prejul
zo da ação cível ou penal que couber, assegurada a defesa do 
+ll!Ciente. 

§ I' Nas mesmas sanções incorrerá quem praticar a tos 
de corrupção, desvio ou malvcrsaçilo de dinheiros públicos 
ou ainda, praticar fraude que de qualquer modo prejudique~ 
poupança popular. 

§ 2• Serâ igualmente passível das sanções previstas no 
caput deste urtigo, quem injuriar, difamar c caluniar as 
Forças Armadas ou as autoridades constituídas na chefia de 
qualquer dos Três Poderes da Unii\o, 

§ 3• A declarnçilo de perda dos direitos politicas 
importará, igualmente, nu perda da funçilo pública do 
condenado, ou do mandato, se o réu for titular de representa· 
çilo popular; c no confisco dos bens, na hipótese do parãgra· 
fo primeiro deste artigo, 

§ 4• Quando se tratar de titulnr de mnndato eletivo, o 
processo indcpcnderá.dc licença da Câmara a que pertencer. 

§ S• As sanções previstas neste urtigo nilo se aplicam à 
crítica, a atos c omissões dos titulnrcs referidos no rarágrafo 
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segundo, desde que não caracterizem injúria, diCnmação ou 
calúnia. 

§ 6• O Supremo Tribunal Federal regularâ, no prazo de 
trinta dias, por ato regimental, o rito sumãrio da representa· 
ção rcrcrida no caput deste artigo, cujo julgamento não pode· 
rã ultrapassar quinze dias, a contar da apresentação da 
denúncia," 

Eis, Sr. Presidente c Srs. Senadores, a emenda que cu deixo 
incorporada aos Anais da nossa Casa. Era uma colaboração que 
pensei, neste momento, prestar dentro dos acontecimentos que esta· 
mos vivendo c, a meu ver, se justificava ou ainda além d'c·sejustificar 
talvez rossc uma contribuição para que nós cncontrâssemos, aos pou· 
cos, o caminho que todos perseguimos para a democracia em nosso 
Pais. 

Deixo igualmente registrado nosso reconhecimento à imprensa, 
que nos prestigiou cm nossa iniciativa, bem como aos coicgas das 
duas Casas do Congresso, que nos estimularam, com o seu apoio, a 
dar continuidade à idéia. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- SQbrc a ~sa. comuni' 
cações que serão lidas pelo Sr. 1•-Sccrctãrio. 

São lidas as seguintes: 

Em 22 de junho de 1977. 

Senhor Presidente, 

Nos termos do § I• do art. 10 do Regimento Comum do 
Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excclên· 
cia, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a 
substituição do nobre Sr. Senador Lourival Baptista, pelo nobre Sr. 
Senador Augusto Franco na Comissão Mista do Congresso Nacio· 
na! que dará parecer sobre o Projeto de Lei n• 11. de 1977 (CN), que 
"institui o Sistema Nacional de Previdência Social, e dâ outras provi· 
dências". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais 
alta estima e distinta consideração. - Eurico Rezende, Lfder da 
ARENA. 

Em22dejunho de 1977. 

Senhor Presidente, 

Nos termos do § I• do art. 10 do Regimento Comum do 
Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên· 
cia, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a 
substituição do nobre Sr. Senador Altcvir Leal, pelo nobre Sr. 
Senador Mattos Leão, na Comissão Mista do Congresso Nacional 
que da rã parecer sobre o Projeto de Lei n• li, de 1977 (CN), que 
"institui o Sistema Nacional de Previdência Social, c dâ outras provi· 
dências", 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais 
alta estima c distinta consideração. - Eurico Rezende, Lfdcr da 
ARENA. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Serão Ceitas as substi· 
tuiçõcs solicitadas pela Liderança da Maioria. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomnrd- José Surncy- Dom!cio Gondim - Marcos 
Freire- Arnon de Mc!lo- Luiz Cavalcante- Tcotônio Vilela
Gilvan Rocha- Eurico Rezende- João Calmon- Gustavo Capa· 
ncma - Franco Montoro - Orestes Quércin - Otto Lehmann -
Osires Teixeira - Saldanha Derzi - Lcnoir Vargas - Daniel 
Krieger- Pnulo Brossnrd- Tnrso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Estâ finda a Hora do 
Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• IS I, de 
1977, do Senhor Senador Otair Bcckcr, solicitando a transcri· 
ção, nos Anais do Senado Federal, do discurso prorcrido 
pelo Doutor José Carlos Soares Freire, por ocasião da as· 
sinntura de Convénio celebrado entre o Governo do Estado 
de Santa Catarina e o Ministério da Fazenda. 

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

.dos. (Pausa.) Aprovado. 
Será Ceita a transcrição. 

I! o seguinte o discurso cuja transcrição é solicitada: 

"Atendendo no convite feito por V. Ex•, Sr. Governador, Dr. 
Antônio Carlos Kondcr Reis, outra vez tenho a satisração de visitar 
o progressista Estlldo de Santa Catarina, desta Ceita com a satisraçilo 
de participar de mais uma manircstação do excelente nível de coopc· 
ração existente entre os Governos Federal c Estadual. 

Com crcito, na data de hoje é assinado, um convênio com o 
Govêrno de Santa Catarina, dentro do projeto de apcrrciçoamcnto 
dos sistemas de arrecadação, tributação c administração financeira, 
pelo qual a União transrcrirá recursos da ordem de CrS 7.500.000,00 
(sete milhões e quinhentos mil cruzeiros), no corrente cxcrcfcio, com 
o objctivo de introduzir melhoramentos no aparelho fiscal desse Es· 
ta do. 

A transrcréncia de Know·how às unidades da Ccdcração, através 
de projetas específicos, objctivando apcrCciçoar a máquina adminis· 
trativa das áreas razendãrias estaduais, vem pautando a atuação do 
Ministério da Fazenda no seu relacionamento com os Estados c 
municípios. 

Os projetas "Receita", "Recursos Humanos" c "CIATA''. den
tro desse cnroque, jã Coram implantados cm Santa Catarina, e, cm r a. 
se de entendimentos c definições preliminares, encontra-se o projeto 
"Rcrorma Administrativa". 

E motivo de real sntisCação para mim constatar a evolução posi· 
tiva desses projetes em Santa Catarina, posto que, esse rato rcprcscn· 
ta, entre esferas de governo, uma identidade de objetivos voltados 
para um n!vel satisratório de eficiência c crctividadc. 

Particularmente gratificante, porque tal rato é registrado cm um 
Estado, cujo csrorço próprio no sentido de apcrrciçoamcnto da mâ· 
quina administrativa vem se refletindo na obtcnsão de resultados ai· 
lamente significativos. 

ECctivamcntc, Santa Catarina apresenta, no exercício de 1976, 
um superav/1 corrente da ordem de 533 milhões de cruzeiros - cerca 
de 20% da receita corrente- uma posição equilibrada no seu balan· 
ço. Onde a despesa total pouco excedeu a receita, com um desvio de 
apenas 0,40% - c uma situação invcjâvcl cm relação a outros Esta· 
dos, no tocante aos dispêndios com a mãquina administrativa- os 
gastos de custeio representaram 30% dos recursos globais do Estado. 

Por outro ludo, um dado auspicioso para o Governo do Estado 
de Santa Catarina tem sido o nível da receita do Imposto sobre a Cir· 
culuçilo de Mcrcudorius, que, no primeiro trimestre do corrente ano, 
uprmntou um crescimento real de 10% cm relação a igual pcrlodo 
de 1976. 

Apesar desse bom comportamento que pode estar traduzindo, 
além de uma melhoriu da eficiência da máquina administrativa, o nl· 
vcl de crescimento econômico do Estado, o rortalccimcnto do siste
ma arrecadador é uma preocupação de todos nós. 

E, por isso, aqui estamos celebrando este convênio que visa, cs· 
sencinlmente, proporcionar condições à Secretaria da Fazenda do Es· 
tudo, de otimizur suu utunção, mediante o reequipamento de seus 
diversos órgãos. 
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Desnecessário seria frisar que o rcaparclhamcnto cm foco não 
objctiva "aumentar" a carga tributária daqueles contribuintes que jll 
cumprem regularmente com a sua contribuição, mas, buscar recolher 
o tributo daqueles que relutam em participar e que, por uma questão 
de justiça social, têm a mesma obrigação de cooperar para o descn· 
volvimento do Estado. 

Por tudo isso, os recursos que serão transferidos ao Estado de 
Santa Catarina não devem ser confundidos com um simples auKIIio, 
antes um investimento do qual se espera, como retorno um incrcmcn· 
to as receitas, fator essencial a consecução do objetivo maior do 
descnvolvimenio estadual. 

Nesse ponto, desejo ressaltar que a filosofia do Programa de As· 
sistência Técnica desenvolvido por esta Secretaria-Geral repousa 
basicamente na evidência de que uma federação tanto mais forte serâ 
quanto mais sólidas suas unidades o forem. 

Como geratriz do programa, alinhou-se, entre outros fatores, na 
área de atuação municipal, a constatação de existência de uma faiKa 
acentuada de municfpios brasileiros extremamente dependentes de 
recursos transferidos, componentes esses que, cm termos de rcprcscn· 
tatividadc cm suas receitas globais, revelam uma participação de 90 a 
98%. Esse fato, obviamente concorre negativamente na tarefa de 
eliminação do "GAP" entre o desenvolvimento cconômico-social do 
pais na sua própria base, os municfpios. 

Tendo cm vista essa realidade, nos projetamos cspccfficos que 
compõem o Programa de Assistência Técnica, cstâ sempre presente a 
necessidade de que sejam asseguradas melhores condições de auto· 
suficiência aos estados e municípios. 

Exemplo marcante dessa preocupação constitui-se o Projeto 
CIA TA - (Convénio de I nccntivos ao Aperfeiçoamento Técnico· 
Administrativo das Municipalidades). O Projeto CIATA veio con· 
correr para uma expressiva elevação das receitas próprias munici· 
pais, nfvcl alcançado através da ampliação do universo tributâvcl, 
sem necessariamente, se incorrer cm maior peso de carga individual. 

Vale ressaltar que o aumento das receitas observados nos muni· 
cipios onde o CIA TA encontra-se implantado representa uma con· 
seqUência das médias de natureza juridica; institucional c administra· 
tiva aplicadas pelo projeto. Assim é que novos organismos são intro· 
duzidos no sistema tributârip municipal, a partir da implantação de 
um adequado cadastro técnico que identifica o potencial de con• 
tribuintcs, adotada uma sistemática única para cálculo dos impostos 
de competência municipal, autocorrigido anualmente, visando a uni· 
formização do sistema tributário. 

Desejo ressaltar, por fim, outro aspecto positivo na execução
a cargo da Secretaria de Economia c Finanças c desta Secreta· 
ria·Ocra!.,.... dos projetas componentes do programa, representado pc
la permanente troca de experiências c reciproca absorção de Know
how, o que vem propiciando, a par de uma real integração entre ni· 
veis de governo, um constante aperfeiçoamento de metodologias c 
técnicas de trabalho, assegurando cfctiva atualização dos projetas no 
interesse maior do desenvolvimento dos Estados c dos municlpios 
brasileiros. 

Mui to Obrigado!" 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 2: 

Votação, em turno ünico, do Requerimento n• 160, de 
1977, do Senhor Senador Leite Chaves, solicitando seja 
anexado ao Projeto de Lei da Câmara n• 2, de 1976, c nos 
Projetas de Lei do Senado n•s !93, de 19"5 c 283, de 1976, o 
de n• 121, de 1977, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que 
altera dispositivo du Consolidaçilo das Leis do Trabalho. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 

A Presidência farâ cumprir a deliberação do Picnllrio. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Item3: 

Discussão, cm turno ünico (apreciação preliminar da 
juridicidadc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei da Câmara n• IS, de 1977 (n• 379-Bj75, na 
Casa de origem), que incorpora ao patrimônio da Casa dos 
Artistas os direitos autorais havidos com o falecimento do 
cantor Eva! do Braga, c determina outras providências, tendo 

PARECER, sobn• 289, de 1977, da Comissão: 
-de Constltulçio e Justiça, pela injuridicidadc. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, irei submetê-lo a 

votação. 
Os Srs. Senadores que n aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto scrâ arquivado, feita a devida comunicação à Câmara 

dos Deputados. 

~o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 18, DE 1977 
(n• 379-B/7!1, na Casa de ortaem) 

Incorpora ao patrlmônlo da Casa dos Artistas os direitos 
autorais h .. ldos com o falecimento do cantor E•aldo Braaa, e 
determina outru pro•ldênclas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. t• São incorporados ao patrimônio da Casa dos Artistas, 
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, to
dos os direitos autorais c de interpretação deixados pelo cantor popu
lar Eva!do Braga. 

Art. 2• Fica a Casa dos Artistas investida dos direitos c conse
qUentes poderes para proceder, junto às entidades públicas c particu
lares, à incorporação dos bens a que se refere o artigo precedente, c 
autorizada a praticar todos os a tos que se fizerem ncccssãrios à con· 
cictizaçào do estabelecido nesta lei. 

Art. 39 Os efeitos da presente lei cessarão se herdeiros ou 
sucessores do cantor Eva!do Braga se habilitarem, na forma da lei, 
aos direitos autorais c de interpretação de sua. produção artistica. 

Art. 4• Esta lei entrará cm vigor na data da sua publicação. 
Art. 5• Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Item 4: 

Discussão, cm turno único, do Projclo de Decreto Lcgis· 
!ativo n• 12, de 1977 (n' 94-P/17, na Câmara dos Depu· 
tados), que aprova o texto do Convênio Regional de 
Reconhecimento de Estudos c Diplomas de Ensino Superior, 
na América Latina c no Caribc, aprovado pela Conferência 
lntcrgovernamental sobre Reconhecimento de Estudos c 
Diplomas de Ensino Superior, na América Latina c no Cari· 
bo, realizada na Cidade do México, sob os auspicias da 
UNESCO, de 15 a 19 de julho de 1974, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 263 c 264, de 
1977, das Comissões: 

-de Relações Exteriores; c 
- de Educação e Cultura. 

Em discussão o projeto. (l'ausa,) 
Nilo havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Em votaçilo. Os Srs. Senadores que o uprovum queiram permn· 

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item~: 

Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Sena· 
do n• III, de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que 
introduz modificações na Lcgislaçilo da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 925 a 927, de 1976, das Comis· 
sõcs: 

- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c 
juridicidade; 

-de Leglslaçio Social, favorável; c 
-de Finanças, favorável. '' 

Em discussão o projeto. 
. .. Se ncnh~m dos Srs, Senadores desejar fazer uso ~a palavra, irei 

declarar encerrada a discussão. (Pausa,) . · 
Encerrada, 

Encerrada a discussilo, é o projeto dado como aprovado, nos ter· 
mos do art. 315 do Regimento Interno, 

A matéria vai à Comissão de Rcdaçilo. 

E; o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9JJ1, DE 1975 

Introduz Modlficaçóes na Leglslaçio da Previdência 
Social. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• O parágrafo único do artigo 4• da Lei n• 5.890, de 8 
de junho de 1973, passa a vigorar com a seguinte rcdaçilo: 

"Parágrafo único, O disposto neste artigo nilo se apli· 
ca aos segurados que à data desta lei já contavam 35 (trinta c 
cinco) anos de serviço, inclusive proveniente de múltipla ati vi· 
dadc, independentemente de concomitância." 

Art .. 2• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 6: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 237, de 1975, do Senhor Senador Franco Monto· 
ro, que dispõe sobre punição pelo retardamento injustificado 
na concessão de beneficias ou prestação de serviços pelo 
INPS, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.022 a 1.025, de 1976, das 
Comissões: 

- de Constltu!çio e Justiça - 1• pronunciamento: pela 
constitucionalidade c juridicidadc; l• pronunciamento: pela 
constitucionalidade c juridicidade do substitutivo da Com is· 
silo de Legislação Social, com subcmenda que apresenta; 

-de Leglslaçio Social, favorável, nos termos do substi· 
tutivo que oferece; 

-de Serviço Público Civil, favorável ao projeto, nos ter· 
mos da suberncnda da Comissão de Constituição c Justiça. 

Em discussão o projeto, o substitutivo c a subemenda. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, declaro 

encerrada a discussão. 
Em votação a subcmcnda da Comissão de Constituição e Justi· 

çu, que tem preferência regimental. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer senta· 

dos, (Pausa.) Aprovada. 
Aprovada a subcrncnda, ficam prejudicados o projeto c o substi· 

tutivo. 
A matéria vai ~ Comissilo de Rcdaçilo, a fim de redigir o venci· 

do parn o segundo turno regimental. 

E; a seguinte a subcmcnda aprovada: 

SUBEMENDA N•1·CCJ À EMENDA N• I·CLS 

Dispõe sobre puntçiio pelo retardamento Injustificado na 
concessão de beneflclos ou prestaçio de serviços pelo INPS. · 

O Congresso Nacional dccrela: 

Art. I• 1: inclufdo na Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, o 
seguinte art. 58: 

"Art. 58. O retardamento injustificado no proccs· 
sarnento dos pedidos de beneficio, no seu pagamento ou na 
prestação de serviços, bem como nos respectivos recursos, 
constituirão falta grave e sujeitarão os responsáveis às penas 
estabelecidas, conforme o caso, pelo Estatuto dos Funcioná· 
rios Públicos Civis da União ou pela Consolidaçilo das Leis 
do Trabalho," 

Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 7: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 147, de 1976, do Senhor Senador Franco Monto· 
ro, determinando que os empregados de estações do interior 
farilojus a remuneração correspondente ao regime de "pron· 
ti dilo", pelas horas que excederem às da jornada normal de 
trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.028 a 1.030, de 1976, das 
Comissões: 

- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c 
juridicidade do projeto; 

-de Legislação Social, contrário; c 
- de Sen!ço Público Civil, favorãvcl, 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Secrctãrio, 

ll!ido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N•179, DE 1977 

Nos termos do art. 310, alfnea c, do Regimento Interno, rcquci· 
ro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 147, de 
1976, a fim de ser feita na sessão de 18 de agosto próximo. 

Sala das Sessões, em 22 de junho de 1977.- Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Em conseqUência, a 
matéria é retirada da pauta. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 8: 

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 de Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 194, de 1976, do Se· 
nhor Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a conces
são de bolsas de estudo pelo Ministério da Educação c Cultu· 
ra aos excrccntcs de cargos de administração sindical ou 
representação profissional, tendo 

PARECER, sob n• 160, de 1977, da Comissão: 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nilo havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Em votucilo. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per· 

muneccrscntados. (Pausa,) 
Rejeitado. 
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l'i o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•194, DE 1976 

Dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo pelo Ministé
rio da Educação e Cultura aos exercentes de cargos de admlnls
·tração sindical ou representação profissional. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. t• Os excrccntcs de cargo de administração sindical ou 
representação profissional, quando estudantes de nível universitário, 
farão jus a bolsas de estudo a serem concedidas pelo Ministério da 
Educação e Cultura. 

Arl. 2• Considera-se c.erccnlcs de cargo de administração 
sindical ou representação profissional, para os efeitos desta lei, os as· 
sim definidos pelo artigo 543, da Consolidação das Leis do Traba· 
lho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5,452, de t• de maio de 1943. 

Arl. 3• Normas de caráter operacional, a título regulamentar, 
seriio baixadas pelo Poder Executivo, nos 90 (noventa) dias subse· 
qUentes à publicação desta lei. 

Arl. 4• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Esgotada a matéria 
constunte da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redução final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 12, de \977, aprovado na Ordem do Dia da presente sessão c que, 
nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se 
não houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. !•-Secretário 
(Pausa.) 

l'i lida a seguinte 

PARECER N•346, DE 1977 
Da Comissão de Redação 

Redaçiio final do Projeto de Decreto Legislativo n• 12, de 
1977 (n• 94-B/77, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Helvídlo Nunes 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 12, de 1977 (n' 94-P.. iJ, nu Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Convéni·· Regional de Reconhecimento de 
Estudos e Diplomas de Ensin• .>uperior, na América Latina e no 
Caribe, aprovado pela Conferência lntergovernamental sobre 
Reconhecimento de Estudos e Diplomas de Ensino Superior, na 
América Latina e no Caribe, realizada na Cidade do México, sob os 
auspícios da UNESCO, de 15 u 19 de julho de 1974. 

Sala das Comissões, em 22 de junho de \977.- Adalberto Sena, 
Presidente- Hclvíd\o Nunes, Relator- Danton Joblm. 

ANEXO AO PARECER N• 346, DE 1977 

Redaçiio final do Projeto de Decreto LeKislatlvo n• 12, de 
1977 (n' 94·8!77, na Cümara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
art. 44, inciso i, du Constituição, e eu, , Presi· 
dente do Senndo Federal promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1977 

Aprova o texto da Convençiio Regional sobre o Reconhe· 
cimento de Estudos, Títulos e Diplomas de Ensino Superior na 
Amórlca Latina e no Carlbe. 

O Congresso Nncional decreta: 
Art. I• ~ aprovndo o texto dn Convençuo Regional sobre o 

Reconhecimento de Estudos, Titulas e Diplomas de Ensino Superior 
nu Américn Lntinn e no Cnribe, aprovndo peln Conferêncin lntergo· 
vcrnnmental sobre Reconhecimento de Estudos e Diplomus de Ensi· 
no Superior, nu América Lu tina c no Curibc, rcu\izudu nu Cidude do 
México, ;ob os auspícios du UNESCO, de 15 n \9 de julho de 1974. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra cm vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A rcdaçilo final lida vai 
à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que scrâlido pelo Sr. t•·Sccrctário. 

J;; lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 180, DE 1977 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispcn· 
sa de publicação, para imediata discussão c votação, da rcdação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n•l2, de 1977. 

Sala das Sessões, cm 22 de junho de 1977.- Helvldlo Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Aprovado o requeri
mento, passa-se à imediata apreciação da rcdação final anterior· 
mente lida. 

Em discussão a rcdação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 12, de 1977. (Pausa.) 

Nilo havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Hâ oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro, que 

falará como Líder, 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB-SP. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Assim como outros parlamentares, decidi não participar do pro
cesso de apresentação, discussão e votação das Emendas sobre o 
divórcio, pelas seguintes razões: 

I. Conforme pronunciamentos que são de domínio público, 
consideramos ilegltima c contrária aos princípios do Direito Cons· 
titueional a recente Emenda n• 7, baixada pelo Executivo, que cli· 
minou a exigência do quorum qualificado de 2/3 dos Membros do 
Congresso Nacional para a apresentação de reformas à Constituição. 

2. Nilo nos parece razoável nem oportuno utilizar, logo cm se
guida, essa norma para modificar princípios importantes de nosso or· 
denamentojurfdico. 

3. Por isso, respeitando embora os que divergem desse enten
dimento, nuo subscrevemos qualquer emenda e não participaremos 
da votação da reforma constitucional relativa ao divórcio. Nilo o fi· 
zemos no primeiro turno e não o faremos no segundo. 

4. Essa posiçuo foi pleiteada perante a Comissão Executiva do 
MDB por sctores significativos do Partido, que a considerou questão 
aberta. Lembro, também, que essa posição foi considerada pelo Car· 
deal de Silo Paulo como a atitude coerente para aqueles que negam 
legitimidade ao Ato do Executivo que reduziu o quorum para as 
Emendas Constitucionais. 

S. Pessoalmente, minha posição i: contrária às referidas Emen· 
das, embora reconheça a necessidade de serem introduzidas modi· 
ficuções substanciais em nosso Direito de Famflia. (Muito bem! Pai· 
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Concedo a palavra no 
nobre Senador Cnttcte Pinheiro. 

O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA - PA. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Planejamento ignorando a realidade dos fatores a considerar, c 
sem execução adequada, somente poder~ conduzir às incertezas da 
improvisução e suas conseqUências, quase sempre, negativas, Por 
isso mesmo, o Congresso Nacional aprovou, associando-se às gran· 
desesperanças então dcspertadns, o I Plano Nncional de Desenvolvi· 
menta, que, em 1971, definiu, pela primeira vez, "em sentido global, 

:; 

. . . . 
lj 
[1 
. . . . . . 
i 
' . . 
• 

!i 
ii 
:I 



Junho de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo II) Quinta-feita l3 3001 

estratégia do desenvolvimento brasileiro, capaz de assegurar a con
tinuidade do crescimento a taxas entre 8% c 10% ao uno, e de 
construir, no Pais, uma sociedade desenvolvida; ... estabelecendo 
buse~ para efetivar a Integração Nacional, visando, principalmente, 
a desenvolver o Nordeste e conquistar a Amazônia, a fim de que o 
País possa valer-se, convenientemente, de seus recursos humanos c 
dn sua dimensão continental", 

Propomo-nos, nesta oportunidade, apreciar as repercussões, na 
Amazônia, das diretrizes naquela época traçadas, nu firme detcrmi· 
nação de "ériar economia moderna, competitiva e dinâmica, c, por 
outro Indo, realizar democracia económica, social, racial e politica, 
consoante a índole brasileira", 

Definindo a Polftica de Integração Nacional, estabeleceu-se, 
como estratégia para a Amazônia, integrar para desenvolver, 
assentando-a cm "duns linhas mestras, complementares 'e interde
pendentes": 

r- integração física, económica e cultural na comunidade brasi
leira: de um lado com o Nordeste, no sentido leste-este; c, de outro, 
·com o Planalto Central e, através deste, com o Centro-Sul, no senti· 
do sul-norte; . 

11 - ocupação c desenvolvimento, para tirar proveito da expnn· 
são da fronteira económica, absorvendo excedentes populacionais de 
outras âreas c elevando o nível de renda e bem-estar da região. 

A ocupação económica e o processo de crescimento encontra· 
ramos caminhos procurados, pelos fatores seguintes: 

a) construção da Transamazônica, o grande eixo transversal 
leste-oeste ligando a Amazônia ao Nordeste; 

b) construção da Cuiabú-Santarém, eixo longitudinal norte-sul, 
unindo a Amazônia ao Planalto Central e ao Centro-Sul; 

c) levantamento integrado dos recursos naturais por meio do 
Projeto RADAM, fazendo cobertura aero-radargrumétrica; 

d) seleçilo de pólos de desenvolvimento e de integração, 
estabelecendo prioridades regionais para concentração de aplicações; 

e) programa de colonizaçilo da Transamazônica; 
f) instituição do PROTERRA, levando apoio ao pequeno 

produtor e estimulando n implantação de projetes agrícolas com 
sentido empresarial. 

O 11 Plano Nacional• de Desenvolvimento consagrou as 
preocupações com o equilíbrio cconômico-polftico entre as diversas 
regiões, a ocupação do subcontinente Amazônia-Centro-Oeste e n 
"integração entre utilização económica do grande espaço brasileiro, 
realização da vocação do Brasil de supridor de produtos agrícolas c 
política de população". 

Reafirmou-se, pura o período 1975-1979, a estratégia de integra· 
ção nacional esboçada no I PND, colocando conjuntamente o 
Nordeste, u Amazônia e o Centro-Oeste no Ouxo de produção ou de 
produtos entre essas regiões. Ao mesmo tempo, mantiveram-se ns 
dirctrizes para estreitar as relações dessas macrorrcgiõcs com o 
Centro-Sul, estimulando a fluxão de capital e tecnologia 'desta para 
aquelas (mas. Destacando u continuidade do plunejumento inicial, 
procuraremos abordar o seu utuul estágio no empenho pela 
superação dos desequilibrios regionais. 

No prosseguimento da análise que iniciamos com as considera· 
ções desta tribuna expendidas sobre o POLOCENTRO estamos, 
hoje, buscando avaliar as repercussões do Programa de Pólos 
Agropccuários e Agrominerais da Amazônia - POLAMAZONIA 
- instituído cm 1974 pura promover o aproveitamento integrado 
das potencialidades ugropecuárius, ngroindustrinis, florc>tais e 
minerais, em 15 áreus selccionadus e espacialmente distribuídas nos 
Estudos do Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Goiás c Muto 
Grosso, e nos Territórios do Amapá, Roraima e Rondônia. Essa pro
gramação compreende um elenco de 294 projetes, sendo 205 nu áreu 
de jurisdição da SUDAM e 89 nu du SUDECO, 

O II PND estabeleceu duns bases essencinis de continuidade da 
estratégia de ocupação económica du Amazônia: 

- u utilização dos eixos nuturnis de penetração e dos importun· 
tes Ouxos já caracterizados: o do Purunâ c de Silo Paulo, pnssundo 

por Muto Grosso, encaminhando-se para Rondônia ou pura o Norte 
de Goiás c Sul do Pará, e o que, partindo do Nordeste, vai cm busca 
do Planalto Central ou do Sul do Pará; 

- u ocupação por ârcas selccionadas (em conscqOcncia, 
espacialmente descontínuas) concentrando a açào em solos mais 
férteis para demonstrar evidentes vantagens comparativas. 

A utilização em marcha dos eixos naturais de penetração 
representados pelos cursos d'água, associados com os grandes tron
cos rodoviários já construidos - Belém-Brasília, Transamazônica, 
Cuiab6-Santarém, Cuiubá-Porto Velho-Manaus, aos quais se ligará, 
esperamos, cm futuro próximo, a Perimctral Norte - tem raizes 
históricas. Euclides da Cunha observara, cm 1900, o povoamento da 
Amazônia dirigido pelos rios, conduzido no sentido deles c de seus 
vales. Propôs, então, urna viu de ligação entre eles - urna ferrovia 
cortando os vales, seguindo traçado que o homem iniciara, abrindo 
"atalhndoras" que iriam, por terra, de uma vertente fluvial a outra. 
Seria a TRANSACREANA. O mesmo poderemos dizer 'da ligação 
intcr-rcgionul. Mendonça Furtado já propunha ligar a Amazônia ao 
Centro-Oeste, pelo Rio Tocantins, o que se continua pretendendo, 
pela moderna tecnologia, tornando o rio navegável. 

A Nuçilo desperta, afinal, c cnrrcnta o desafio que representa a 
Amazônia - a maior área do mundo, ainda de diminuto dcscn
vqívirncmo agrícola e industrial - partindo para o aproveitamento 
de in rra-estrutura de ocupação produtiva da região. 

A Amazônia, até bem pouco, teve a sua economia quase cm to
tal dependência do extrativisrno. 

Lembrança histórica nos mostra que, no século passado, o 
cacau e a quina amazonense chegaram a representar algum valor no 
comércio exterior. Mas, circunstâncias que mais tarde se repetiriam 
sacrificaram a Amazônia: n quina foi levada pelos inglcscs .. para a 
lndia, cuja produçilo, cm curto período, absorveu o mercado interna
cional, e o cacau transplantado para a Bnhia, onde a cultura 
rapidamente se desenvolveu, Em 1870, teve inicio a produção da bor
racha, que, no principio deste século, deu como conscqOcncia os 
primeiros movimentos mais acentuados de ocupação fisica da região. 
Porém, os ingleses, também levaram a seringueira para o Sudeste da 
Ásia e, em curto prazo, a sua produção suplantou a brasileira, cm 
condições vantajosas, ocasionando a longa depressão regional que 
combatemos no presente. Para isso tornava-se necessário vencer a 
escassez de transportes e comunicações. 

A Belém-Brasília demonstrou o valor da rodovia com 
elemento básico de fixação do homem ao campo c conseqUente 
geração da riqueza. Nos 2.100 km de extensão, o impacto sócio
econômico, cm sua zona de influência, não mais se discute, ante a 
evidência dos fatos, 

A Cuiubâ-Porto Velho, com 2.607 quilómetros, revelou efeitos 
altamente promissores na região que atravessa, tanto nus atividadcs 
agro pastoris corno nas de mineração. 

A Cuiabá-Suntarém, recentemente conclu!da, com 1.754 quilô
rnctros, ligando o Centro-Oeste ao Porto de Santarcm, é da maior 
importância ejâ começam a se fazer sentir as suas primeiras repercus
sões. 

A Trunsumazônicn, com 2.320 quilómetros, vai mostrando o 
seu real papel e decisivo significado no Plano Integrado de 
Povoamento, Colonização e Desenvolvimento Amazõnlco. Traçada 
pura interligar os afluentes meridionais do rio Amazonas cm pon
tos de extrema navegabilidade nas Cidades de Altamira, ltuituba, c 
Humuitá, de modo a facilitar n conjugação do transporte 
rodofluviul, abriu novas áreas próprias à agricultura, à pccuâria c à 
mineração. 

Cube, uqui, um parêntesis. Visitamos, há pouco dias, u 
Trunsurnuzônicu, no trecho Murub4-ltuitubu. Foi emocionante ver 
o trilfego nu estrada, numa utividudc que nào cspcrâvumos. As 
estutlsticns nos revelurum, então, um trâfego médio diário de 386 vcf· 
cuJos cm Murubâ, 203 em Altarniru c 50 em Itnitubn, As agrovilas, 
tão negudus, sào realidade que constitui mais um testemunho do 
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valor extraordinário do homem brasileiro. Ali está, cm verdadeiros 
postos avançados da conquista económica da Amazônia, n mocidade· 
brasileira. Homens c mulheres, no desempenho das atividadcs públi
cas ou empenhados cm projetes privados, demonstram n pujança dn 
juventude do nosso Pais. E destacamos essa presença não só numa 
homenagem às centenas de moços que encontramos, mas para dizer 
bem alto que é hora de fazer justiça às novas gerações nacionais, nilo 
permitindo que elas sejam esmagadas, nos seus mais puros ideais, 
pela intolerância vesga c destruidora. Em 1976, as agrovilas pro. 
duziram: 72.000 toneladas de cana-de-açúcar, 27.000 toneladas de 
arroz, 2.286 toneladas de milho, 1.028 toneladas de feijão, 480 
toneladas de pimenta-do-reino c 205 toneladas de cacau. Em usina 
próxima de Altamirn, foi iniciada a produção de âlcool, com mais de 
um milhão de litros. Visitamos agricultores cuja receita, no uno que 
passou, esteve entre 300,000 a 700,000 cruzeiros. Na área de inflÚ~n; 
cia de Humnitá, a mineração de cnssitcrita, que é escoada pela rodo
via, tornou o Pais auto-suficiente em estanho c exportador desse 
metal. Em Marabá, Altamira c ltaituba, nos foi dado sentir a 
extraordinária valia da presença do Banco do Brasil. Os seus pro
gramas diversificados de crédito dão apoio decisivo às diferentes 
utividadcs locais, despertando confiança c estimules naquelas 
populações, E tivemos a satisfação de ver mais uma Agência 
inaugurada, cm Monte Alegre, abrindo novos horizontes para um 
município de tradição agropastoril no Pará. 

Estudos realizados pelos Ministérios do Interior c da Agricul
tura, em conjugação com o Instituto de Plancjamcnto Econõmico e 
Social (IPEA). na procura de rumos para promover a integração rc· 
gional, permitiram a identificação de áreas que revelaram vantagens 
para a ocupação produtiva c o desenvoJv;illcnto. Deveriam, 
conseqUentemente, merecer atenções priorilitri:.· c programação 
especial relacionadas à localização estratégica e '"' :tprovcitamcnto 
dos recursos minerais, solo c flora, Para promover u aproveitamento 
integrado, nas diretrizcs dellnidas pelo IPEA, o Governo da União 
instituiu o POLAMAZONIA que representou passo decisivo, cuja 
continuidade objetiva não poderá ser interrompida sem graves danos 
para a economia c o futuro do País, 

O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. CAITETE PINHEIRO (ARENA - PA) - Com 
satisfação.. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- Espero que V. Ex• já te· 
nha acabado de ler o parêntese. Se não terminou, esperarei. 

·o SR. CAlT)':TE PINHEIRO (ARENA- PA)-,. 'onclui, 
nobre Senador. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- Agradeço a V. Ex• por 
ter feito uma referência, embora por alto, à Rodovia Transacreana, 
mas espero que estas palavras de V, Ex• sirvam, pelo menos, de estl· 
muto e incentivo, para que. o Governo conclua o mais rápido possível 
essa rodovia, em relação à ·qual, em matéria de prioridade, o Govcr· 
no tem agido mais como padrasto. Há mais de um uno fiz um discur· 
so, nesta Casa, chamando a atenção para esse fato, sobretudo para o 
trecho entre Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, chamando a atenção 
para o próprio trecho de Sena Madureira, de que, apesar de ver •;on· 
cluldo - vamos dizer assim - o revestimento primário, continua 
completamente intransitável nas épocas das cheias. Quanto ao outro 
trecho, nem o revestimento primário ainda está cm funcionamento, 
Fiz este apelo há um uno e creio que terei de refazê-lo brevemente, 
nesta Casa, Muito obrigudo a V. Ex• 

O SR. CAlTETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Agradeço a 
V. Ex• o aparte, e o apelo que formula vejo-o incluldo no meu 
discurso, com u maior sutisfuc;Uo c meu upoio. 

Continuo, Sr. Presidente: 
Dentre os seus Programas, o de Pólos Pecuârios, desenvolvido 

no norte de Muto Grosso e de Goiás c no sul do Parlt, só necessita, 

daqui para o futuro, de crescente melhoramento c adequação das 
raças: o de explorações agrlcolas, propriamente ditas, requerem 
incrementos tecnológicos: o Complexo Minero-Metalúrgico dn 
Amazônia Oriental, compreendendo, inicialmente, o minério de 
ferro c a siderurgia de Carajás, cm definição, c o conjunto bauxita· 
nluminn·alumlnio (Trombetas - Belém), cm execução, associados 
~o próximQ aproveitamento do potencial dn Hidrclétrica de Tucurul, 
com investimentos estimados cm 16 bilhões de cruzeiros, na primeira 
;fase, abrem uma nova pai~agcm. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Permite, nobre 
Senador, um aparte? 

O SR. CAITETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Com muita 
satisfação, nobre Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Cnttc· 
te Pinheiro, V, Ex• já se credenciou diante de mim pela cultura, pelo 
trabalho, pela seriedade, e agora se credencia pelo amor que revela 
ao seu Pará, ao Estado vizinho c amigo, que V, Ex• tão bem 
representa, Mas, permito-me uma leve observação, para que não se 
forme jurisprudência em torno do assunto c passe como coisa julga· 
da: diz respeito à Transamazõnica. Parece que ouvi V, Ex• fazer 
referências elo~iosas à Transamazônica, no sentido de todo 'o seu 
percurso, num total de dois mil e tantos quilómetros, estar funcio· 
nando a plena carga. Quero pfotcstar, dentro do seu discurso, que cs· 
sa Transamazôn ica niio exisfc: existe uma Transparaense, c é muito 
justo que V. Ex• a elogie, 'rranspnracnse ligando os talvcgucs dos 
três rios, Tocantins, do Xingue do Tapajós. Muito justa a sua posi· 
ção. Mas, para que não passe cm julgado como toda a Transamazô· 
nica funcionando, tendo trânsito livre, quero garantir a V, Ex• que 
de ltaituba a Humaitá não se transita, a não ser cm veicules cspccia· 
líssimos e no verão, por ocasião do estio. No inverno esse trecho fica 
totalmente intransitável, totalmente! No verão é posslvcl, cm jipes 
com duas trações, em carros especialíssimos, o trecho de ltaituba a 
Humaitá. De Humnitú a Manaus só podemos transitar com um peso 
de 4 toneladus por eixo, porque a qualquer momento a estrada pode 
ser succionada por vácuos, por buracos existentes no próprio aterro. 
De formn que eu quero deixar o meu protesto no seu discurso, para 
que não se diga, no futuro, que passou em brancas nuvens a afirma· 
çiio de que a Transamazônica, nos seus dois mil e tantos quilô· 
metros. é transitável. E, quanto uo POLAMAZONIA, nobre Sena
dor, no que nos diz respeito, lá, no nosso Am.nzonas, no Estados do 
Amazonas, o pólo Juruá- Solimões até hoje recebeu alguns pregos 
no Porto de Coari; mais nada, E muito mal colocado e muito mal 
feito. 1:ora disso não h:i n:·da de POLAMAZONIA no Estado do 
Amazonas, nada mesmo. absolutamente nada! Muito obrigado, 
nobre: Scnndl)r, 

O SR. CAITETE Pll"JHEIRO (ARENA- PA)- Confesso, 
eminente' colega Evandro Carreira, que estava ansioso pela sua 
presença neste plenârio. Meu discurso não estaria completo se nilo 
tivesse n satisfação de incluir, pelo menos, um aparte de V, Ex• 
Realmente, n Transamnzônicn, estrada pioneira - é preciso consi· 
derar em primeiro lugnr- foi aberta no trecho de Estreito até Hu
maitíl. Não me referi no trecho Hurnnita-Mannus. Afirmei que cs· 
tunda nu Trunsumuzônica, no Trecho Murnbá-ltuitubn, encontrei 
a com um tráfego que me surpreendeu, de um lado, mas que me cmo· 
cionou, de outro, E me fez até, em diálogo com os eminentes Sena· 
dores Roh••rto Snturnino e Paulo Brossard, mnnifcstnr·lhcs n minha 
esperunç;. · ··ue c! .i cm breve - c certamente seria um prazer n 
companhia de V. Ex• - pudessem visitar aquele trecho, pura verem 
o signincado real du Trunsumuzônicu, onde- referi anteriormente 
- encontrei u mocidade brasileira empenhada no trabalho mais 
hercúleo, muis produtivo, mais decidido, gerando riqueza c n produ· 
çi\o u que me referi, também, hli poucos momentos. Foi uma 
homcnugcm que prestei 1\ mocidade brasileira, que ali está numa 
grande afirmação, c ni\o permite mais u negação por nenhum de nós, 
de que u Transumazônicn poderá representar, no futur~, rcnliznçilo 
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das mais decisivas no cm'pcnho de penetração c de ocupação da 
Amazônia. 

Mas, também, não posso negar a V, Ex•, que a minha satisfação 
é ver uma Transpará, dentro da Transamazônica, já exercendo o pa· 
pcl para que foi implantada. Espero que, cm futuro próximo, os de· 
mais trechos possam nos levar até Humaitá, nào para uma negação a 
mais, como a que acaba de fazer V, Ex• e que me parece, de certa ma
neira, justa, porque no Estado do Amazonas o POLAMAZONIA, 
realmente, só tem um pólo, o Juruá-Solimões, e não tenho noticias 
de quais os projetas implantados ou cm execução, tendo, consc
qOcntemcntc, que admitir o reparo de V. Ex• 

Mas, embora lamentando que V, Ex•, como autêntico rcprescn· 
tantc do Amazonas, não me acompanhe no pensamento 'exposto, 
quero reafirmar, numa manifestação que é até mesmo de elogio a 
V, Ex•, que tanto se tem batido pela nossa Região, que no Pará, no 
trecho Marabá-ltaituba, encontrei, como a maior de todas as afir· 
mações, a mocidade brasileira no trabalho mais extraordinário que 
pudéssemos desejar. 

Pelo recursos alocados no triénio 1975/1977, veremos, na tabela 
a seguir, o extraordinário empenho da União na efctiva execução do 
POLAMAZONIA. 

sucr~oar..\:1,\S 
A?LtCA':.!lf§ PROGI!A/.t.\'!JAS ! C !L$. 1 000/_ 

I 975 U.tli ''111 TOTAL 

- AQ/I..le.uteu.ll.tt 171.174 ~B. 1 o~ 355.917 B22. :?.j 

.. Tlt.P.II4~PIL-tc.~ 214.111 2~3.77~ 467,HI 965.3·1~ 

. Enc.~tola. 6r,l60 16.646 16 .150 as.Hú 
- Mincll.açiio 12' 045 12' 919 21.B! 16,39: 

• Pc~, UldJtutO 210.2J2 H7.!Sl 410.322 91!.·135 

. 1nd. Seltv.l.ç.a6 9' 4 20 8. 790 ",391 52.601 

- T/l.a.ba.tho 6. 5 06 • 6. so~ 

.. SllÜde '· 2 59 
• 5. s 35 1. 2 3 9 l6.ll3 

. Ed~tea.çiio 14. 19 o 23,942 2Z. 656 60.7:t 

Apo.i.CI Loal4t.iea 2,401 s .! 39 li. 000 11.547 

r'orAt 100,000 1.010.000 1.413.000 3,133,000 

A concentração das comunidades amnzomcas cm. esparsos 
núcleos urbanos, à margem dos rios, determinou o estabelecimento 
de prioridades voltadas para o reforço da infra-estrutura económica 
c social da região. Houve assim que colocar o Desenvolvimento 
Urbano entre as açõcs sctoriais de grande import1incia, promovendo 
a estruturação de núcleos urbanos cm projetas de desenvolvimento 
social e flsico-tcrritorial das sedes municipais. Procurou-se a 
sustentação a projetas de recuperação de terras, drenagem de âguas 
pluviais, controle de enchentes, abustccimcnto d'água, aumento da 
oferta de cncrgiu c!étrica, introdução de moderno sistema de 
telecomunicações interligando as demais regiões, 

O Sr. ltalivlo Coelho (ARENA- MT)- V. Ex• me concede 
um aparte? 

O SR. CA'ITETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Com muito 
prazer. 

O Sr. ltalivlo Coelho (ARENA- MT)- Acompanho com o 
maior interesse o discurso de V. Ex•, falando sobre a Amazónia e o 
POLOCENTRO, como partes componentes do II PND, V. Ex• fala 
em muis de 60% dos interesses brusileiros. Bem sabe V. Ex• que não 
seria passivei trntur-se du ocupução du Amnzóniu sem u evidência da 
necessidade do ampuro, du assistência c da cunuliznção de recursos 
paru o setor urbano, eis que, aquelas cidades brasileiras, quase todas 
antigas, encravadas nus margens dos rios, isoladas, muitas vezes, 
pelas norcstas, eram sujdtas a todas us dificuldades, dificuldades de 
recursos, dificuldades por enchentes, como a cidade de Marabâ, no 
seu Estudo, ou u cidade de Cuiabll, no meu Estado, enchentes de 

uma grandiosidade que superava os recursos da população local. 
V. Ex• falou bem, quanto às criticas à Transamazõnica. Eu mesmo, 
pessoalmente, tenho alguma dúvida sobre a i:nfase da Transamazõ· 
nica, mas não tenho dúvida algumu sobre a sua conveniência. Lcm· 
bro-me- e V. Ex• se referiu -do êxito c do êxodo c do grundc ser· 
viço que a Belém-Brasília tem prestado, atua!mentc, como fixação 
do homem à terra, nesse antigo vazio geográfico de cerca de dois mil 
quilómetros, dessa Capital a do Estado de V. Ex•, hoje plenamente 
ocupada e em total ntividadc. Recordo-me, mesmo, de que um ilus· 
trc brasileiro chamou-a estrada do absurdo, estrada da onça. Fui 
sempre um inconformado com a oposição à Bclém-Brnsllia. Assim, 
também sou inconformado com a oposição que se ouve no Congrcs· 
so c alhures à Transamazõnica; ela é necessária. Não é preciso, evi· 
dcntcmcntc, que ela fique pronta, em cinco anos. ~osdc Pernambuco 
até 0 Acre. Evidentemente que não, mas é uma estrada de pene· 
traçào, assim como o são as duas a que V. Ex• se referiu: Cuiabá
Porto Velho c Cuiabá-Snntarém, que é parte da Transparâ, almejo 
de V. Ex• Estou, por conseguinte, de pleno acordo c atento às pala· 
vras de V. Ex• Quero, ainda, pedir permissão para incluir dentre as 
suas palavras o ressalto de que hã necessidade de dar melhor realce à 
navegação fluvial. E aqui está um velho sonho de um mato-gros· 
scnsc; de um habitante da Bacia do Prata, vê-la interligada com a 
Bacia do Amazonas, através de canais que não serão muito caros, 
que custarão uma pequena parte da Transamazónica, c permitirão 
que a navegação se faça cm todo o solo brasileiro. Muito obrigado a 
V. Ex• 

O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA - PA) - Muito 
grato pela colaboração preciosa que V. Ex• emprestou ao meu 
pronunciamento, 

O Programa de Pólos Pecuários que poderá elevar o rebanho da 
Amazônia para 5.000.000 de cabeças, ati: o fim da década, procurou 
considerar uma adequada localização no espaço amazónico, conjuga· 
da com a melhoria de seus rebanhos . 

O Programa de Lavouras Selccionadas incluiu as permanentes, 
como a seringueira, a cana-de·açúcar, o cacau, o dendê, a pimenta· 
do-reino, o gunraná c, entre outras, o arroz, o feijão. a mandioca e as 

' frutas. O trabalho associa programas de colonos c pequenos produto· 
res com os de empresas agricolas. médias c grandes c de colonização. 

A programação de Energia c Mineração tem levado recursos 
para o projeto da Hidrelétrica de Curuá-Unn, jâ concluido, c para 
os estudos de aproveitamento do Rio Catingo, da Hidrelétrica de 
Samuel c de sistemas energéticos nos diversos pólos. No setor de 
mineração, destacam-se o Projeto Carajlls, que deverá atingir, cm 
1986, a produção de 50 milhões de toneladas/uno de minério de ferro 
c o Projeto Trombetas, para uma produção inicial de bauxita, cm 
1979, de 3 milhões de toneladas/ano, associado ao Projeto Alumi· 
nio, com produção prevista, cm primciru etapa, de 320 mil tonela· 
das/uno, cm !980. 

O Programa de Educação c Saúde tem projetas da maior 
relevância, de capacitnção de recursos humanos c atividadcs de 
pesquisa sobre cndcmins regionais. 

O POLAMAZONIA envolve atunlmcntc cerca de 40 órgãos 
executores, sendo 27 federais c 13 estaduais. Os programus cm 
execução até o final do ano seguirão dando ênfase no reforço e 
prepuro de infra-estrutura económica: estradas de penetração, vici· 
nuis e ulimentudorns, energia c aeroportos: desenvolvimento urbano, 
beneficiundo mais de 60 cidades com sistemas de abastecimento 
d'úguu, esgotos, drenagem de águas pluviais, sistemas villrios: nos 
progrumus agropccuários, u rcgulnrizaçi\o fundiária, construção de 
armazéns c silos, pesquisu e inventúrios florestais, 

Até maio de !977, foram aplicados 98,5% dos recursos distribui· 
dos pura o exerclcio de 1976, no valor de um bilhão e quatro milhões 
de cruzeiros. Em crédito, foram aplicados 250 milhiles de cruzeiros, 
do PROTERRA e do PIN. 
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Houve, assim, as aplicações seguintes, no pcrlodo de 1975/1977, 
excluindo os projetas dos Ministérios dos Transportes, das Minas e 

Ex.c.l:.c.Zc..<.o 
':"ec.ui:. .. HIJ 
Ap.Cú•t,rloJ 

Energia e da Agricultura, e ou~ros programas, com recursos que não 
se restringem no POLAMAZONIA: 

de 7975 Ex.tvtc.Zc..lo de 7 976 Exe.JLc..Í.c..La de 1.911 

Foti.Ceo Rec.u.IL-600 Fottte.o Rec.tu:.oo;, Fon.tell Apt.ic.a.doo PILO!IJI.t!.!nJ1dOO 

?OLA,IIAlONI A 7 o o' o PIN/PROTERRA, 7 • o 2 o' o P!N/PROTERRA/ I, 4 73, o P 171/PROTO RRA/ 
F0?1 

?R?GRA/.1,\S ôE 1/IFRA· ESTRUTURA • SOCIAL 1l.W. 
- :du.c.a.ç~u 35, o 
- 3aúde. 83' o 
- ·r11.aba..t:to 7 o. o 
APJIO A P~CGRA!.IAS DE TELEFONIA Nl\ 

A,'.I.\Z,N1A 2 o 1 O 

?R.)GRA/.IA :.IARABii E PONTAL IIORTE Do GOIÁS . 
TOT,\L VAS APLICAÇÕES N3,0 

Uma rãpida menção dos Estados c Municlpios beneficiados 
pelos programas do POLAMAZONIA dará uma idéia geral da 
amplitude que atuulmente apresenta: 

ESTADO OU TERRlTVRlO 
IPDLOI 

GOIÁS 
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NOTA (') - Estrada, Porto, Aeroporto, Armazém, Melhoria de 
Serviços Urbanos. 

Na programaçilo pura 1977, de destacar n distribuição de recur· 
sos pura o pólo de Rondônia, num total de Cr$ 265 milhões, perml
til1do a construçilo de obras de infra-estrutura como a Hldrcl~trica 
de Samuel, próximo de Porto Velho, estradas, redes de armazéns, 
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regularização fundiária e assistência à agricultura c apoio no descn· 
volvimento urbano, n fim de criar condições que permitem acolher 
os grandes nuxos migratórios que lá estilo chegando. Os pólos da 
Prê-Amazônia Maranhense, que receberão cerca de 108 milhões de 
cruzeiros; o pólo Tapajós, que terá 122 milhões de cruzeiros, e o pólo 
Carajãs, onde está sendo construída a Hidrelêtrica de Tucuruí, c o 
complexo de mineração que utilizará as reservas de Curajás 
d~stacam-se nos projetes em execução, 

Os fatos demonstram que o POLAMAZONIA - iniciado cm 
1975 -entrou em fase eminentemente executiva. Os resultados obti· 
dos e devidamente controlados pelos mecanismos de coordenação c 
acompanhamento da execução - SUDAM, SUDECO, IPEA e 
órgãos de planejamento do Ministêrio da Agricultura, programaram 
a seqUência dos projetas, incluindo 46 novos c reformulando outros, 
prevendo-se para 1977, considerado ano decisivo para o implante, a 
conclusão de muitos dos 247 projetes considerados prioritários nos 
campos da infra-estrutura econõmic~ e social. 

O Sr. Enndro Carreira (MDB - AM) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. CA1TETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Com muito 
prazer, ouço o nobre Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador, 
gostaria de fazer uma pergunta: ê fato que a represa de Tucurul inun· 
dará um trecho, mais ou menos, em torno de 100 quilõmetros da 
Transamazõnica e que concluída -uma segunda pergunta, quer di· 
zer, a minha pergunta desdobra-se em dois ~spectos - o segundo 
seria, concluída a Tucurul, ficará o Tocantins navegável da base da 
Serra dos Carajás até o delta amuzõnico? 

O SR. CA1TETE PINHEIRO (ARENA- PA)- À primeira 
pergunta de V. Ex• posso responder tranqUilamente: hoje pela 
manhil, ouvindo magnifica exposição do Sr. Presidente da 
ELETRONORTE, Cel. Raul Garcia Leano, este assunto foi ampla· 
mente analisado e esclarecido. Em verdade, completa a represa de 
Tucurul, serilo inundados 57 quilômctros da Transamuzônica; 
inundação esta que não poderia ter sido prevista pelo DNER, 
porque, nn l:poca, nilo havia qualquer definiçilo mais cfetiva do 
projeto de Tucurul. 

De outro Indo, esses 57 quilômetros da Transamazônica permi· 
tiram n execução mais rllpida dos trabalhos de construçilo da 
Hidrelétricu de Tucurul. E, se eles não existissem, teriam que ser 
ubcrtos pura que esse apoio rodoviário pudesse ser satisfeito. 

Então, vui acontecer com os 57 quilômetros da rodovia 
Trnnsamazõnica, o que tem acontecido com outras rodovias deste 
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Pais, cm maior extensão, e algumas delas, até asfaltadas, quando fo· 
rum cobertas pelas águas de represas, posteriormente construldas. 

De maneira que, quanto à sua primeira pergunta - repito -
houve hoje um esclarecimento completo, por parte do Sr. Presidente 
da ELETRONORTE. 

Quando à segunda pergunta, lamento não ter condições de 
responder a V. Ex• 

O Sr. Alexandre Casto (ARENA- MA)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. CATfETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Com· muito 
prazer. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA)- Não desejaria in· 
terromper o discurso de V. Ex•. a não ser para congratular-me com 
o que traz à Casa sobre as obras e o desenvolvimento da Amazônia. 
Ninguém com mais autoridade que V. Ex•, estudioso dos assuntos 
brasileiros, especialmente da região amazónica, de que V. Ex• é um 
ilustre representante ... 

O SR. CATIETE PINHEIRO (ARENA - PA) - Muito 
grato a V. Ex• 

O Sr. Alexandie Costa (ARENA - MA)- ... e me toca mais, 
quando V. Ex• vem. com aquele elevado espirita de justiça, dizer à 
Casa os benefícios que tem trazido à região de. V. Ex• a grande 
;rodovia Transamazônica. ·E cu ficarei satisfeito no dia em que 
V. Ex• vier com esta mesma serenidade, com esta mesma autori· 
dade, dizer que está toda concluída a malha rodoviária da 
Amazônia, À ,cmclltança du P<mo VeUro-Manuus, tão combatida 
por aqueles qfu: não queril1111 vé.la constrU!da, mas que lâ estâ, ainda 
em curáter pioneiro, $CI'Vindo,p região amazõnica, principalmente à 
sua Capital, que é Mimaus. Muito obrigado, Senador Cattete 
Pinheiro. 

O SR. CATIETE PINHEIRO (ARENA - PA) - Grato a 
· iv. Ex• 

Tudo tem demonstrado que o POLAMAZONIA, estimulando 
o crescimc!llo económico de seus pólos, através do aproveitamento 
das potencialidades agropecuârias e minerais, com decisivo apoio 
das medidas tendentes a fortalecer a estrutura social, criou a possi
bilidad~ $ resposta que começa a se delinear, do crescimento da 

· atividadc económica e da ocupação gradativa da Amazônia. O 
aumento da produçap, a produlividade, a melhoria das condições de 
vida das populações jã beneficiadas nos permitem a satisfação de 
cxpr*ar oc:;te momeoto, ao eminente Senhor Presidente da 
República, a renovação da confiança de todos os brasileiros, em 
especial os da Amazônia e dD$ que nela realizam o trabalho de seu 
desbravamento e integração progressiva à economia nacional. Tenha 
Sua Excelência a certeza de que o POLAMAZONIA constituirâ, 
assegurada a continuidade que esperamos, uma das maiores reali· 
zações de seu Governo. E essa conquista muito mais grandiosa se 
apresentará ao futuro do Pais, porque resultarâ do trabalho e da 
firme determinaçi\o dos brasileiros de todas as regiões, que estão 
ocupando a Amazônia para integrá-la ao Brasil Grande 'de hoje e do 
amanhã. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Otair Becker. 

O SR, OTAIR BECKER (ARENA- Se. Pt'(lnuncla o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Recentemente, a Imprensa publicou noticiário em que o Banco 
do Brasil refutava criticas da Associação dos Bancos do Estado de 
Silo Puulo u expunsão ucelerudu do Bunco do Brt~sil, num processo 
identificado como de esttltizuçiio do credito. 

Tenho ponto de visttl firmt~do sobre o problemu da esttltiznçi\o, 
reiterndtlmente t~firmudo d~illl tribunu. Considcro·o umu das qucs-

tões mas graves e complexas de nossa economia, dirctamente 
relacionado com u preservação, em nosso País, do regime democráti· 
co. 

N.ão li as criticas feitas ao Banco do Brasil, mas apenas a 
resposta deste, 'publicada no Correio Bra:lllense, do dia li de maio 
passado. E aqui estou para algumas considerações cm torno de um 
dos pontos focalizados: o da criaçi\o de novas agências do Banco do 
Brasil no intCI!Íll: brasileiro. Informa-se que o Conselho Monetário 
Nacional modl~eou os critérios para concessão de cartas de novas 
Agéncius, com o que ficou temporariamente sustada a criação de 
Agências, diversas delas previstas para o Estado de Santa Catarina. 

Nas explicações publicadas no matutino desta capital, observa
se que "A politica de expansão da rede de dependências do Banco do 
Brasil visa a ampliar a sua presença no interior, em locais de menor 
atratividade, dentro das atribuições do banco, que busca suplcmcn· 
tar a ação da rede privada e atender convenientemente às neces· 
sidades criditícias das diferentes regiões. Finalmente, conclui o 
documento que deve ser ressaltado o fato de que a abertura de novas 
filiais em praças pioneiras ou de quinta categoria não afcta negócios 
dos demais estabelecimentos". 

Sr. Presidente: 
. Oponho-me, por razões que não cabe aqui reiterar, a qualquer 

tipo ou processo de estatização da economia, Isso não me impede de 
reconhecer a procedência do ponto de vista afirmado pelo Banco do 
Brasil, no tocante à instalação de agências cm regiões distantes, onde 
tantas vezes não hâ sequer um banco privado, 

1:: enorme a significação da presença do Banco do Brasil em tais 
localidades, onde desenvolve inequívoca ação pioneira, tornando-se 
poderoso instrumento de amparo à população e, assim, de propugna· 
dor do desenvolvimento. Decorre dai, naturalmente, a reivindicação 
de criação de agências por parte do Banco do Brasil, o que rcprescn· 
ta para essas populações quase uma opção de redenção económica. 

Não hâ como deixar de pleitear a instalaçi\o de agências em ci· 
dades com considerável potencial cconõmico, mas carentes de apoio 
creditício c técnico. I mposslvel ignorar essa realidade, que torna a 
obtenção de uma Agência do Banco do Brasil ardente anseio. 1:: a úni· 
cu forma exiSiente de se socorrer c dar apoio a populações que 
aspiram ao progresso e ao crescimento de suas cidades. Enquanto 
não surgir outra solução para o problema, imperioso se torna que 
reivindiquemos para essas regiões agéncias do Banco do Brasil, 
correspondendo a forte sentimento local ~ a uma realidade 
incontestável. 

O Sr, Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC)- Pois não, nobre 
Senador. 

O Sr. Oslres Teixeira lAIUNA - GO) - Evidentemente, 
assiste plena razilo a V. Ex• o Governo desencadeou, por assim di· 
zcr, um processo de agilização da agricultura brasileira. Estilo ai o 
POLOCENTO, o POLAMAZONIA c tantos outros pólos de 
desenvolvimento, que tiveram, para felicidade brasileira, a resposta 
do empresariado rural. Isso resultou numa multiplicaçi\o imensa de 
áreas antes improdutivas, agora sendo trabalhadas cm rinçõcs dos 
mais longlnquos deste Pais. 1:: evidente que essa nova ordem da 
economia rural brasileira há de exigir do Banco do Brasil a agili· 
zaçi\o, também, no que diz respeito às suas agências, porque, sobrctu· 
do na área dos pequenos produtores, quando a agência do Banco 
dista mais de 100 km da àrca onde se planta, só os gastos ncccssârios 
às idas e vindas pura 11 aprovação dos projetas, verificações etc, po· 
dcri11m tornar, sem dtlvlda nenhuma, de um custo muito alto a 
produçi\o agrfcola. Por isso, é preciso, realmente, que essas 
reivindicações sejam estudadas pelo Banco do Brasil com exccp· 
cionul cuidado, para que também essa instituiçi\o possa, no local cer· 
to, responder aos apelos e dar atendimento à clarinada de produçi\o 
que deu o Governo, ao cstimulâ-la; c, evidentemente, o estimulo 
fundumentul é o crédito. 

_ ............ --... 
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O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC)- Honrado com a 
participação de V, Ex•, eminente Senador Osircs Teixeira, afirmo, 
com satisfação, que ela reforçará em muito o objetivo deste pronun
ciamento, que é o de encarecer ao Conselho Monetário Nacional a 
reformulação das diretrizes para a criação de agencms no meu 
Estado c, certamente, em todo o Território Nacional, Muito 
obrigado. 

Sr. Presidente; pessoalmente c através de discursos desta tri
buna, tenho apelado, com insistência, para que a direção do Banco 
do Brasil instale agências em diversos municipios catarinenses, 
alguns desprovidos de qualquer agência bancária, ~o que, mais uma 
vez, venho fazer, solicitando ao Conselho Monetário Nacional, atra
vés do seu Presidente, Ministro Mário Henrique Simonscn, para que 
rocxamine o problema, no tocante ao meu Estado, para o qual insis
timos junto ao Dr. Carlos Rischbietcr - e agora com o apoio de 
V, Ex• posso dizer e repetir, uma vez mais, para todo o território 
nacional - para que crie agências do Banco do Brasil, especificada-

1 

mente no meu Estado, nas cidades de Rio Negrinho, Papanduva, 
Três Barras, Guaramirim, Fraiburgo, Santa Cecilia, Sombrio, São 
José, São Domingos, Quilombo, Pinhalzinho, Palma Sola, ltupo
ranga, Guarujâ do Sul, Balneário de Camboriú, Abelardo Luz, Água 
Doce e São Carlos. Em todas essas localidades reivindica-se uma 
agência do Banco do Brasil, cuja instalação é imprescindivel ao 
crescimento cconõmico, caracterizando-se situações que exigem a 
ação pioneira do Banco do Brasil, que teria efeitos os mais positivos 
e compensadores. 

Conhecendo como conheço todas essas cidades, seus problemas 
e seu potencial cconômico, não posso deixar de insistir, com vigor, 
para que nelas sejam instaladas, o mais rapidamente possivel, agên
cias do Banco do Brasil, conforme é anseio de suas populações, dis
postas ao trabalho mas sem o ponto de apoio que para elas seria a 
presença deste estabelecimento. Espero, Sr, Presidente, que as autori
dades do Conselho Monetário Nacional, reexaminem o problema, 
pois a reivindicação que insisto em fazer é procedente e nuo pode dei
xar de ser atendida, por se tratar de levar amparo e estimulo às 
populações que, sob todos os aspectos, os merecem, 

E concluo frisando que Santa Catarina dispõe de uma rede de 
agências do Banco do Brasil sobremodo reduzida, outro fator que de
ve ser ponderado a seu favor, 

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

O SR. PRESIDENTE, (José Lindoso)- Encontra-se no Gabi
nete do Senhor Presidente do Senado Federal a Diretoria da Associa
ção Brasileira de Imprensa. 

A fim de que eis Senhores Senadores cumprimentem os ilustres 
visitantes, n Prcsidôncia irá suspender a sessão por alguns minutos, 

Está suspensa a sessão, 

(Su.<pensa às 17 horas, a sessão é reaberta às 17 horas e 50 
min11ros.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está reaberta a sessão. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelâsio Vieira. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.) -Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Estâ o Brasil acordando para os graves problemas causado~ pela 
poluição ambiental c residual c, como prova disso, vemos inúmeras 
manifestações partidas dos mais diversos sctorcs, pregando maior 
respeito pela ecologia c pela conservação da natureza. 

Tenho defendido, com persistência a assiduidade, u adoção de 
uma politica dcsenvolvimcntista que não implique, necessariamente, 
na destruição ou em prcjuizo, quase sempre irrevcrslveis, para o 
meio ambiente, Creio no progresso ombreado com a preservação 
ecológica. Creio nu produção intensa cm todos os sctorcs, ao lado da 
rcsponsubilidadc pura não legar n nossos filhos um imenso deserto, 
um ambiente nocivo à saúde. 

Creio, ncimn de tudo, no trahalho produtivo somndo li consciên
cia de que aquilo que herdamm; c transmitircmns a nossos herdeiros 

nilo pode ser aviltado, destruido ou prejudicado por incúria, ir
responsabilidade ou imprevisão, 

A poluição no Brasil está se constituindo num problema de 
transcendental gravidade, alarmando a todos quantos acompanham 
de perto o progresso c sua conseqUência indevida -o envenenamen
to da atmosfera, o massacre dn fertilidade do solo pelo excesso de 
defensivos nem sempre adequados, a morte dos rios que se trans
formam cm verdadeiras cloacas a céu aberto, 

Longe de mim o irrealismo de pretender que o bucolismo dos 
bosques milenares c a limpidez dos nossos rios c lagos se conservem. 
como eram antes da explosão industrial cm nosso Pais - este sonho 
seria a cxceçilo de tudo quanto se verificou no mundo inteiro, cm cir
cunstâncias semelhantes. 

Aplaudo, entretanto, com o maior empenho, os muitos órgãos, 
que se dedicam hoje no estudo e ao controle da poluição, 

~ com júbilo que constatamos o crescente número de organis-, 
mos oficiais, associações c empresas privadas que, efetivamentc, se 
empenham nessa luta titânica e nem sempre compreendida. 

Entre as entidades particulares mais. empenhadas na defesa do 
meio-ambiente cstâ o Lions Clube, Em Santa Catarina, o Lions 
Clube Criciúma-Univcrsidade, da cidade de Criciúma, vem de prepa
rar, apresentar c obter u aprovação de um importante documento cm 
defesa da ecologia da importante região do sul catarinense, o maior 
centro produtor de carvão cm nosso Pais, mas que estâ a pagar um 
preço muito alto pela primazia na cxtraçilo do combustlvel fóssil sóli
do, 

Passarei a ler, para conhecimento da Casa, o documento que foi 
encaminhado pelos Leões criciumcnscs, tendo cm vista sua alta 
importância e o alcance do tema: a lucidez de conceitos e a obje
tividade de soluções: a consciência do problema c a cautela ante suas 
conseqUências. 

~ o seguinte o tel<to da moção aprovada pela V Convenção do 
Distrito L-23, realizada na cidade de Concórdia, Santa Catarina: 

"I•) preocupado com o alto grau de poluição provoca
do pela extraçilo do carvão nas minas da Regiilo Sul; 

2•) preocupado com a redução gradual da área útil para 
o cultivo da lavoura, dado aos grandes depósitos de "pirita" 
por toda parte e ainda pela poluição de todos os rios, riachos 
e córrcgos, da Região, cujas águas silo utilizadas para a lava
gem do carvão e, em épocas de cheias, invadem as várzeas, 
prejudicando o cultivo da agricultura: 

3•) preocupado com a invasão das águas com "piritn" 
de grandes parte das pastagens da Região, impossibilitando a 
criação de gado leiteiro e de corte em maior escala; 

4•) preocupado com o completo extermínio de toda cspô
cie de vida aquática dos nossos rios, riachos e córrcgos c ain
da com o extermínio da vegetação de suas margens: 

5•) preocupado com a saúde pública c com o 'grave 
problema social provocado nas vilas onde residem os minei
ros, cujas ruas são revestidas com .. pirita": 

6•) preocupado com o não cumprimento da Legislação 
Específica que regula u exploração dos recursos minerais 
(Código de Mineração), por parte dos minerndorcs da 
Rcgiuo: 

7•) preocupado, finalmente, com a grande missão do 
Lionismo lntcrnacionnl, que é zelar pelo bem-eStar das comu
nidades, sugere: 

a) o envio imediato, pelo Lions Clube Internacional, 
Distrito L-23, de telegrama ao Sr. Ministro das Minas e 
Energia solicitando cumprimento total da legislaçilo específi
ca por parte dos mincradores proibindo-os de despejarem 
rejeito pi ri toso nos rios, rinches e córregos: 

b) envio imediato de telegrama ao Sr. Governador do 
Estado de Snnla Cuturina, solicitundo aplicação totul dn par
te do Imposto O nico Sobre Minerais nu recuperação ambien
to! du região Curbonífcru, utrnvós de rcnorcstumcnto e 
rccupcruçi\o dus terras; 
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c) cnvJo·tmccllato de teicsrama aos Senhores Prefeitos 
Municipais da Região, solicitando a não utilização de rejeito 
p/ r/toso no revestimento de ruas c estradas de suas respectiva~ 
comunas." 

A moção que acabamos de ler foi aprovada pela Convenção do 
Lions de minha terra c, como o Senado pôde ver, é baseada cm 
dados claros, informa~õcs cspcc!r.cas e texto lesais precisos. 

No tocante ao Código de Mineração, louvaram-se os bcncméri· 
tos Leões no seu artigo 54, que determina: 

"Art. 54. Além das obrisa~cs gerais constantes deste 
Regulamento, o titular da concessão de lavra ficará sujeito às 
exigências abaixo discriminadas: 
••••••.•••••••••• ' ••••••••••• o •• ,,, 00 •• ' •• '''o •• '. o •• ' 

VIII - responder pelos danos c prcjulzos causatlos a 
terceiros, resultantes, di reta ou indiretamcntc, da lavra; 

IX - promover a segurança e a salubridade das habita· 
çõcs existentes no locai; 

X- evitar o extravio das águas e drenar as que possam 
ocasionar danos c prcjulzos aos vizinhos; 

XI -evitar poluição do ar, ou da água, resultantes dos 
trabalhos de mineração; e 

XII -proteger e conservar as fontes de água, bem como· 
utilizá-las segundo os preceitos técnicos," 

São amplos c objctivos, como se verifica, os mecanismos de 
controle c protcção do meio-ambiente no tocante à mineração. 

Justamente por terem ciência dessa amplitude c dessa objetivida· 
de, postulam os membros do Lions Clube dcCriciúina- Univer· 
sidade, a adoção de providências c normas capazes de resguardar a 
natureza e a saúde de comunidade, sem causar prcjulzos à funda· 
mental indústria cxtrativa do carvão mineral. 

Somos entusiastas do trabalho desempenhado pelos produtores 
de carvão de Criciúma e de toda a região carbonifera de Santa Catari· 
na. 

Não deixo passar uma oportunidade sequer de enaltecer, elogiar 
e destacar a importância da atividadc mineira em meu Estado, que 
emprega milhares de trabalhadores, garante a mesa de seus família· 
rcs e rende os recursos financeiros que ajudam a impulsionar outros 
setores econõmicos - além de gerar o combustlvel vital para largos 
setores da indústria. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Com muita 
honra, Senador Osires Teixeira. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- V, Ex•, neste final de 
tarde, despretensiosamente, trata de um problema de magna impor-. 
tüncia, em termos nacionais, que é o da poluição ambiental. E, ao 
colocar-se como defensor da tes de que devemos preservar o am
biente; sobretudo preservar os rios, V, Ex• nos dá conta de que, no 
seu Estado, também o Lions Clube Internacional está preocupado 
com isso. E aproveito o pronunciamento de V. Ex• para prestar um 
depoimento à Casa c à Nação. Realmente, clubes de serviço como 
Lions Internacional, como o Rotary Club c tantos outros empreendi
mentos, desempenham um papel altamente válido em termos 
brasileiros. Trata-se de homens despidos de compromissos públicos, 
senão aqueles inerentes à cidadania, mas que se preocupam, 
permanentemente, com o crescimento brasileiro, crescimento 
cconômico e crescimento em termos realmente válidos. Um exemplo 
evidente, insofismável disso é o resultado da Convenção do Lions 
Internacional de Criciúma, salvo engano, que concluiu por uma das 
preocupações de todos os governantes brasileiros, de todo povo 
brasileiro e que encontra eco perfeito naqueln organização que, em 
assim procedendo, dú um testemunho de que/: válidn a existência de 
orgunismos dcssn nnturezu c, por isso, inúmeros deles possuem u 
qualificação de entidndes de utilidade pública. Muito obrigado. 

. ,.fi 

~,., , .. "":'·~~~nt r• 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Nossa manifesta
ção, na oportunidade cm registrar a iniciativa do Lions Club 
Criciúma -Universidade, no sentido de buscar das autoridades fe
derais, estaduais e municipais a defesa da natureza, preservação. do 
ambiente sadio, recolhe, agora, um apoio de altas expressão, que 
dará, pelas credenciais de V. Ex•, com as palavras que ofcrcce,ao nos
so pronunciamento, um estimulo muito grandes àquele nú•lco de 
serviço, que tem, desde o seu surgimento, prestado uma colaboração 
não. apenas à comunidade do Criciúma, mas também à própria 
comunidade de Santa Catarina. Trata-se de um clube que reúne 
figuras expressivas da liderançl>' da cidade de Criciúma c que, em io
das as oportunidades em que a fam!lia lion!stica catarincnse se reúne, 
procura apresentar subsidies em defesa do fortalecimento da socie
dade catarincnsc. Dai a razão do nosso júbilo em acolher as palavras 
de V. Ex•, principalmente com a autoridade de que V. Ex• é por
tador. 

E é justamente porque conheço o civismo e o espirita progressis
ta dos empresãrios do carvão. que, estou certo, posso confiar cm que 
os justos reclamos da população atingida serão atendidos, através de 
medidas práticas capazes de restringir aos limites das lavras os rcsl
duos e dcjctos de pirlta, que estilo causando grandes preju!zos à 
saúde e a certas atividadcs econômicas da região carbonifera 
catarinensc. 

Concluo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ·formulando o mais 
veemente apelo aos Governos Federal, estadual e municipais, e aos 
mineradores, no sentido de que sejam ouvidos e solucionados os 
apelos da brava e laboriosa comunidade que pede, tão-somente, 
melhores condições para trabalhar e para ajudar a construir a gran
deza da região sul-catarinense, a construir a grandeza do nosso 
Brasil. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Benjamim Farah, por cessão do Sr. Senador Ruy 
Carneiro. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisilo do orador.) - Sr, Presidente, Srs. Senado
res: 

Dois assuntos me trazem a esta tribuna. O primeiro deles é 
relativos aos servidores !nativos da SUDEPE que vêm reclamando o 
pagamento sempre atrasado dos seus vencimentos. Hã um oflcio 
dirigido pelo Coordenador-Geral da IV Região do Rio de Janeiro, o 
Sr. Francisco Ceci! Braga Salgado, dizendo: 

"C! N• 497 de 20-6-77- Do Gabinete do Sr. Coordenador 

AoGEADM 

Sr. Responsável 

Consoante noticia o Oflcio Circular SEPLO n' 263/77 a 
SUDEPE solicitou à SUPLAN/MA o necessário crédito 
suplementar para cobrir as despesas com o pessoal !nativo da 
Autarquia durante o corrente exercicio. 

Tal procedimento tramita atua!mcnte pela Secretaria de 
Plnnejamento da Presidência da República, esperando-se que 
a liberação dos recursos pretendidos ocorra ainda no 
decorrer deste mês. 

Atenciosamente. - Francisco Cecll Braga Salgado, 
Coordenador Regional da IV RegiilofRJ." 

Quando a SUOEPE transferiu sua sede para Brasllia, 
Sr. Presidente, centralizou as atividades para lá, incorrendo cm 
graves conseqUências, principalmente no que tange à parte do seu 
pessoal; primeiro, atrasando o pagamento, pois o mês de março foi 
pago no dia IS de abril; o mês de abril, no dia 6 de maio, 
conseqUentemente o mês de mnio, no dia 3 de junho, entretanto, atê 
a presente data, os i nativos não receberam seus proventos com refe
rência no mês de mnio do corrente uno . 

' •.. ····~.:..-&. 
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Será que o mesmo jContccc em Brasfliu'.J NUa •. ~üo categorias de 
nlvel superior que preenchem os DAS e DAI c Grupo· Tarefa, sendo 
feito os pngamcntos rigorosamente dentro do mês, 

O que foi feito da Verba de Pessoal? 
Junto, aqui, Sr, Presidente, o meu apelo ao desses servidores 

que recorrem ao Senado pedindo, naturalmente, a nossa solidnrie· 
dude e o nosso apelo ao Senhor Presidente da República, nesse senti· 
do. 

Outro assunto que me truz il tribuna, Sr. Presidente, é sobre o 
Projeto de Lei n• 9, de 1977-CN. originário da Mensagem n' 155/77 
do Poder Executivo, "que dispõe sobre as entidades de previdência 

·privada, e dá outras providências". Omite completamente a situação 
das associações de classe, de beneficência e de socorros mútuos, que 

· instituem pensões ou pecúlios, cuja situação é estabelecida pelo 
· •. art. 143, § I• do Decreto-lei n• 73, de 1966. 

Assim, com a transformação em lei desse projeto n' 9, e com a 
redaçüo atual, impedirá a adaptação dos pocúlios e pensões instituí· 
dos pelas referidas associações de classe, de beneficência e de 
socorros mútuos a que se refere o aludido art. 143, § I• do citado 
.Decreto-lei n• 73/66, que instituiu o Sistema Nacional de Seguros 

. Privados, situação esta que exige um remédio legal para solucioná·la, 
.. caso contrário huvoril sê:ria repercussão prejudicial a milhares de 

participantes daqueles planos de benefícios que ficarão impossibilita· 
dos de se adaptarem ao novo diploma legal que vai regulamentar o 
assunto de modo geral. 

Sr. Presidente, em relação às associações de classe e beneficência 
aqui citadas, hú apenas uma referência, in •'erbis: 

uAs associações de classe, de bcncrtcência c de socorros 
mútuos e os montepios que instituem pensões ou pecúlios, 
atualmentc cm funcionamento, ficam excluidos do regime 
estabelecido neste Decreto-lei, facultado ao CNSP mandar 
fiscalizá-los "se e quando julgar conveniente." 

Há umn sugestão. Nilo sei, Sr. Presidente. se o Relator desse 
projeto poderâ ucolhê:·lo. Isto depende, em pnrte, do Relator, mas 
depende muito mais da Assessoria da Presidoncia da República, que 
tem sempre um fadio para cortar as sugestões que saem do 
Congresso Nacional. As nossns sugestões seriam duas, dando a se· 
guinte reduçüo uos urts. H6 c 87: 

"Art. Kfi. A organização c o funcionamento dos planos 
de benefícios de aposentadoria, pensões e pecúlios em plena 
vigência na forma dos estatutos sociais das Assochu;ões de 
Clussc, de Beneficência e de Socorros Mútuos terão os 
Regulamentos desses benefícios adaptados à presente lei. 

J ustlncutiio 

Esta cmmda tem por finalidade conciliar os benefícios 
de rrcvidt?ncia c ussisténcia social prestados por milhares de 
~lssociaçõcs civis bencliccntcs existentes que dificilmt:nte po
derão cumpr[r vl1rios dispositivos da presente lei, mus que 
realmente prestam inestimáveis benefícios de rm:vidência e 
assistência social u milhões d~: hrusíldros, especialmente do 
interior do País, cujo direito de funcionamento foi estabele· 
cido polo parúgrufo I• do artigo 143, do Decreto· lei n• 73, de 
21 do novembro de 1966, 

Art. H7. A presente Lei aplica-se, no que for uplicúvel, 
as Associações de Clu.,e, de Bcnclicência c de Socorros Mú· 
tuas no tocante aos seus planos de henc:ficios de nposc:ntu
doriu, pensões e pecl1lios, sem qut: implique cm qualquer 
ulteruçUo de suu legislação prórria. 

J u•tificuçüu 

Emboru us entidades de que se tmtn sejum regidas por 
lcgislaçiio própria, nos seus planos de benefícios de aposcntu· 
daria, pensões c pecúlios devem aplícur-sc, nn que couber, u 
presente Lei que regula, de modo geral, o funcionamento 

desses mesmos planos de benefícios, uma vez que esses 
planos de benefícios funcionavam nu forma do parágrafo r• 
do urt. 143, do Decreto· lei n' 73/66," 

Essas silo as sugestões que naturalmente apresento ao Projeto de 
Lei n• 9 de 1977, do Congresso Nacional. 

O Sr, Oslrcs Teixeira (ARENA - GO) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Com muito 
pmzcr. 

O Sr, Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Apenas, para cxter· 
na r a V. Ex• que, se fosse eu o relator principal do projeto, eo estaria 
convencido por V. Ex• Nu verdade, parece-me da maior justeza a 
preocupação de V, Ex• cm dar guarida c corpo a instituições que, 
embora prestando relevantes serviços à coletividudc, embora dando 
cobertura a milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil 
inteiro, dificilmente teriam condições de se ajustar à nova lei; 
sobretudo aquelas entidades existentes nas pequenas comunidades 
do interior, que mal conseguem se organizar como pessoa jurfdica, 
perfeitamente dentro dos ditames da lei, mas que representam, no 
seu trabalho, no benefício qoc produzem, um esforço, às vezes, de to· 
da uma comunidade. Parece-me da mais alta justeza a preocupação 
de V. Ex• e tenho certeza de que o Relator da matéria deverá ver 
essas suas sugestões, como de resto, todas aquelas trazidas aqui para 
Casa sào de alta valia, que serão vistas da melhor maneira passivei. 
De minha parte, estarei com V. Ex• para tentar convencer o Relator 
de que, sobretudo, nas áreas de menor densidade demográfica, nas 
pequenas cidades, seria importantlssimo que se desse guarida à 
preocupaçilo de V. Ex• que iria salvar muitas e muitas entidades que 
prestam, efetivamente, relevantes serviços à coletividade brasileira. 
Muito obrigado. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Agradeço ao no· 
bre Senador Osires Teixeira, o seu aparte. V, Ex•, homem sensível a 
esses problemas sociais, apanhou com uma rapidez enorme a 
importância desse problema. V, Ex• está tão preocupado, quanto eu 
em relação a esses servidores, que são milhares, centenas de milhares, 
porque vão ficar excluídos do regime estabelecido nesse decreto-lei. 
Não há outra saída, sob pena de um mal-estar que vai se alastrar por 
muitas comunidades. Não há outra salda senilo o acolhimento de 
uma sugestüo para corrigir essa distorção, V, Ex• percebeu bem a 
importância do problema. Agradeço a sua solidariedade. 

V, Ex• que está no exercício du Liderança da ARENA, pode, 
inclusive, influir junto ao nobre Relator, que é o Senador Heitor 
Dias, um homem tambi:m moita sensível c compreensivo, ~verdade 
que S. Ex• tem boa vontade diante dos problemas dos funcionários, 
como também diante dos problemas dos associados da Previdência 
Social. Mas, quero também ressalvar a posiçi!o do nobre Relator, 
porque estaria fazendo demagogia se cu dissesse, que o Relator pre· 
cisn ncdtar, tem de aceitar e se não o fizer, scrâ o responsável. 

Não! Nós apelamos uo Relutar para que S. Ex• aceite, para que 
S. Ex• examine, mas tambi:m sabemos que não vai depender somen· 
te dele. S. Ex• vai consultnr u Liderança, vai consultar a Assessoria 
Presidencial. Entilo, isto depende de uma série de fatores. Se o nobre 
Relator, que i: o Senador Heitor Dias, ni!o puder aceitar, acolher ns 
nossns sugestões, nós nào vnmos denunciá-lo a esse contingente 
enorme de servidores pela sua não aceitação, porque nós sabemos da 
posição de S. Ex• Mas sabemos que S. Ex• i: um homem, ni!o direi 
generoso, mas um homem compreensivo c que está sempre com o 
coração aberto pura us boas causas, como também o nobre Senador 
Osircs Teixeira. Esta é u impressão de um Senador du Oposição, em 
face dos Senadores que militam no Partido do Governo. 

Tenho que ser claro e não quero acusar indiscriminadamente os 
colegus da outra Bancada diimte de um fator dessn nnturezu. Acho 
que o melhor é rcnliznr o que cst6 fazendo aqui o nobre Senador 
Osires Teixeira: é somnr esforços, Tenho certeza que S. Ex•, como 
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um homem sincero que é, vai nos ajudar c cnvidar esforços para qut• 
seja atendida essa grande pretensão de uma enorme classe. 

O Sr. Oslrcs Telxelro (ARENA- GO)- V. E<• me permite 
um aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Acolho o aparte 
de V, Ex•. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - Nobre Senador 
Benjamim Farah, assiste inteira razão a V. Ex•. Na verdade, a 
Bancada da Aliança Renovadora Nacional atua cm perfeita e 
completa sintonia com o Governo, o qual representa nesta Casa. lõ 
evidente que em matéria dessa natureza, colher·se-ão dados e ele· 
mentes na área do Ministério competente, a fim de se conhecer 
melhor a problemática e as comportas legais que se quer estabelecer 
para isso. V, Ex• í: testemunha, como a Nação inteira também o é, 
do quanto é preocupado com a política social o eminente Presidente 
Geisel. Tem havido um surto dcsenvolvimenlista imenso na política 
social do Governo; há uma nítida e efetivn preocupação do Senhor 
Presidente em dar uma nova dimensão à política social que deve 
exercer o Governo. lõ evidente que essa dimensão tem que supor 
comportas legais, por vezes, de certa forma, rlgidas. Exemplo disto é 
a matéria que estamos estudando e votando nos dias que correm, 
nesta Casa, a lei que regula o reconhecimento de utilidade pública às 
entidades sem fins lucrativos, ou em parte sem fins lucrativos. Tenho 
ouvido algumas entidades de classe pleitearem e reclamarem que, 
tratando-se de entidades que prestam serviços gratuitos, a simples 
cxisléncia desses serviços gratuitos deveria, por si só, justificar a 
qualificação de utilidade pública, como era dada na legislação an· 
terior, c não como o que agora se pretende. Mas sabe-se que o Minis· 
tério da Justiça, de certa forma, ao estreitar as comportas, inspirou· 
se na existéncia- que V. Ex• não desconhece, no lado de milhares e 
milhares de entidades sérias, cientes c conscientes das suas responsa· 
bilidades, que fazem um esforço verdadeiramente hercúleo para pres· 
tarem benefícios - de outras entidades que manipulam estas van· 
tagens, às vezes, para fins não muito recomendáveis. Daí me pôr 
junto a V, Ex•, solidarizando-me nessa sua preocupação, que me pa· 
rece a mais justa possível. Tenho a certeza- e tranqUilizo V. Ex•
que da parte do M inisti:rio competente, como de parle da Assessoria 
da Presidência da Rep~blica, haverá a maior boa vontade no sentido 
de equacionar o problema porque é uma das metas fundamentais do 
aluai Governo a política social, uma das que mais avançam nos dias 
em que vivemos. Muito obrigado. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Sr. Presidente, 
com o apoio do nobre Senador Osires Teixeira, que fala como Lider 
da ARENA, acredito que esteja aberto um portão para as organiza. 
ções que vêm aqui no Senado pedir o nosso apoio c nossa interfe· 
réncia não só junto ao nobre Relator, como à nobre Comissão que 
examina a matéria, 

Quero também endcroçar daqui um apelo il Assessoria da 
Presidência da República- Assessoria Legislativa - a fim de que 
essas pretensões sejam acolhidas. 

Agrudeço muito a atenção c o apoio que o nobre Lidcr Osires 
Teixeira estú nos dundo. Deixo esta tribuna com muitus esperanças, 
pois vumos somar os nossos esforços acreditando que estas organiza· 
ções possam atingir os seus sentidos objetivos. (Muito bem! Pu! mas.) 

O'SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 

S. Ex• não estú presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Heitor Dias. (Pausa.) 
S. Ex• não eslú presente. 
Concedo u palavru ao nobre Senador Paulo Brossard. (Pausa.) 
S. Ex• não cslú presente. 
Çoncedo a palavra ao nobre Senador Dinar te Mariz, (Pausa.) 
S. Ex• não estll presente. 
Concedo n pnlnvrnno nobre Senador Jessé Freire. 

O SR. JESS~ FREIRE (ARENA- RN. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Dentro da configuração geoeconômica do Brasil, minha terra 
natal, o Rio Grande do Norte, com seus 53.015 quilômetros quadra· 
dos, se inscreve entre os chamados pequenos Estudos, embora sua 
área seja superior à da República da Costa Rica, pura ficarmos cm 
termos bcmisféricos. 

Nele, predominam as altitudes inferiores a 200 metros, com lar· 
ga planlcie costeira, que o norte e a leste entra em contato com o 
Oceano Atlântico, c penetra no interior, através de alguns vales Ou· 
viuis, como o Mossoró, o Açu, o Ceará-Mirim e o Potengi. Suas 
praias e dunas são caracteríslicas, e constituem natural ntrativo 
turístico 

Pura o interior, sua fisionomia é a das chupadas sedimentares, 
das quais a mais vasta é a do Apodi, nos limites com o Ceará a 
oeste. As terras mais altas ficam ao sul, nos limites com a Paralba, 
com elevações inferiores a 800 metros, correspondendo à vanguarda 
norte-oriental do Planalto da Borborema. Desse planalto desce o rio 
Açu, ou das Piranhas, com seus 500 quilômetros de extensão con· 
lados das cabeceiras ati: a foz. 

Este rio fica parcialmente seco no inverno, tal como os demais 
da região, tanto os que correm para o norte, - como o Apodi ou 
Mossará.- como os que se dirigem para leste, como o Ceará-Mirim 
e o Potengi. 

O Estudo, salvo pequeno trecho da fachada oriental, está sob 
domínio do clima tropical, semi-árido, com médias elevadas de mais 
de 26 graus centigrados e precipitação pluviométrica de menos de 
1.500 milímetros, o que explica a existência da caatinga. 

Vindo ao encontro das necessidades dessa área e da população 
que ali moureja penosamente, minerando schce\ita c mármore, 
extruindo ccru de carnuúba ou praticundo a pequena agricultura, 
decidiu o Governo Federal construir uma barragem sobre o rio Açu. 
Com ela serú regularizuda a vasão desse curso d'água c de seus 
afluentes, evitando-se, do mesmo pus~to, as constantes cheias nos 
municípios da microrregiüo salineira, com sérios prcjuilos pura a 
economia do Estado c do País, bem como as calamidades a que esses 
fenômenos naturais suhmetem o povo da região. 

Trata-se de obra de grande parle, comparável a Orós, reprcscn· 
lando a formação de imenso açude com acumulação de dois e meio 
bilhões de melros cúbicos d'úgua. Isso permitirá, cm primeira etapa, 
a irrigação de 7.000 hoctares do Vale do Açu; posteriormente, mais 
16 mil hectares, num total de 23 mil. Paralelamente à regularização 
da vazante do rio, surgirá a piscicultura em larga escala, c serão 
estabelecidas culturas agrícolas permanentes. 

Nada mais louvi•vcl. O empenho do Governo Federal em 
investir vultosos recursos no nosso Estado, através de seus órgãos 
técnicos, só pode merecer api~Hisos c reconhecimento. 

Por isso mesmo sentimo~nos com a necessária isenção para, no 
destacar a importúncía do empreendimento, invocar a atenção das 
autoridades responsáveis para o impacto social que ela já começou a 
fazer sentir na úreu, principalmente no município de São Rafael, que 
será submersa, desaparecendo do mapa do Estado. 

Temos o privilt:gio, cm nosso tempo, de viver a era da comunic· 
ção. Elu, entretanto, parece nào existir para os 13 mil habitantes 
São Rafael, pois ali nada é conhecido oficialmente. O Prefeito lo .. 
ainda nUa sabe o que vai uconte~:cr :~ ~i.Jadc, Engc:nheiros e técnic .. ·: 
do DNOCS percorrem u região l''''"'""'ndo medições, enquanto • 
LASA cfetua levantamentos acmfllt••gt ;1rnétricos. Anunciu·se que a 
desapropriação de terras, moradia" 11rha'"" c fu~endus, já demar· 
cadus, ser{l feita levando-se cm coll·,idl.';';~>.;~\o :.1 quulidude do solo, us 
benfcitorius, ns culturas existente-., llldn quunto represente valor. 
Mns tudo no pluno de conversas infiHinais de funcionários, sem 
qualquer pronunciumcnto oficial er.;t·hrr~.:cdor. 

A alguém menos avisado ocnm·t't;t l:dvt:i'. indagar o porquê du 
prcocupuçiio pdo desapurecimcntC1lk 11111 1nunrcipio, um Estudo que 
conta ISO municipulidudes, 31 vila·: ,. 1::) distritos. Podcrlumos 
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responder, mostrando simplesmente o quadro desolador de milhares 
de pessoas desorientadas, incertas c apavoradas com a perspectiva de 
que seus parcos recursos nua sejam suficientes para lhes garantir, 
noutro'!ugar para onde tenham de se deslocar, no menos, o teta que 
os abrigue. 

Defrontamos, no caso, um incr!vel paradoxo. De um Indo, a 
sensatez dos governantes orientando a administração pública, no 
sentido de equacionar os grandes problemas regionais, valendo-se da 
moderna tecnologia e do aparte de grandes recursos materiais c 
financeiros. De outro, os homens que constituem utn povo sofrido, 
até bem pouco tempo esquecido nos longínquos rincõcs onde vegeta, 
a sentirem-se espoliados cm seus direitos de propriedade c de livre ar· 
bitrio. 

Com a simples noticia da desapropriação, as terras já perderam 
seu valor comercial, niio servindo mais nem para lnstrcnr operações 
bancárias, destinadas ao custeio c implantação de lavouras, ou às 
práticas da pecuária. Por outro Indo, as terras altas - tabuleiros e 
ariscas- que se supõem fora da zona de inundação, e futuramente 
às margens do açude, já multiplicaram muitas vezes seu antigo valor. 
As atividades produtivas estão todas paralisadas: o Banco do Brasil e 
o Banco do Nordeste já não concedem empréstimos para novas cu\· 
turas, para criação ou rara ntividades mineradoras, como faziam 
rotineiramente. 

E com isso o povo sofre. A cada dia, uma pergunta sem rcspos· 
ta. O tempo ocorre, implacável. A época do plantio de cereais e ou
tras culturas vai passando, ninguém se anima com a criação do gado, 
a vida municipal vai morrendo. Todos parecem esmagados diante 
da perspectiva das águas inundando suas propriedades, sem que 
delas possam tirar os meios necessários para se deslocar. 

Todos ali tôm na memória, bem viva, a lembrança do que 
ocorreu com carnaubnis, nas proximidades de Açu. O povoado foi 
transferido para novo local, em ponto mais alto, livre de inundações. 
Quem tinha morada espaçosa, acomodando dez a doZ. pessoas, viu· 
se confinado numa casinha, precariamente construída na cidade 
nova, onde não havia espaço sequer para esticar uma rede. 

Outros lembram o ocorrido na região do Jngunribe, no Ceará, 
onde os proprietários levaram anos para receber as respectivas 
indenizações. Outros, ainda, recordam o caso do açude Mendubim, 
cujas desapropriações só começaram a ser pagas dois anos depois da 
construção, em \969. Há gente que ainda não recebeu atô hoje, e 
alguns sofreram desconto, pois o orçamento incluía as madeiras de 
jurema, que posteriormente não foram pagas. E, obviamente, não se 
falou em correçào monetária. 

Não i: nosso propósito, Sr. Presidente, transformar esta tribuna 
em muro de lameníações em torno da aflitiva situação do município 
de São Rafael. Conlinmos nos homens responsáveis pelo grande 
empreendimento que ali vai ser realizado, e que, como delegados de 
umu filosoliu revolucionária, para quem o homem i: seu objetivo e 
sua razão de ser, snberiio levar avante seu trabalho sem o sacriflcio 
dos que a obra pretende beneficiar. 

Reconhecemos que a tarefa niio seril fácil, no caminho de solu· 
çõcs humanas, diante das peculiares condições económicus da rc· 
gião. Ali, quase todas as fazendas se limitam com as margens dos 
rios e riachos. As terras baixas, mais férteis, produzem tudo. As· 
nltus, os "tabuleiros", a dois palmos de profundidade apresentam 
um burro branco, pegajoso, localmente conheci,!lo como "cabeça de 
gato", c o "arisco", pedregoso. Esse terreno é impróprio puru u 
\uvoura, só permitindo a criuçuo animal durante o inverno. As terras 
baixus, serão inundadas, Ao razendeiro restará u cusa, gerulmentc 
constru!du no nlto, cercada de terra estéril. 

Quando falamos em "fazendeiro", dumas uo vocábulo u cano· 
tuçào regionu\, em nada semelhante à do seu homónimo do Sul. Tra· 
ta·se de alguns remediados proprietí.rios, possuidores de uma "praça 
de terra", de lO a 20 hectares, que se benertciam das margens dos rios 
purn culturas. Os pobres, sem terra, cultivam na vasante, e colhem 
feijuo macuça, arroz, milho, butata·doce c frutns. Do rio, ti rum di ver· 

sas qualidades de peixe, vendido ou consumido pela fam!lia. Outros, 
mineram a scheelita, cavando os veios e bateando o minério para ven· 
dó-lo benertcindo ali mesmo, ou em outras cidades. Vârios, ainda, vi· 
vem do trabalho nas pedreiras de mármore. 

O mármore é abundante na regiilo. Suas maiores jazidas loca· 
lizam-se nas proximidades de Jucurutu. Em Silo Rafael trabalham 
400 homens nn sua extrôç«o. sendo o benetlclamento feito em Açu, 
proporcionando trabalho a outro ponderável contingente humano. 
Aí são produzidos lâminas, pias, objetos d~ adorno c outras formas 
de material, de construção e ~rt!stico,.-1J~.kl!:I.C!strill, que a 1,. 
so se aplica, conta com cerca de mil pess!iás éll'i lorno de suas ativida
des. Com a submersão de suas jazidas em sao Rafael, ela terâ de se 
reajustar à situação comprando o mármore a terceiros, ou pleiteando 
concessão para minerá-lo em outra parte, talvez mais distante. A 
primeira conseqUência disto será o aumento do seu custo industrial, 
em função de novos investimentos na nova mina, ou do preço da 
matéria-prima adquirida de terceiros. 

Entre as riquezas naturais da região conta-se, tambl:m, a scheeli· 
ta. Trata-se, como sabem os nobres Senadores de um tungstato natu· 
rnl de cálcio, principal fonte do tungstênio. 

A Mina Bonito prepara-se, em plena atividnde, para produzir \0 
mil toneladas mensais, devendo manter estoque ou reserva técnica 
nas proximidades para o atendimento constante do produto. Essa 
mina, que opera à profundidade de 40 a 50 metros, com galerias de 
ati: 200 metros, enfrenta o problema da inundação quando os rios so· 
bem nas cheias. Há, então, necessidade de bombeamento da âgua in· 
filtrada, e limpeza subseqUente, Isso toma vários dias e exige rc· 
forço dos escoramentos. E fundamentado, deste modo, o temor de 
que, após a construção do açude, as mineraçOes que não ficarem sub
mersas em São Rafael, Jucurutu, Prego, Floresta e Trincheira, terão 
seus sistemas subterrâneos seriamente nfetados pela infiltração. 

Nestas rápidas pinceladas, procuramos dar a V, Ex•, Sr. 
Presidente, e no Senado, uma visão panorâmica dos problemas sur· 
gidos nessa âren do Rio Grande do Norte, em função da construção 
da barragem do rio Açu. 

Em nenhum momento- é bom repetir- desejamos questionar 
o mérito do programa governamental. A iniciativa só pode ser 
aplaudida e apoiada como um dos marcos principais do progresso da 
região nordestina, e especialmente para o nosso Estado. 

o que pretendemos com este depoimento e invocar a atenção 
dos responsáveis pelo projeto para a necessidade de esclarecimento 
amplo, nüo apenas à opinião pública, mas principalmente aos que es· 
tarão envolvidos no programa, para que saibam antecipadamente o 
que devem esperar das autoridades. 

Seria profundamente deplorável que tamanho empreendimento, 
de rtnalidades tão importantes, viesse, por falta da necessária infor· 
mação oportuna, a criur reações negativas, sem fundamento, 

Uma outra conscqUôncia marginal da construçuo da nova barra· 
gem será a destruição de vasta área de carnaubais, seja por submer· 
ção ou pela errndicaçuo para o surgimento de culturas mais rentâ· 
veis. E isso nos leva, dentro de outra ordem de considerações, a pedir 
a utençuo do Senado para um problema que já nilo é especifico do 
Rio Grande do Norte, mus afeta vasta área nordestina. 

A curnaubeira ê a pulmeirn produtora da cera. Os maiores e 
mais densos curnaubuis suo encontrados no Nordeste, embora se· 
jum encontrados tambi:m nas terras baixas de Mato Grosso e no 
planalto goiuno. Mus é somente nas várzeas e margens de riachos in· 
termitentes de cerca de ISO municípios encravados no Nordeste que 
e\u medru em habitat nativo. i'i planta exigente de clima seco e tem· 
peruturu elevada, oscilando de 26• a 35• centigrados. Seu tronco é ere· 
to c de crescimento lento, atingindo, em média, a altura de 8 a 10 me· 
tros, e raramente muis de IS metros aos seus 50 unos de idade. 

A fubricação du cera é, normalmente, feita a partir do pó. 
As fílbricus beneficiadoras, \ocalizudus em Fortaleza e Teresina, 

udotum misturar as ceras de origem com as produzidas partindo du 
borra, com u rtnulidade de pudroniznçuo do produto pura exporta· 

. . 

I 
' l 
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çilo. Esta prática concorre pura prejudicar a qualidade, alterando as 
suns carnctcrísticns nobres. 

~o Rio ~randc do Norte u ítrca de concentração du produção 
est!1 c1rcunscnta às zonas ~ulincirus do Litoral, Chapada do Apodi c 
Centro-Norte, responsáveis que são por mais de 90% da produção 
estadual. 

Ao contrário de outras espécies de ciclo vegetal mais curto a 
carnaubeira leva trinta anos pura a plena produção da cera para flns 
industriais. Isso, doponto de vista económico, desestimula o plantio 
artir.ciul. 

As dinculdudes, porém, não estão apenas no demorado desen
volvimento físico da palmeira. Mesmo resolvido satisfatoriamente o 
problema do p_rocessamento industrial do seu produto, há o impacto 
da comercialização. O Brasil é o único fornecedor mundial de cera de 
carnaúba, e no mercado internacional hú três áreas consideradas 
como de grandes consumidores: os Estados Unidos, seguidos da Ale
manha Federal e do Japão. Nessas áreas ocorrem manobras de mer
cado. Os importadores sabem que o nosso País tem condições de su
prir as suas necessidades do produto. Sabem também, que ocorrem 
minidesvalori~açõcs da moeda brasileira com grande freqUência, ulti
mamente em Intervalos de 20 a 20 c poucos dias. Em vez de comprar 
grandes quantidades no mercado, a termo, fazem as encomendas aos · 
poucos, certos de que daí a pouco vão se benenciar com a queda de 
preços. Determinado mercado, que normalmente compraria cem 
toneladas, por exemplo, compra apenas dez. O resultado i: a queda 
cm alguns cents de dólar nas cotações internacionais. O exportador 
brasileiro. geralmente também industrial - como é o caso do Rio 
Grande do Norte- recebe mais volume de cruzeiros com o reajus-
tamento do dólar. mas o País perde divisas. · 

o diretor comercial de importante empresa da área disse-nos 
que essas baixas nos mercados internacionais oscilam de 2% a 3%, 
com renexos sobre o setor no Brasil. As cotações, que no ano passa
do atingiram a 75 cents de dólar por libra peso, no uno em CUI'SO não 
chegaram a mais que 65 cents. Pura não ncar sem matéria-prima, o 
industrial tem de nnanciur a produção. Pura ter condições de atender 
a tais exigências naturais do sctor, o industrial c exportador precisa 
vender o cãmbio antecipado, razer operações caríssimas, Resolução 
63, c de qualquer maneira conseguir o dinheiro pura continuar traba
lhando. 

Além disso, a indústria tem de nnanciar o produtor da cera ou 
do pó durante a entressafru, o que exige vultoso capital de giro. O 
mercado interno consome apenas 20% de cera ncando 80% para a 
exportação. 

Seria o caso de criar-se uma linha de crédito específica, a juros 
baixos e sem correção monetária, para o financiamento da produção 
de matérias-primas vegetais, como a carnaúba e a castanha do caju, 
entre outras. Considerem os nobres Senadores: o caju triplicou de 
preço em relação a sua castanha natural, utilizada nas indústrias de 
beneficiamento do Nordeste. Um industrial, no ano passado, pagan
do CrS 1,50 por quilo de castanha de caju, comprava duns mil tone
ladas desse produto para alimentar sua fábrica, investindo três mi
lhões de cruzeiros. Até ar, em alguns casos, poderia utilizar capital de 
giro próprio -como ocorre com determinada nrma de nosso Esta
do. Se quiser fazer igual operação no ano em curso, precisará de cai
xa de doze milhões de cruzeiros. Outra medida, já não cxatamente na 
úreu do Governo. mus que poder!1 ser udotnda por empresu pública 
de comércio exterior, i: u colocação do produto industrializado, ou 
bcnencindo no Pais, diretamente no estabelecimento consumidor, 
evitando usjl1 citudus manobras de mercado. Mesmo porque, uo con
trário do que ocorre cm outras indústrias. o produtor de cera de cur
naúba e castanhu do cuju não pode fazer incidir sobre o produto os 
custos socinis ou cncurgos que se elevam constuntemcnte. O preço é 
o do mercudo internuclonu\, restrito como comprador n grosso. 

f:: reconhcciduu deplorl1vel fultu de entrosamento entre os Estu
dos brusileiros produtores de ceru de curnuúbu, com vistus n tomudu 
de medidas cm defesa do produto, Acreditamos que u desorgunizn
cilo nu suu comcrciuli7.uçào cm termos de Nordeste, é u cnusn mnior 

da baixu cotação do produto no mercado internacional, sem falar na 
concorrência dos sintéticos. 

A produção de carnaúba no Rio Grande do Norte, como nos 
Estudos da área, representa atividudc destacada dentro do sctor 
extrativo vegetal. Pura se ter idéia de sua importância, observe-se que 
a participação do valor da produção de cera na formação do produto 
bruto do setor extrativo vegetal, a preços constantes de 1967, repre
sentou, em 1955, 10,2%. A partir daquele ano, essa participação cres
ceu ano a ano para chegar ao máximo em 1961, quando significou 
cerca de 19,9% do produto bruto no setor .. 

Daí por diante, declinou constantemente. Em 1955, a produção 
atingia 5.606 toneladas, ocorrendo aumento gradativo nas quantida
des produzidas, chegando-se em 1967 a 17.434 toneladas. 

A partir desse ano, com pequenas variações anuais, atingiu, cm 
1975,a produção de pouco mais de 15.000 toneladas, segundo os da
dos disponfveis. 

A queda nos preços internacionais i: apontada pelos especialis
tas como decorrentes de quatro fatores: 

a) desconfiança por parte dos importadores, no que diz respeito 
ao suprimento quantitativo de suas necessidades; 

· b) instabilidade de preços; 
c) impureza do produto; e 
d) sua falta de padronização. 
isso de um modo geral, como acentua estudo do Banco do Nor

deste, realizado em Fortaleza, em 1970. No Rio Grande do Norte, 
pelo menos, a produção jâ está bem melhorada em termos de quali
dade. 

As populações rurn1s dos Estados nordestinos- como o Piauí, 
o maior produtor -o Cearâ e o Rio Grande do Norte, nas zonas 
produtoras de cera de carnaúba vivem ainda na dependência quase 
que exclusiva dos salários pagos nas atividades de produção e comér
cio desse produto, em torne de CrS 15,00 a 20,00 diários, conforme 
o lugar. A renda anual de suas famflias, durante cerca de seis ou sete 
meses de lide extrntiva e de benenciamento do pó cerífero, é insu
ncicnte mesmo para uma precária subsistência, faltando-lhes tam
bém recursos pura associar outras culturas capazes de proporcionar 
razoável melhoria dessa renda. 

Ante o exposto, sugerituos ao Governo Federal que, através de 
seus o.rganismos especializados: e, com o apoio das entidades rcpre
sentattv<ts das Classes empresariais até onde lhes caiba agir, envide 
esforços nu pesquisa e estímulo à produção da cera de carnaúba. Que 
haja, de um Indo incentivo e promoção do cultivo de carnaubais c o 
oontrole das qualidades de benenciamento dn cera, de outro. Que se 
encontre a fórmula que permita no produto brasileiro chegar até aos 
consumidores finais, contados por milhões de lares no mundo intei
ro.' sej~ através da atuaç.ão mais agressiva das rrading companies esta
lUIS, SeJa por outro camtnho, de maneira a libertar o produtor nacio
nal da cera de carnaúba das manobras dos mercados de importação. 

E volvendo ao tema inicial, renovamos o apelo com vistas à 
cfetivação de providências capazes de minimizar os sofrimentos da
queles que, no interior du terra potiguar, vivem momentos de nOição 
diante do silêncio que cerca o projeto da barragem do Açu, assunto 
que polariza as atenções de significativa parcela do povo nortc
rio-grandense. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo n palavra ao 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

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

Puru que o Brasil se torne o pufs grande e poderoso com que 
todos sonhumos, imprcscindfvel será que vençamos, o mais depressa 
possível, o desuno de solucionar numerosos e graves problemas de 
nosso ensino. Esta uma questão básica, para cuja solução esforços c 
recursos não devem ser poupados. 

Reconhecemos que sucessivos governos tém se preocupado mui
to com esse problemu. vendo-o como de máxima prioridade. 
Infelizmente, longe estumos do dispor de um sistema de ensino 
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adequado às necessidades nacionais, Velhos problemas persistem, 
muitos deles se agravando com o veloz crescimento do Pais, enquan
to outros novos têm surgido, Mantém-se, assim, o desaliu. E i: 
imperioso que nos debrucemos sobre o problema, sem outras 
preocupações senão aquela de resolvê-lo da forma mais urgente c 
adequada à realidade brasileira, A tarefa não é fácil, pois, complexa 
e exige recursos, humanos e financeiros, que nos são escassos. Mas o 
indubitâvel é que temos de vencer todos os obstáculos, pois da solu
ção do problema de ensino depende nosso futuro de grande Nação 
soberana. 

Não hã voz discordante, que no tocante à importância da ques
tão, como no reconhecimento de falhas, erros, distorções e deficiên
cias inúmeros. Essa unanimidade constitui importante passo para 
que possamos, conjugando esforços e recursos, bem equacionar e, 
em seguida, resolver no mais urgente e fundamental esse complexo 
problema, 

Sr. Presidente, felizmente, o Governo pode contar com 
contribuições as mais valiosas para enfrentar o desafio a que nos re
ferimos. Ainda recentemente, a Confederação de Professores do Bra
sil, em reunião de seu Conselho Administrativo, em Fortaleza, apro
vou documento de grande importância, cujo conteúdo merece toda a 
atenção por parte do Governo. Nele São apontados problemas que 
precisam ser resolvidos com urgência, expostos a partir de uma anâli· 
se da realidade brasileira, feita com a argúcia da experiência e o 
conhecimento daqueles que se dedicam ao ensino c à educação. 1:: um 
documento objctivo, sem qualquer inspiração que não a de con
tribuir para o acerto no trato de assunto tão fundamental para nosso 
futuro, Eis porque estendemos merecer sua incorporação em nossos 
Anais, o que faço tornando-o parte integrante deste pronunciamen
to. Dele devemos todos tomar conhecimento, pois se trata de um 
documento sério, imparcial e concebido pelos que se sacrificam cm 
nosso Pais pela causa do ensino c da educação. A ele se deu o nome 
de Documento de Fortaleza, c sobre ele devem refletir as autorida
des, a lim de que problemas diversos do ensino brasileiro venham a 
ter solução râpida e adequada, em prol de nossa juventude c do futu
ro deste Pais, (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NELSON 
CARNEIRO EM SEU DISCURSO: 

DOCUMENTO DE FORTALEZA 

A Confederação de Professores do Brasil, cm reunião de seu 
Conselho Administrativo, na cidade de Fortaleza, Estado do Ccarã, 
tendo em vista sua declaração de principies, expressa no Documento 
de Salvador, cuja filosofia reconhece ser a "Educação um dos 
aspectos da complexa relação social, cultural, cconômica e politica 
da sociedade'\ bem como, reconhece ser o "professor o elo 
fundamental entre a escola eu própria sociedade", vem, mais uma 
vez, manifestar de público sua profunda angústia ante a insuficiência 
de medidas objetivas que solucionem os graves problemas da Educa· 
ção. 

A anâlise da situação du Educação brasileira retrata que 
permanecem, continuadumentc, os mesmos problemas, com solu
ções sempre adiadas, Entre eles, destacam-se: 

-a qualidade do ensino ministrado no Pais, cm todas as ãreas e 
gruus~ 

-o falso ensino profissionalizante não correspondendo à 
dcmundu do merendo de trabalho, nem às reais necessidades do 
desenvolvimento do País; 

- u formuçüo de professor, sempre inudcquadn às novas exis· 
têncius, cudu vez mais crescentes. do sistema de ensino; 

- u improvisução de recursos humanos para u educação, 
u tilizundo-so pessoul não habilitado pura o cxcrclcio du profissão 
docente: 

- u fultu de reulizução de concursos regulares pura udmissão de 
professores, ou o nno nproveitumento de professores concursudos: 

- u admissão de professores sem vinculação a nenhum dos dois 
regimes jurídicos vigentes, o Esta tutório e o da CLT: 

- ;t cx..:cssiva curgn horúria que desgasta rtsicamcntc o 
professor e impede seu uperfeiçoumcnto, com o agravante de não lhe 
ser proporcionada remuncrução correspondente; 

-a baixa remuneração atribuída à classe magisterinl sem a 
justa e legal equiparação à de outros profissionais de igual nível de 
formação; 

-a situação vexatória de grande número de professores qualili· 
cados que, na ãrea municipal percebem vencimentos abai~o do salâ
rio mínimo da região, chegando até: a insignificante quantia de 
Cr$ 30,00 (trinta cruzeiros) mensais: 

- estatÚtos do magistério contendo dispositivos que contra
riam a Lei n• 5.692/71; outros não aprovados ou aprovados sem 
e~ecução: outros com regulamentação distorcida cm seus aspectos 
fundamentais; outros, ainda, cuja execução se limita e~clusivamente 
à parte dos deveres do magistério: 

- a insuficiência de recursos destinados à educação, a duplica
ção de verbas para fins idênticos c a falta de um planejamento 
adequado que estabeleça prioridade nu solução dos problemas; 

- a construção de escolas em locais impróprios, concorrendo 
para maior desperdício dos recursos destinados à educação: 

- a interferência de política partidâria nos negócios da educa
ção, gerando injustiças e ocasionando prejuízos na execução da obra 
educativa, 

Em decorrência das situações evidenciadas, verificam-se con
seqUências altamente desastrosas para a Educação Nacional, dentre 
as quais ressalta o decrescente nível do ensino ministrado no 
País. Por outro lado, tantos aspectos desfavorâveis à profissão do 
Magistério vêm causando grande desestimulo à classe, fator 
responsâvel pela progressiva evasão de seus integrantes para outras 
atividades alheias à sua vocação, por um imperativo de sobrevi
vência, 

A Confederação de Professores do Brasil, empenhada na 
persecução de seus objetivos e coerente com a sua filosofia, ao 
firmar, nesta data, o presente Documento de Fortaleza, mais uma 
vez. 

INSISTE 
junto às autoridades responsâveis pela política educacional na urgen
te adoção de medidas objetivas, com vista à r.cnlidade nacional c, no 
mesmo tempo, consentânea com as características regionais, que 
venham solucionar os graves problemas apontados, para que possam 
os brasileiros, pela Educação, ser fiéis à sua vocação nacional, como 
a entendia o Presidente Humberto. de Alencar Castello Branco: 

"Nossa vocação nacional -de nos transformarmos cm 
um País grande c forte, capuz de eliminar a miséria de seu 
povo, ser um elemento de Paz num mundo conturbado, 
respeitar os seus vizinhos, exercer o poder sem violência, 
conquistar a riqueza sem injustiça." 

Fortaleza, I• de maio de 1977.- Thercza Noronha Carvalho, 
Presidente da CPB, CPERS - Rio Grande do Sul. - Nadlr de 
Souza Barbosa, Vice-Presidcnte du CPB, APAL - Alagons. -
Raydalva VIeira Blttencourt, SUP - Buhiu. - Muria Teima Lopes 
Cançado, APPMG - Minas Gerais, - honete da Trindade G. 
Gaivão, CPP- Pernambuco.- lnaldu A. Franco Lytton, AMP
Mato Grosso, - Nclly Catundu da Cruz, ASPAC - Acre -
Rubem! Bernurdo, APEOESP - São Paulo, - Myrlum Ribeiro 
Rosadas, UPRJ- Rio dcJaneiro, 

O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso)- Concedo a palavra no 
nobre Senador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ), Pronun· 
ciu o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs, Senudorcs: 

Ocupo u tribuna no diu de hoje pura trutur de dois assuntos de 
interesse du classe trubulhudoru no meu Estudo. 
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I. Está csistindo séria preocupação na área sindical dos metalúr· 
gicos do Estado do Rio de Janeiro, em relação ao procedimento da 
firma LANARI, sediada no município de Paracambi. Essa organiza
ção industrial, apesar de todos os estimules fiscais e creditícios, da 
noite parn o dia, deixou de atender suas obrigações e inexplicavel
mente está cerrando suas portas. 

O que hú de mais grave cm tudo isso é que o pagamento dos tra· 
balhadores está atrasado hã quatro meses e, paralelamente a esta 
anomalia, os empresários estilo demitindo centenas de trabalha· 
dores, Basta que se anote o fato de que, em cerca de um rpés, de mil 
funcionários o quadro foi reduzido para trezentos, sobre o pretexto 
inaceitável de que aquela unidade fabril mudaria de atividade. 

Em 13 de dezembro último, a fábrica praticamente deixou de 
operar, todavia mantém esses 300 funcionários, sem a eles fazer qual· 
quer espécie de pagamento, apesar de um acordo homologado de 
que u remuneração se faria à base de 75% do salário anteriormente 
nercebido. 

Ora, Sr. Presidente, o prejuízo é triplo. ~causado à cidade por· 
que cria um clima social de desemprego; ao comércio, porque ven· 
dendo a crédito não recebe o que lhe é devido: c aos trabalhadores, 
que perdem em substância, no que diz respeito às suas obrigações fa-' 
miliares e com agravantes de que, no caso de doença, praticamente fi. 
cam desprovidos de meios para atenderem aos seus familiares na 
aquisição de remédios, 

Paradoxalmente a essa situação, é sabido que os dirigentes da 
LANARI compraram magnífica mansão no bairro da Gávea, na ci
dade do Rio de Janeiro, e são proprietários de fazendas no Estado de 
São Paulo, sem falar em outros bens que poderão ser apurados futu· 
ramente. 

Formulo essa denúncia diretamente ao honrado Presidente Gel
sei e o faço porque o Banco Nacional de Desenvolvimento Econô· 
mico- BNDE, é detentor de 34% das ações da LANARI, e tum· 
bém, porque esse estabelecimento de crédito governamental talvez 
não saiba que o património da empresa está gradualmente sendo des
falcado atravi:s de venda de sucatas, de canos e de outros materiais. 
Será que o BNDEjá tem conhecimento disso? E, se não tem, através 
da minha denúncia, vai apurar o que foi vendido no resguardo do 
que tem direito? 

De qualquer maneira acho prudente que o principal acionista, o 
Sr. Lanari Júnior, deva ser chamado com urgência a prestar esclareci· 
mentes a respeito. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores: 
Na audiência que tive com o Presidente Ernesto Gcisel, no últi· 

mo dia 21 do corrente mês, levei ao conhecimento de Sua Excelência 
a esplêndida vitória que a Chapa n• I do Sindicato dos Metalúrgicos 
conquistou brilhantemente em Volta Redonda, no Estado do Rio de 
Janeiro. 

Já havia, desta tribuna, manifestado o meu irrestrito apoio à 
equipe das grandes realizações comandada pelo lfder sindical Wnlde
mar Lustosa, que vem de ser reeleito por esmagadora maioria. No 
próximo dia· 10 de agosto, como amigo da classe e principalmente 
como sócio honorúrio do Sindicato dos Metalúrgicos, estarei presen
te nus solenidades de posse. E daqui, ao ocupar a atenção do Senado, 
neste momento, envio minhas calorosas felicitações à diretoria re
cém-eleita composta dos seguintes trabalhadores: 

Srs. Wnldemar Lustosa, Presidente: Mariano da Silva, Diretor 
Secretário: Odir Gomes da Costa, Diretor Tesoureiro: José Israel 
dos Anjos, Diretor Social: Ayrton Rcsticr da Silveira, Diretor do Pa· 
trimônio: Norival Anselmo Matias: Mário Alves: Darei Pedrosa; Jo. 
sé· Murtins Bahia: Osmar Elias da Silva. Conselho Fiscal: José Mar
tins Bahia, Otenllío Machado, João Oswaldo Lustoza, Paulo Alves 
Azeredo, Oswaldo José de Almeida e Amador Nunes Bastos. Repre
sentantes junto à Federação: Antônio Oswaldo Lustoza, Lescy Rô
mulo, Osmar Elias da Silva e Vicente de Paula Gama. 

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

· O SR. PRESIDENTE (José Líndoso) -Nilo hã mais oradores 
inscritos. 

Antes de encerrar a presente sessão, designo para a extraordiná
ria das 18 horas c 30 minutos a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Rela
ções Exteriores sobre a Mensagem n• 89, de 1977 (n• 150(77, na ori· 
gem), de 16 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete ao Senado o nome do Senhor André Teixeira 
de Mesquita, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diploma
ta, para exercor a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da 
Noruega. 

-2-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Rela
ções Exteriores sobre a Mensagem n• 95, de 1977 (n• 161/77, na ori· 
gem), de 25 de maio próximo passado, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete no Senado o nome do Senhor Carlos Frede
rico Duarte Gonçalves da Rocha, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Bra
sil junto ao Reino da Bélgica. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está encerrada a ses
são. 

(Levanta-se a ,<essào às /8 horas e 25 minuto.t.) 

ATA DA 93• SESSÃO, EM 22 DE JUNHO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDtNCIA DO SR. PETRÓNIO PORTELLA 

ÃS /8 l/ORtiS E 30 MINUTOS, tiCliAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- José Guiomard- Evandro Carreira- José 
Lindoso- Cnttcte Pinheiro- Jurbns Passarinho- Renato Franco 
-Alexandre Costa- Henrique de Lu Rocque- José Sarney
Helvídio Nunes- Pctrõnio Portclla- Mauro Bencvidcs- Virg!lio 
Tiovono- Wílson Gonçalves- Agcnor Mnria- Dinartc Mariz
Jcssé Freire- Domlcío Gondim- Milton Cabral- Ruy Carneiro 
- Mnrcos Freire- Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Tcotô· 

nio Vilela - Augusto Frunco - Gilvun Rocha - Heitor Dias -
Luiz Viu na- Ruy Santos- Dirceu Cardoso- Eurico Rezende
Jouo Culmon- Amaral Peixoto- Roberto Suturnino- Vasconce
los Torres- Benjumim Faruh- Danton Jobim- Nelson Carneiro 
- Gustuvo Cupancmu - Itamar Franco - Magalhães Pinto -
Fruncu Montoro- Orestes Quórcia- Otto Lchmunn- Benedito 
Fcrrciru- Lfizuro Barbozu- Osires Teixeira- ltullvio Coelho
Mendes Canule- Suldanhu Dcrzi- Accioly Filho- Leite Chaves 
- Muttos Lcuo- Evclásio Vieira- Lenoir Vargas- Otair Becker 
- Dunicl Kriegcr- Puulo Brossurd- Turso Dutrn. 
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O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores, Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessilo. 

O Sr. lo-Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 
IÕ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES: 

PARECERES N•S 347 E 348, DE 1977 

PARECER N• 347, DE 1977 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n• 117, de 
1977, (n• 190;de 1977, na origem), do Senhor Presidente da 
República, propondo ao Senado Federal que seja autorizado o 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Rlbelrilo 
Preto, da Universidade de São Paulo, a contratar uma opera· 
ção de crédito de CrS 180,000,000,00 (cento e oitenta milhões 
de cruzeiros), com à Caixa Económica Federal. 

Relator: Senador Franco Montoro 

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do 
Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no 
sentido de que seja o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medi· 
cina de Ribeirão Preto, da Universidade de Silo Paulo, autorizado a 
contratar uma operação de crédito de Cr$ 180.000,000,00 (cento c 
oitenta milhões de cruzeiros), junto à Caixa Económica Federal, por 
conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), 
destinado à construção de uma unidade hospitalar com 13 andares c 
capacidade a ser instalada para 685 leitos. 

Divida Consolidada Posição em 
Interna 31·12-76 

(A) 

1-lntralimite 

Ii- Extralimite 

a) FNDH 
b) FAS 
c) BNH 

Total Geral 

6. A Caixa Económica Federal ao analisar a operação, consi· 
derou·a tócnica c financeiramente viável, não devendo os encargos 
decorrentes do empreendimento acarretar maiores pressões 
orçamentí~tias à referida Autarquia. 

7. Na forma do parágrafo único do artigo 2' do Resolução n• 
93, de 1976, o pedido de autorização para a operação de crédito, 
submetido pelo Senhor Presidente du República à deliberação do 
Senado Federal, está devidamente instruido com o parecer favorável 
do Conselho Monetário Nacional. 

8. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas vigentes e 
no Regimento, cstu Comissão conclui por aceitar a solicitação 

2. O empréstimo, a ser contraído, tem as seguintes condições 
gerais: 

a- Valor: Cr$ 180.000.000,00; 
b- Prazos: 

I -de carência: 3 anos; 
2- de amortização: 12 anos; 

c - Encargos: 
I -juros de 6% a.o., cobrados trimestralmente; 
2- Correçüo monetária correspondente a 60% da varia· 

ção dos ORTNs, capitalizada no pcrlodo de carência c cobra· 
da trimestralmente no pcrlodo de amortização; 

d- Garantias: Fiança do Tesouro do Estado de São Paulo; 
e - Destinação dos recursos: construção de uma unidade 
hospitalar com 13 andares c capacidade a ser instalacla para 
6851eitos. 

3. A matéria é acompanhada da Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável ao pleito do 
Hospital das Ctinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
USP. 

4. Trata-se de operação a que, por força das disposições conti· 
das no artigo 2• da Resoluçilc. n' 93, de 11·10-76, do Senado Federal, 
não se aplicam os limites fixados no artigo 2• da Resolução n• 62 de 
28·1 O· 75, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS c, portanto. 
considerado extralimite. 

5. De acordo com os registras do Departamento da Divido 
Pública do Banco Central do Brasil, a situação da divida consolidada 
interna da Autarquia apresenta-se conforme o quadro a segui~: 

Valor em Cr$ lO mil 

Operação Situação Posterior 
(B) Ã Constralação 

Pretendida 

C~A+B 

180.000.000 180.000.000 

180.000.000 180.000.000 

180.000.000 180.000,000 

contida na Mensagem n• 117, de 1977, do Senhor Presidente da 
República, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 30, DE 1977 

Autoriza o Hospital das Cllnlcas da Faculdade de Medi· 
clna de Ribeirão Prelo, da Universidade de Silo Paulo, a con· 
tratar uma operaçüo de crédito de CrS 180.000.000,00 (cento e 
oitenta milhões de cr~zelros), junto à Caixa Econômlca Fe
deral. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I' B o Hospital das CU nicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirilo Preto, da Universidade de São Paulo, autorizado, nos ter· 
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mos do art, 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de \976, do 
Senado Federal, a contratar uma operação de crédito de 
CrS \80.000,000,00 (cento c oitenta milhões de cruzeiros}, jun:o u 
Caixa Econômica Federal, por conta do Fundo de Apoio uo 
Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção de uma uni
dade hospitalar com \3 andares e capacidade a ser instalada pura 685 
léltos, naquela cidade. 

Art, 2• Esta Reso\uÇ<;\o entrn cm vigor nu data de sua publica· 
ção. . 

Sala das Comissões, em 22 de junho de 1977.- Morco's 'Freire, 
Presidente - Franco Montoro, Relator - Otulr Becker - D\nurte 
Mariz- Roberto Saturnlno- Vasconcelos Torres- Milton Cabral. 

PARECER N• 348, DE 1977 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Resolução n• 30, de 1977, da Comissão de Emenda que 
"autoriza o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicino de 
Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo a contrato r umu 
operação de crédito de Cr$ 180.000,000,00 (cento e oitenta mi
lhões de cruzeiros}, junto à Caixa Econômica Federal. 

Relator: Senador Oito Lehmann 

A Comissão de Economia apresenta projeto de reso\uçilo pelo 
qual fica- art. \9- "o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medi· 
cina de Ribeirão Preto, da Universidade de Suo Paulo, autorizado, 
nos termos do art. 2• da Resolução n' 93 de \I de outubro de 1976, 
do Senado Federal a contratar uma operaçilo de crédito de CrS 
\80.000.000,00 (cento e oitenta milhões de cruzeiros}, junto à Cuixu 
Economica Federal, por conta do Fundo de Apoio rio Desenvolvi
mento Social - FAS, destinado à construção de uma unidade hospi· 
talar com \3 andares e capacidade a ser instalada para 685 leitos, 
naquela cidade. 

2.Na forma do disposto no artigo 2• da Resoluçilo n• 93, de 
11-10·76, à opcraçilo em pauta nao se aplicam os limites l'lxaaos no 
art, 2• da Resoluçilo n• 62, de 28-10-75, ambos do Senado Federal, 
haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, administrado pela Caixa 
Econõmii:a Federal. 

3. Na forma do parágrafo único do artigo 2• du Resolução n• 93, 
de 1976, a matéria, foi submetida ao exame do Conselho Monetário 
Nacional que, cm sessão de 19-5-77 manifestou-se favoravelmente 
pelo atendimento do pleito, o qual posteriormente, foi encaminhado 
pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda ao Senhor Presiden!e da 
República. 

4, Hã a ressaltar que o projeto obedeceu ao disposto no art. 42, 
item VI, da Constituiçilo, às normas vigentes que regulam a matéria 
(Res. n•s 62, de 1975 e 93 de 1976} e, ainda, uo estabelecido no 
Regimento Interno (art. \06, item III). 

5. Ante o exposto, opinamos no semido da normal trami!uçuo 
da matéria, uma vez que constitucional e jurídica. 

Sala das Comissões, em 22 de junho de 1977.- Daniel Krleger, 
Presidente - Ouo Lehmann, Relutar - Manos Leilo - ltalívlo 
Coelho - Accloly Filho - Helvídlo Nunes - Wilson Gonçalves -
Heitor Dias. 

PARECER N•349, DE 1977 
Da Comlssiio de Redoçilo 

Reduçilo do vencido, para o 2• turno regimental, do Proje
to de Lei do Senodo n• 168, de 1975. 

Relator: Senodor Ouo Lehmann 

A Comlssüo uprcscntu a n:duçi\o do vencido, pum o scgundv 
turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n• 168, de 1975, que 

acrescenta dispositivo ao art. 844 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

Sala dus Comissões, 22 de junho de 1977. - Adalberto Seno, 
Presidente- Oito Lehmann, Relator - Helvfdlo Nunes - Danton 
Jobim. 

ANEXO AO PARECER N• 349, DE 1977 

Redaçiio do vencido, para o 2• turno regimental, do Proje
to de Lei do Senodo n• 168, de 1975, que acrescenta dispositivo 
ao art. 844 da Consoildaçiio das Leis do Trabalho ( CLT), 

O Congresso Nacional decreta: 

'Art. I• O art. 844 da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CL T}, passa a vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 844, O nilo comparecimento do reclamante à 
audiéncia importa o arquivamento da reclamação, e o não 
comparecimento do reclamado importa revelia, além de 
confissão, quanto à maneira de fato. 

§ 19 Ocorrendo, entretanto, motivo relevante, poderá o 
presidente suspender o julgamento, designando nova audiên· 
ciu. 

§ 2• Quando se tratar de reclamntória plúrima ou ação 
versando cumprimento de decisão normativa, os emprega· 
dos, salvo quando nominalmente intimados para prestar 
depoimento pessoal, poderão ser substituídos por dirigentes 
sindical da categoria". 

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

PARECER N•350, DE 1977 
Da Comlssiio de Redução 

Redução do vencido, para o 2• turno regimental, do Proje
to de Lei do Senado n• 188, de 1975. 

Relator: Senador Helvídlo Nunes 

A Comissão apresenta a redução do vencido, para o segundo 
turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n• \88, de 1975, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de os "cartões de crédito" conterem a 
fotografia e o CPF do portador, e dá outras providências. 

Sala das Comissões, 22 de junho de 1977. - Adalberto Sena, 
Presidente - Helvidlo Nunes, Relator - Danton Jobim - Otto 
Lehmann. 

ANEXO AO PARECER N• 350, DE 1977 
Redaçiio do vencido, para o 2• turno regimental, do Proje

to de Lei do Senado n• 188, de 1975, que dispõe sobre a obri
gatoriedade de os ucartões de crédito" conterem a fot.ogrufin e 
o CPF do portador e dá outros providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I'>' Os ucartàcs de crédito" e similares, devidamente 
autorizados pela autoridade competente, devcrilo conter, além de 
outros elementos de identificação do portador: 

I- u fotografia, em tamanho 2x2, de frente: c 
li -o cadastro de pessoa física- CPF. 
Purilgrafo único- Para fins de expedição de "cartões de crédi· 

to" u mulher, que não tiver o seu cadastro de pessoa fisica- CPF
:~utônomo, usurü o do marido. 

Art. 2• O usuário do "cartão de crédito" é obrigado a apresen
tar, concomitnnlemente com o seu cnrtilo, a curteira de Identidade 
para conferência e anotação de su11 identificação pelo vendedor, 

Art. 3• Nenhuma cobrançu judicial poderá ser feita no usuá· 
rio do sistcmu de .. cnrtt\o de crédito" sem que ll cmpresu responsiwcl 
comprov~:, efctivumente, o pugumento uo comercinnte ejou uo 
prcst:1dnr de s~:rviço, mcdinntc a cxibiçüo dn futuru respectiva, n quu\ 
dcvcrl1 ~.:ontcr a anotuçUo du idcntincaçUo do comprador usuàrio. 
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i\rt, 4• Estu lei entra cm vigor nn data de sua publicação. 
i\rl. 5• Revogam-se as disposições em contrário, 

PARECER N•351, DE 1977 
Da Comlssiio de Redaçilo 

Redaçuo do vencido, para o turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmuru n• 45, de 
1975 (n• 366-B/71, na Casa de origem). 

Relator: Senador Danton Joblm 
A Comissão apresenta a redução do vencido, pura o turno 

suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 45, de 1975 (n• 366-B/71, na Casa de origem), que altera 
dispositivos da Lei n• 1.411, de 13 de agosto de 1951, que dispõe 
sobre a profissão de Economista, 

Sala das Comissões, em 22 de junho de 1977. - Adalberto Sena, 
Presidente, - Danton Joblm, Relator - Helvfdlo Nunes - Oito 
Lehmann. 

ANEXO AO PARECER N• 351, DE t977 

Redação do vencido, paru o turno suplementar, do 
Substltutl•o do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 45, de 
1975 (n• 366-B/71, na Casa de origem). 

Substitua-se o Projeto pelo seguinte: 

Altera dispositivos da Lei n• 1.411, de 13 de agosto de 
1951, que dispõe sobre a profissão de Economlsto. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O Conselho Federal de Economia- Co, F. Econ,- e 

os Conselhos Regionais de Economia- Co. P. Econ.- de que trata 
oart.6•da Lei n• 1.411, de 13 de agosto de 1951,com a nova redação 
dada pelo art. (Õ da Lei n• 6,021, de 3 de janeiro de 1974, silo autar· 
quias dotadas de responsabilidade jurídica de direito público. 

§ I• Os Conselhos, referidos no caput deste artigo, terão auto· 
nomia administrativa e financeira e constituem serviço público fe· 
deral, gozando os seus bens, rendas e serviços de imunidade tributá· 
riu lQlal. 

§ 2• ·86 poderão integrar, como membros efetivos ou Su
plentes, qualquer dos Conselhos de que trata esta lei, os Economistas 
devidamente registrados e quites com as suas anuidades. 

§ 3• O mandato dos Conselheiros, efetivos e suplentes, serú de 
3 (três) unos, renovando-se, anualmente, 1/3 (um terço) de sua com
posição, 

Arl. 2• A alínea h do art. 7• da Lei n• 1.411, de 13 de agosto de 
1951, passa a vigorar com a seguinte redução: 

.. Art. 79 . , ..... , , ...... , . , ... , ... , . , , , , , .. , . , . , . 

h) fixar a jurisdição e o número de membros de cada 
Conselho Regional, considerando os respectivos recursos e a 
expressão numérica dos Economistas legalmente registrados 
em cada Região". 

Art. 3• O arl. 8• e seus parágrafos da Lei n• 1.411, de 13 de 
agosto de 1951, passam u vigorar com u seguinte redução: 

"Art. 8• O Conselho Federal de Economia serú 
constituído de, no mínimo, 9 (nove) membros efetivos e igual 
número de suplentes, 

! I• O Presidente e o Více·Presidente do órgilo serão 
escolhidos, pelo Plenúrio, entre os membros cfetivos eleitos, 

§ 2• O Presidente c o Vice-Presidentc, eleitos nu primeira 
quinzenu de dezembro, te ruo munduto de I (um) uno, permiti
da u recleiçuo, por muis dois pcrlodos consecutivos 
condicionados sempre à duruçüo do respectivo munduto 
como Conselheiro. 

! 3• Puru substituição de qualquer dos membros efeli· 
vos, scrú escolhido, pelo Plenl~rio do Conselho, um dos 
suplentes. 

§ 4• Ao Presidente competirlo u udministrnçuo e 
representação legal do órgão", 

Art. 4• Os membros cfetivos c suplentes do Conselho Federal 
de Economia serão eleitos por Assembléia de Delegados-Eleitores, 
que serío constituída de I (um) representante de cada um dos Conse
lhos Regionais de Economia, e realizada com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias da data cm que expirarem os mandatos a serem 
renovados. 

§ I• Pura cada Delegado-Eleitor, haverá um suplente, 
§ 2• Os Delegados-Eleitores serão escolhidos pela forma 

estabelecida no urt. 6•. 
§ 3• Cada Delegado-Eleitor terá um número de votos estabeleci· 

do conforme os seguintes critérios: 
a) até o limite de 2.000 (dois mil) associados no pleno gozo de 

seus direitos estatutários, pertencentes uo quadro do respectivo 
Conselho Regional, I (um) voto para cada grupo de 100 (cem) as
sociados, desprezadas as fruçõcs menores de 50 (cinqUenta); 

b) de 2.001 (dois mil e um) associados em diante, mais I (um) 
voto pura cada grupo de 200 (duzentos) associados, nas mesmas 
condições da alínea anterior, desprezadas as frações menores de 100 
(cem). 

Art. 5• Os Conselhos Regionais de Economia serão constituí
dos de, no mínimo, 9 (nove) membros efetivos e igual número de 
suplentes. 

Art. 6• Os membros dos Conselhos Regionais de Economia c 
seus respectivos suplentes, bem como os Delegados-Eleitores e 
respectivos suplentes, serão eleitos pelo sistema de eleição direta, 
através de voto pessoal c secreto, que pelos Economistas registrados 
nos órgãos regionais competentes e quites com as suas anuidades, 

§ I• As eleições a que se refere este artigo serão feitas através de 
chapas registradas nos Conselhos Regionais, devidamente assinadas 
por todos os seus componentes e para cujo registro será aberto prazo 
de, no mínimo, 30 (trinta) dias. 

§ 2• Cada Conselho Regional de Economia fixará os prazos 
eleitorais, divulgando-os em editais pela imprensa, devendo as elei
ções se realizarem 60 (sessenta) dias antes da data em que se 
expirarem os mandatos a serem renovados, 

§ 3• Os Sindicatos e as Associações Profissionais de 
Economistas, nu sua úreu de jurisdição, poderão solicitar registro de 
chupas, mediante requerimento assinado pelo seu respectivo 
Presidente. 

§ 4• O Conselho Federal de Economia baixará resolução conten· 
do instruções relativas às eleições . 

Art. 7• O término do mandato dos Conselheiros, bem como o 
do Presidente e do Vice-Presidente, coincidirá sempre com o do ano 
civil. 

Art. 8• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
rt:vogudas us disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - O Expediente lido 
vai à publicação. 

Sobre u mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1•-Secretá· 
rio, 

Silo lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N•ISI, DE 1977 

Nos termos do urt. 313 do Regimento Interno, requeiro 
dispensu de interslfcio e prévia distribuiçuo de uvulsos pura a 
Emcndu du Cümuru ao Projeto de Lei do Senado n•l99, de 1976, que 
uutorizu a douçuo de terras devolutas u Municfpios.inclufdos na Re· 
giuo du Amu1.ôniu Lcgul, puru os fins que especifica, e dá outras 
providéncius, u fim de que figure nu Ordem do Dia da sessão 
seguinte. 

Saiu dus Sessões, 22 de junho de 1977.- Hclvfdlo Nunes, • 
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RF.QUER!l\IENTO N• 1!12, DE W/7 

Nos termos do urt. J 13 do Regimento lnlf'l'IIO, rcqueim 
dispensa de intcrstfdo c prévia distribuiçtio de avubos pnra n Projelt.l 
de Lei du Cúmuru n• 27, de 1977, que nltcra di"positivos da Lei 
n• 1.512, de 19 de deT.<'mbro de 1951, que "cria n C omissa•• Nacion"l 
de Belas Artes, o 1Sulão Nncional de Arte Moderna, ": fl:'l uutra!i 

providênclus", a fim de que lignrc na Ordem dn Dia da sc~siin 
seguinte. 

Sala dus Scssõos, 22 de junho de 1977.- Hdvídlol'"'"'· 

O SR. I'RESIIJENTE (Pctrônio Portclla) ·- ()s prnj.,tos " qnr 
se referem os requerimentos ora uprovados !'a~ri'tu incluído~; n:1 Ot~ 
dem do Diu du próxima sessão. '. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portelln) - Sobre " mesa, 
comunicuçt1o qut! scrfalidu pelo Sr. l9~Sccretí1rio. 

1': lida a seguinte 

Em 12 de junho de 19'/1 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comuhicar a Vossa Exccl~.nr.ia, de acordo •:om 

o disposto no art. 43, alínea n, do Regimen1o Interno, que me 
liUSCnlarci dos traba\llos da Cu~a <l partir do dia 27 do C,:(li'P:atc, para 
breve viagem no estrangeiro, cm carúter particular. 

Atenciosas saudações.- Stmndnr ,Je!i'ié Freirt. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônin Portella) - A P~t,idência fica 
ciente. Passa-se :i 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Discussão, cm turno único, do parecer da Comissüo de 
Relações Exteriores sobre a Mensagem n" ll9, "" 1977 (n' 
150/77. na origem). de 16 de maio do corrente a1w, pela qual 
o Senhor Presidente da República snhn~etc ao Senadn o 
nome do Sr. t\ndré Teixeira de Mesquita, r~1ini~t1o cl•~ 
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, pam c:'<crc.:er ;1 

função de Embaixador do Urasil junto ao Reino da Nonu:~:t. 

Item l: 

Discussão, cm turno llnico, do parccc:r dn CtJmi~siiu de 
Relações Exteriores sobre :t Men!iagem n'~ 4), de 1477 (11\' 

161/77. na origem), de 25 de maio prtiximu passado, pclu 
quul o Senhor Presidente da Rcpliblica Sllhmcll~ ao St~mi'Jo o 
nome do Sr. Carlos Frederico Duarte Gonçalvt:'i da R1.lciW, 
Ministro de Primeiru Classe, dn Carreira de Diplnmu1a, rmrn 
exercer H runçiio de Embaix:Jdor do Untsil junto iHl Hei no da 
Bélgica. 

A mutérin Cl'JTlSlllntc da Ordt!m elo nia, llt1'> termos da n.líneH h 
do ;:ut. 402 do Regimento Interno, dcvt! ser aJHCI:ind;t en1 scso;~l' 

secreta, 

Snlir.ill) nos Srs. runcinnúrins as rrovidênc:i:l!'i llCL:C<;'\Úl'iw; n firn 
de ser mantido o preceito regimental. 

(A ses.\fiO toma-se sl'C/'I'W ,)s 18 horaJ !' .f/.1 miml/u.\· I' l'IJ/fa 

ti st•r JliÍh/h·a às I R hora.\' t.' 50 mlmdos) 

O SR. l'RESI!lENTE (Pctnluio Portdla) i<11da mais 
huvendlJ que tratar, vuu cm:crrm n ~;!.!ss:'i,~. lkii!.·•Ltlidl.1 pant a 

prbxinmu Sl'!.Uiiutc 

ORilEM 00 IJIA 

-1--

Vntat;i\o, cn1 turno (Jilh . .'ll, dn Rcqut.:rilnt:lllll 111' I·,.~, :k 1'1'/7, du 
SI'. Scnmlol' Otair flcL:kcr, snlidtaiHio a trilllS(ri•;au, '" 1

'• /,JI<~I" do Sr:-

llilllf.l l':.'k! ;11, dl· al'li!!~ puhlicm.lo no Jornal A Notítia, de Joinvile
:i(· Pt'lt•lbdn "lviontc Custt:lo faz hoje 15 anos de emuncipução". 

--7.-

Vc•luçi:'w, cm 1urno 1'1nb>, do Requerimento n9 171, de 1977, do 
S1. Sc:!!~:dor !.cite Chaves, solicitando tenham trarnitnção em con
Í""'" ... i'r.,j•:los de Lei do Senado n•s 244, de 1975 e 117, de 1977, 
'·l'w n· ·iltrn··,;m n prazo previsto ryo parágrafo único do art. 19 do 
[.l,·c:!Tl• .. 11•i n\' 19•1, dt· 2·1 tlc fevereiro d~~ !967. 

-3---

lli·.•:us'\Uo, cm 1urrw único, do Projr.to de Lei da Cftmarn n9 27, 
lk Jt)l 1 (n'·' 2.f139·1l/i6, na Casa dt: oTÍl'em), flUC altera dispositivos 
di\ Lei tJ? 1 .512, de IIJ de dezembro de 1951, quc.''l:ria a Comissão 
Nncion~tl de Belm Arte~. o Salão Nacinnal de Arte Moderna, e dá 
nult <ts pwvidêndas'', tendo 

1'.·1 H l·.ci:U ES F,\ VORÁ V EIS, soh n''s ~39 c 340, de 1977, dns 
(t11Jits·;lics: 

·-- 1..h~ Edw.:nçiio c Culturn: e 
ele FlnnnÇJ\Ij, 

-4-

Di..:·~ttS"i~o. cm tu mo imico, d:J Emt.!nda da C:imara ao Projeto 
•k l.••i do Scn:Hio n• 19~. tle 1976 (n• 2.944-Bf7(, nn4ucla Casa), que 
lHIIoJii'r~ a Uonc.;~o de porções l.lc terrns devolutns a ivlunicípios 
iwl11ídw; na n.:gino da Am:w:lnia Legal, para os li no; q11e especifica, c 
d;'t t'lllt:ls rrnvidt::ncia~. tendo 

1',\ IU'.CEI\ES, sob"'' 3.14 u 337, d" 1977. das Comissões: 
· ·-- di.' Cun'illluic11o c .ru~tlçn, pcl:t constitucionalidade c juridi~ 

~:idade d:1 ·~mt~nda: 
d!! ,\f~riculturn. f01vur:hel: 
tlt! :\ll'OIIIUns ltcglont~is, favorúvcl: c 

llt• ~~·~lunntn Nndf)nlll, rnvorá\CI. 

-5-

Pi·.cll-;siio, cm turno \mico, do Projeto de Decreto Lct!islativo 
11v 1 'i. ,1,~ I ':177 (n'·1 ílH-B/77, na C:imara ~los Deputados), qu~ aprova 
u 11:\tn ~lt' :\cordo ,.\lbrc Transporte Aéreo, cclchradn em Brasília, a 
~I de i:ult!il'o de 1')'77, entre a República Fcdemtiva do Brasil c a 
l~q)úhlil..;~ do fraque, tcnd,J 

PA I'.FCEI1 ES F,\ VnR.~ VEIS, sob n's :!R(, e 2R7, de 1977, das 

f'omiv:•',t!~: 

.. · th• Ueluções Extcrlon•s; c 
··- ,,,, Tnm~portc~, CnmuulcntÕt'll l' Obrl\s Púhlicus. 

-6-

l•i·:cns~~o. cm Sl~gumllJ tmno, c\() Projeto de Ld do Senado 
11'·1 51, •.k IIJ72, do Senhor Scnndor Fnmco Montoro, que lixa cm 
St!i:; hurns o período ck lrahnlho diário dos operadores em elctri
l!ida~lc. c df1 ou1ras providêndas. tcndl1 

l't\1\FCFI\ES, soh n•s 1)2 c 1)3, de IQ74, c 1.050 a 1.053, de 
P.J'](,, tl:t•: (~olubsi\,:s: 

t!t• CnnstltulcJ1n e .lusth;u: 1~ p:-onundnmcnto: pc\:1 !.:Oustil_U· 
,•ioi 1:11id:,Jc t' .iuridkidad~: 

2'·' ttwnm•dnmi.'ntu: ratifit.:undo seu parecer anterior: 
·--- th• l.l·~islll\'llo Suciul: 11' prnnunclan1cnto: fa '-'llr{•vcl no projeto: 
2v prununcinml'nto: dci:w.a lie se munifestur sobre a matéria c 

•,1,1 id1 :1 1111diê11Cia dns Conli~silcs de Sailllc c de f\.1 i nas e Energia: 
~~~~ S!I!Ít!.:, t•onlrltrh,: l' 

· · dt· :\1it111~ c l·:n~·r~.:ln, Ctlntr:',rio. 

-~ 7-

I )t.;ctlss:'úl, cm pnml·iru turno (aprcciuç~n preliminar du 
'·"'Polllllt11HHiihlíHic, nos 1~rmo-tth•nrt. ~lJ6 dll RcJ,!imcnto Interno), 
do l'1•1 · '<~ dt· l.l.'i do Sc11mlu 111' 2h, de 11J7(,, elo Senhor Scnndor 
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Orc~es .Quêrcia, que dá nova rcdaçilo ao § 2• do art. 9• da Lei n• 
5.890. dC'a de junho de 1973, tendo 

PARECER, sob n• 211, de 1977. da Comissão: 
- de constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade, com 

voto vencido dos Srs. Senadores Nelson Carneiro c Leite Chaves c 
voto v~pcidD· cm separado, do Sr. Senador Dirceu Cardoso. 

-8-

Discussilo, cm primeiro turno (apreciação preliminar da juridi· 
cidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de 

Lei do Senado n• 236, de 1976, do Sr. Senador Leite Chaves, que 
concede ao piloto privado o direito de contribuir, como autónomo,' 
para a Previdência Social, tendo 

PARECER, sob n• 122, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, (ouvido o Ministério da Prcvidên· 

cia c Assistência Social) pela injuridicidadc. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Está encerrada a 
sessão. 

I Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.) 

PORTARIA DO SR. 19-SECRETÁRIO 

PORTARIA N• 155, DE 1977 
O Primeiro-Secretário, no uso das atribuições que lhe confere o 

artigo 453, §§ 3• c 4• da Resolução n• 58, de 1972, resolve designar 
ALOISIO JJARBOSA DE SOUZA, Assessor Legislativo, LUIZ 
CARLOS LEMOS DE ABREU, Diretor da Subsecretaria 
Financeira, c ZULEIKA DE SOUZA CASTRO, Técnico Lcgislati· 
vo, Classe "C", para, sob a presidência do primeiro, integrarem a 
Comissão de Inquérito Administrativo incumbida de apurar os fatos 

constantes do Oficio SFfSSSG/n• 0603(77, do Diretor da 
Subsecretaria de Serviços Gerais, cm que se acha envolvido 
DURVILE DE BARROS SILVA, Artlficc de Elctricidadc e 
Comunicaçuo- Mestre, Classe "D", SF·ART-703, Referência 30, 
do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Senado Federal, em 20 de junho de 1977, - Senador Mendes 
Canale, Primeiro-Secretário. 

CONSULTO RIA-GERAL 

PARECER N• 53/77 

Sobre Proposta de Contrato de Manutençilo, da Firma 
Petrometer do Brasil Ltda., referente a Lavadora e Secadora 
Autornitlca DMR. 

O SenhOr Diretor da Subsecretaria de Serviços Gerais, cm elido 
ao Senhor Dirctor da Subsecretaria de Património, encaminhou, 
para os devidos fins, expediente do Chefe do Serviço de Transportes, 
contendo proposta da Firma Pctrometcr do Brasil Ltda., referente a 
Lavadora c Secadora Automática DMR, Mod. Tcmpest. II, de 
propriedade do Senado Federal, esclarecendo, ao ensejo, que, "além 
da referiJ1a firma ser a única exclusiva, representante em Brasllia, o 
contrato será de grande bcncflcio para o Senado Federal". 

11- O Senhor Chefe do Serviço de Transportes instruiu o seu 
alicio ao oirctor da Subsecretaria de Serviços Gerais com os dois 
documentos seguintes: 

a) urna "declaração" do Presidente da Associação Comercial 
do Distrito Federal, atestando que a Firma Petrometer do Brasil 
Ltda., estabelecida na CLS 404, Bloco "C", sobreloja 9, Brasllia, é 
filiada àquela entidade, "sendo exclusiva na prestação de serviços de 
assistência técnica dos equipamentos de rabricaçilo da Firma 
Ccccato toM R S/ A -Indústria Mecânica"; 

b) uma "declaração" da Firma Ceccato- CDMR S/A -
Indústria Mcciinica, informando que "Petrometer do Brasil Ltda,", 
sediada na CLS 404, Bloco "C", sobreloja 9, Brasllia, roi por ela 
nomcudu pura atender, nesta Capital, seus serviços de assistência 
técnica. 

III - O Chcre do Serviço de Transportes, Senhor Cyro Vieira 
Xavier, Por solicitação nossa, informou-nos, pessoalmente, que a 
Lavadora c Secadora Automática, de propriedade do Senado, é justa· 
mente do modelo que a Petrometer assiste com exclusividade, nesta 
Capital. 

IV - l!sclarccida a situação c a natureza da Firma Petrometcr 
do Brasil Ltdu., que se qualifica como especializada no serviço de 
assistência técnica que se propõe, c como possuidora de cxclusivi· 
dade pura esse mister, resta-nos apreciar a proposta do Contrato 
oferecida. 

V - Trata-se, como cm casos semelhantes, de contrato do tipo 
universal, de clâusulas uniformes, vã lido, em principio, para todos os 
ajustes firmados entre aquela empresa e as entidades interessadas cm 
seus serviços. 

Em tese, nada hã a objetar, sendo normais c de praxe as disposi· 
ções constantes em suas diferentes cláusulas. 

Discordamos, entretanto, do estabelecido no n• 2 do item V, 
em que se admite, para reajuste excepcional de preço, a aplicação do 
Decreto-lei n• 185, vez que, nesta Casa, estipulou-se que qualquer 
alteração, a respeito, há de ser feita com base na Lei n• 6.205, de 29 
de abril de 1975. 

Desse modo, aceito o nosso alvitre, o n• 2 do item V, Prtço, 
deverá ser redigido assim: 

O preço acordado é irreajustável durante o perlodo de sua 
vigência, mas, se renovado o contrato, poderá ser reajustado, nas 
bases e na forma da Lei n• 6.205, de 29-4-75. 

VI - O tempo de duração do contrato deve, igualmente, ser 
modificado, a fim de coincidir com o ano civil c a respectiva lei 
orçamentária, critério este, também já obedecido pelo Senado, ao 
celebrar contratos de serviço. 

Dessarte, o item VI deverá ter essa rcdaçilo: 
O presente contrato vigorará até dia 31 (trinta e um) de dezem· 

bro do corrente ano, podendo ser prorrogado por um ano, mediante 
manirestaçilo expressa das partes, até 30 (trinta) dias antes do seu 
término. 

VII- Feitas as observações acima, resta-nos observar que, por 
força do disposto no Dccrcto-lci n• 200, de 25 de fevereiro de 1967, 
urt. 126, § 2•, letra d, pode o Senhor Primeiro-Secretário, se assim 
julgar conveniente pura o Senado, concordar cm que se firme contra· 
to, com a Petrometer do Brasil Ltda., nos termos da proposta Inclusa 
no processo. - Paulo Nunes Augusto de Figueiredo, Consultor-Geral. 

ATA DA 35• REUNIÃO DO CONSELHO DE 
SUPERVISÃO DO CEGRAF REALIZADA NO 

DIA 21·6·77 
Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de 1977, no 

Gubinete do Senhor I•·Sccrctúrio dn Mesa Diretora do Senado Fe· 
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dera!, reuniu-se o Conselho de Supervisão do CEGRAF, sob a 
Presidência do Senador Mendes Canalc, presentes os Conselheiros 
Antonino Pio da Câmara Cava\canti de Albuquerque, Vicc
Prcsidcntc, Luiz do Nascimento Monteiro c Luciano de Figueiredo 
Mesquita. Deixou de comparecer, por motivo justificado, o 
Conselheiro Abel Rafael Pinto. Também presente o Sr. Arnaldo 
Gomes, Dirctor-Exccutivo do CEGRAF, Abertos os trabalhos o Sr. 
Dirctor-Exccutivo apresentou o Processo 000225/77, para 
complementação de serviços da Gráfica III, que já tinha sido objcto 

de atenção do Conselho. O Senhor Presidente designou relator do 
processo o Conselheiro Pio Cava\canti que apresentou parecer 
favorável, calcado na minuta da Assessoria Jurfdica do CEGRAF, o 
que foi aprovado por unanimidade. Foram discutidos ainda assuntos 
gerais. Nada ma1s havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a 
reunião. Eu, José Paulino Neto, Sccrctârio do Conselho, lavrei a 
presente Ata, que, depois de lida c aprovada, scrâ assinada pelo 
Senhor Presidente. Brasllia, DF, 21 de junho de 1977.- Senador 
Mendes Canale, Presidente do Conselho do CEGRAF. 

ATAS DAS COMISSOES 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

6• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
EM 21 DE JUNHO DE 1977 

Ãs onze horas do dia vinte c um de junho do ano de mil novcccn· 
tos c setenta c sete, na Sala "Rui Barbosa", presentes os Srs. 
Senadores Wilson Gonçalves - Presidente, Cattctc Pinheiro, Heitor 
Dias, Saldanha Dcrzi, Luiz Cavalcante, Itamar Franco e Ruy. Car· 
nciro, reúne-se, cxtraordinãriamcntc, a Comissão do Distrito Fc· 
dcral. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Paulo Guerra, Osires Teixeira, Virg!lio Távora, Alcxan· 
drc Costa c Lãzaro Barboza. 

Constatada a existência de número regimental, o Sr. Presidente 
declara abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura da Ata da 
reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador 
Saldanha Dcrzi, que relata favoravelmente o Projeto de Lei do 
Senado n• 85, de 1977-DF, que "dispõe sobre a organização bãsica 
da Polfcia Militar do Distrito Federal, c dá outras providências". 

Colocado o parecer cm discussão, usam da palavra os Srs. 
Senadores Itamar Franco, Heitor Dias c Saldanha Dcrzi. 

Submetido à votação, é o parecer aprovado, com restrições por 
parte do Sr, Senador Itamar Franco. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a rcuniilo, lavrando ca, 
Ronaldo Pacheco, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida 
c aprovada, scrâ assinada pelo Sr, Presidente. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 64, 
de 1977 (CN), que submete à deliberação do Congresso Na· 
clonai o texto do Decreto-lei n• I,SSl, de lO de maio de 1977 • 
que "autoriza o Poder Executivo a antecipar recursos para os 
Fundos Especiais, e dá outru pro!ldênclas". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 1977 

Ãs dczcsscis horas c trinta minutos do dia quinze de junho do 
ano de mil novecentos e setenta c sete, no Auditório Milton Campos, 
presentes os Srs. Senador•' Wilson Gonçalves, Hclvldio Nunes, Ruy 
Santos, Cattctc PinhcÍrt' :. >ldanha Dcrzi, Lourival Baptista, Evclâ· 
sio Vieira, Roberto Suturnino c Dirceu Cardoso c Srs. Deputados 
Angelina Rosa, Josó Hnddad, José Ribamar Machado, Wllmar Gui
murilcs c Ruy Côdo, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Na· 
cionnl incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem n• 64, de 
1977 (CN), que submete à dcliberaçilo do Congresso Nacion~l, o 
texto do Decreto-lei n• 1.552, de 20 de maio de 1977, que "autonzn o 
Poder Executivo u antecipar recursos pura os Fundos Especiais, c dâ 
outrus providências", 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Seno
dores Virg!lio Tâvora e Brngn Jllnior c os Srs. Deputados Joir Bro-

. silciro, Nogueira de Rczcndc, Milton Stcinbruch, Gomes do Amaral, 
João Menezes c A Ido Fagundes. 

1'!. dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
como aprovada. 

Em seguida, o Sr. Presidente, Senador Evclâsio Vieira, concede 
a palavra ao Relator, Deputado José Ribamar Machado, que emite 
, parecer favorável à Mensagem n• 64, de 1977 (CN), nos termos de 
Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto cm discussão c votação, é o parecer aprovado sem rcstri· 
ções. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, c para cons· 
tar cu. Elictc de Souza Ferreira, Assistente de Comissão, lavrei a 
presente Ata, que, lida c aprovada, scrâ assinada pelo Sr. Presidente, 
demais membros da Comissão c vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensaaem n• 67, 
de 1977 (CN), que submete a deliberação do Conaresso Na· 
clonai texto do Decreto-lei n• 1.554, de l4 de maio de 1977, 
que "concede Isenção de Impostos aos objetos lntearantes de 
uma coleçio representativa do desenho Industrial, Importados 
pela Federação das Indústrias do Eatado de Sio Paulo", 

I • REUNIÃO, REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 1977 

Ãs dczcsscis horas c trinta minutos do dia quatorze de junho do 
ano de mil novecentos c setenta c sete, no Auditório do Senado Fc· 
dcral, presentes os Srs. Senadores Cattctc Pinheiro, Jarbas Passa
rinho, Henrique de La Rocquc, Ruy Santos, Otto Lchmann, Orestes 
Quércia c Evclásio Vieira c os Srs. Deputados Gioia Júnior, lvahir 
Garcia, Israel Dias-Novas, Octacllio Almeida c Yasunori K.unigo, 
rcllne-sc a Comissão Mista incumbida de estudo c parecer 
sobr; a Mensagem n• 67, de 1977 (CN), que submete à deliberação 
do Congresso Nacional texto do Decreto-lei n• 1.554, de 24 de maio 
de 1977, que "concede isenção de impostos aos objctos integrantes 
de uma colcçi!.o representativa de desenho industrial, importados 
pela Federação das Indústrias do Estado de Silo Paulo". 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência o Sr. Senador Ruy Santos, que declara instalada a 
Comissilo. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena· 
dores Joilo Calmon, ltallvio Coelho, Accloly Filho c Evandro Car· 
reirn c os Srs. Deputados A. H. Cunha Bueno, Alcides Francisc1lto, 
Joilo Pedro, Pedro Caro lo, Edg'nr Martins c Airton Sandoval. -

A fim de cumprir dispositivo regimental o Sr. Presidente 
esclarece que i rã proceder n clclçi!o do Presidente c do Vicc-Prcsidcn· 
te. Distribuldas as cédulas o Sr. Presidente convida o Sr. Deputado 
Gioia Júnior pura funcionar como escrutinador. 
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Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Depu tudo Edgar Martins ........................ \2 votos 
Para Vlce-Prcsldcntc: 
Deputado !vahir Garcia .. , , .......... , , .... , .... \1 votos 
Em branco ........ , ...... , ........ , .. .. .. .. .. . . I voto 
Silo declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice· 

Presidente, os Srs. Deputados Edgar Martins c lvahir Garcia. 

Assumindo a Presidência, o Sr. Deputado lvahir Garcia, Vicc· 
Presidente eleito, agradece cm nome do Deputado Edgar Martins c 
no seu próprio a honra com que foram distinguidos c designa o Sr. 
Senador Otto Lchmann para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, para cons· 
tar, cu, Clcidc Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Comis· 
silo, lavrei a presente Ata, que, lida c aprovada,' será assinada pelo 
Sr. Presidente c vai à publicação. 

--:...--. -····· .. -·· -··-· 
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MESA 

Prcnidente1 39-Secretdrio1 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

lide r 
Eurico Rezando 

Potrónio Portolla (ARENA- PI) Henrique do Lo Rocquo (ARENA.._ MA) 
Vi c o· Lideres 
Heitor Cios 

Helvldio Nunes 
José Sarney 
Mottos Leão 

Osiros Teixeira 
Paulo Guerra 

Soldanho Derzi 
Virgilio Tdvoro 

l9·Vlce·PresidenteJ 

José Lindoso (ARENA- AM) 49·Secretório1 

Ronoto Franco (ARENA - PA) 
29·Vice·Presidente1 

Amoral Poi•oto (MDB- RJ) 

1 9-Secretóriol 

Suplentes de s~cretóriDl 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

Lido r 

Mondes Canalo (ARENA- MT) 

29-Secretciriol 

Mauro Benovidos (MDB- CE) 

Altovir leal (ARENA- AC) 

Ruy Carneiro (MDB- PB) 

Otair Beckor (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

Franco Montara 
Vico·Lideres 

Roberto Saturnino 
Itamar Franco 
Gífvan Rocha 

Lcizaro Barboza 
Oanton Jobim 

COMISSOES 

Diroton José Saoros de Olivoiro Filho 

Local: Anexo 11- Térreo 

Telefones, 23·6244 e 25·8505 - Ramais 193 o 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Clóudio Carlos Rodrigues Costa 

Local1 Anexo 11- Térreo 

Telefone, 25·8505- Ramais 301 o 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 mombros) 

Titulares 

l. Otair Beckor 

2. Benedito Ferreira 

3. ltolivio Coelho 

4, Paulo Guerra 

COMPOS!ÇÀO 

Pre1idonte1 Agenor Maria 

Vice·Presidente1 Otair Becker 

Suplentes 

ARENA 
1. Dinarte Mariz 

2. Soldanho Dorzi 

3. MoHoo Leão 

S. Vasconcelos Torres 

MDB 

1, Agenor Maria 1. Adalberto Sono 

2. Roberto Saturnlno 2. Eveláslo Vieira 

Ani•tonto, Clciudio Carlos Rodrlguo• Costo - Ramal• 301 o 313 

Reuniões, Terças-feirai, às 10:30 horas 

Local; Solo "Clóvis Bovilócqua"- Ano11o 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vi ce-Presidente: Evandro Carreira 

Titulares 

1. Heitor Dias 
2. Jarbos Passarinho 
3. Oinarte Mariz 
4. Teotónio Vilela 
S. Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2. Evondro Carreira 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Saldanha Dorzi 
2. Jose Sorney 
3. Otoir Bockor 

1. Evelásio Vieira 
2. Gilvan Rocha 

Assistente: Lêdo Ferreira da Rocha- Rama1312 
Reuniões: Terças-feiras, às 1 0:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua".- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(1 5 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Daniel Krieger 
1•·Vice-Pre•idento, Accioly Filho 
2"·Vice-Presidente: Leite Chattes 

Titulares 

1. Accioly Filha 
2. Gustavo Caponema 
3, Daniel Krieger · 
4. Eurico Rezando 
S. Heitor Dias 
6, Holvidio Nunes 
7, Wilson Gonçalves. 
8, ltalivio Coelho 
9, Otto Lohmann 

10. Osires Teixoira 

1. Dirceu Cardoso 
2. leito Chav&s 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Brouard 
5, Orestes Quõrica 

Suplentes 
ARENA 

1. Mollo• leão 
2. Lenoir Vergas 
3. Arnon do Mollo 
4, Vasconcelos Torres 
5. Milton Cobrai 
6. Benedito Ferreiro 

MDB 
1. Franco Montara 
2. Lázaro Barboza 
3. Ruy Carneiro 

Anistonte: Mario Helena Bueno Brondào - Ramal 305 
Reuniões: Quartas·feiras, eh 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bovilcicqua" - Anexo 11 - Ramal 623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membros) 

Titulares 

1 , Heitor Dias 

2. Paulo Guerrc 

3. Cottete Pinheiro 

4. Osires Tei)(eira 

5. Saldanha Derzi 

6. Wiloon Gonçalves 

7, Virgilio Tc:ivora 

8, Aletxandre Costa 

1. Itamar Franc.o 

2. lcizoro Sarboza 

3, Ruy Carneiro 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Wilson Gonçalves 

Vice·Presidente1 Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Braga Junior 

4, Altovir lool 

5. luiz Cavalcante 

1. Evandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

Assistente1 Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

Lacei: Sola "Rui Barbosa" -Anexa li - Ramais 621 e 716 

Tit~lores 

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice·Presidente1 Vasconcelos Torres 

Suplentes 

ARENA 

I. Milton Cobrai 1. Cattefe Pinheiro 

• 
-. 

2. 

3, 

Arnon do Mollo 

Josci Guiomard 

2. Augusto Franco , 

3, Jose Sornoy 

4. luiz Cavalcante 

5. Paulo Guerra 

6. Vasconcelos Torres 

7, Di norte Mariz 

8. Otair Secker 

1. Franco Montara 

2. Marcos Freire 

3. Roberto Saturnina 

MDB 

4, Domlcio Gondim 

S. Jarbas Passarinha 

. 1, Agenor Maria 

2, Orestes Quêrcia 

Assistente1 Daniel Reis de Souza- Ramal 675 

Reuniões1 Quartas-feiras, às 10130 hora1 

loca h Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 João Colmon 

Vice·Presidente1 Evelásio Vieira 

Titulares 

1. Tarso Outra 

2. Gustavo Capanema 

3. João Ca~mon 

.4, Otto lehmann 

S. Jarbas Passarinho 

6. Cattete Pinheiro 

1. Evelásio Vieira 

2. Paulo Brassard 

3, Adalberto Sono 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Holvldio Nunes 

2. Ruy Santos 

3, Arnon do Mollo 

4. Heitor Dias 

1. Franco Montara 

2. Itamar Franca 

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal 598 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

Local: Sela "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidonte1 Paulo Brossard 

Vico•Presidonte, Domlcio Gondim 

Titulares 

, 1, Teotónio Vilela 

2. Alex'andro Costa 

· 3, Wilson. Gonçalves 

·4. Comício Gondim 

, 5. Helvídio Nunes 

· 6. lenOir Vergas 

7, Motto s leào 

8, RUy S~ntos 

9, Braga Junior 

lO. Tono Outra 

11' VirgiUo Távora 

12. Magalhóes Pinto 

1. Paulo BrOssard 

2. Evelci si o Vieira 

3. Gilvan Rocha 

4, Roberto Saturnlno 

5. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Allistonl•• Cánqida Hipportt- Ramo1676 

RouniOos1 Quintas·f~iras, às 9100 horas 

Suplentes 

1. Cattete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. laurival Baptista 

4. DanieiiCrieger 

5. Jose Guiomard 

6. Jose Sornoy 

7, Saldanha Derzi 

1. Donton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreira 

Loca la Sola "Clóvis Bovilócqua" - Anexo 11 - Ramal623 

1 
I 

I 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

1 , Jesst Freire 
2. Ruy San!os 
3. Lenoir Vergas 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Jessé Freire 
Vice·Presidente: Orestes Quércla 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. Virgllio Tóvora 
3, Osires Tehteira 

4. Jorbas Passarinho 4. Domício Gondim 
5. lourivol Baptista 
6. Accioly Filho 

MOB 
1, Franco Montara 1. Lázaro Sarboza 
2. OrestesQuércia 2. Ruy Carneiro 
3, Nelson Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal6?5 
Reuniões.: Quintas·feiras, Os 11:00 horas 
Loca h Sala "Clóvis Bevilócqua" -Anexo 11 - Ramal623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 

Titulares 

1. Milton Cabral 
2, Oomlcio Gondim 
3. Arnon de Mello 
4. Luiz Ca'lalcante 

(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Jarbas Passarinho 
Vice·Presidente: Luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. Paula Guerra 
3. Virgllio Távora 

S. Jarbas Passarinho 
Mos· 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente, Ronaldo Pacheco de Oliveira- Romal306 

Reuniões, Quartos-feiras, às 10:00 horas 

local: Sala "Rui Sarboza"- Anaxo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

Titulares 

1. Helvídio Nunes 
2. OHo Lehmann 
3, Saldanha Derzi 

1. Danton Jobim 
2. Adalberto Sena 

COMPOSIÇÀO 

Presidentet Adalberto Sena 
Vice•Presidente1 Helvldio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. Virgllio Távora 
2. Arnan de Mello 
3. Jarbos PassoriRho 

MOB 
1. Dirceu Cardo10 

Asslslentet Maria Carmen Castro Souza - Romal134 
Reuniões, Quintas·felras, às 12.00 horas 
local! Sala "Clóvis Bovllácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidentez Magalhães Pinto 

1•·Vice·Ptesld0ftter Saldanha Oen:l 

29-Vice·Presidente, Nelson Carneiro 

Titulares 

ARENA 

1. Mogalnães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgilio Távora 

4. Jessé Freire 

5. Arnon de Mello 

6, Saldanha Derzi 

7. José Sarney 

8. Joóa Calmon 

9, Augusto Franco 

I O. Otto Lenmann 

MOB 

l. Danton Jobim 

2. Gilvan Rocna 

3. Itamar Franco 

4. leite cnaves 

5. Nelson Carneiro 

Assistente: Cándido HipperH- Ramol676 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:30 noras 

Suplentes 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Costeio-Branco 

3. Helvldio Nunes 

4. Domlclo Gondim 

S. Jarbas Passarinho 

6. luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brotsard 

3. Roberto Saturnino 

localz Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidentez Ruy Santos 

Vice·Presidente, Altevir leal 

Titulares 

1. Altevirleal 

2. Ruy Santos 

3. Cattete Pinheiro 

4. Fausto Castelo·Bronco 

5, lourival Baptista 

1. 'Adalberto Sena 

2. Gilvan Racha 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Saldanha Derzi 

2. ltollvio Coelho 

3, Osires Teixeira 

1. BenJamim Faroh 

2. Ruy Carrteiro 

Assistentez lêda Ferreira da Rocna - Ramal312 

Reuniões, Quintas·felras, às l 1z00 noras 

localz Sala 11Rul Barbosa" -Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

": 
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COMISSAO DI: SEGURAHÇA NACIOr,IAI-- (( .. , 

Titulare) 

1. Jose Guiurnurd 

('lrnur.ol.orQ~} 

COMPOSIÇÀO 

Prw.!d..,rlltr: Miho11 Cul~wl 
v;.:.:·he'.idcwt~; Augu\hl Fr(JOCO 

AReNA 
1. Alu:.andr-:r Co~h' 

2. Va~conct:lo~ Tor·r·~~ 2. &rOfiCJ Jtlfi!Ct 

3. Virgdio Trivoro 
4. Auousto Froru:o 
5. Milton Cabrul 

\, Adoll.wr\CI Sttna 
2. Benjamim fCJwh 

MOB 

3. Dinoft<; ~-'H.ni;r 

I. Agonor MorirJ 
2. Dirr.eu Cnrck'l~O 

Auidenlé: lêda Fcrrt!ira do r<ocho- Ron·ra\312 
Rounibesr Quartc.s-f!!ircs, Õ!t 9:00 horas 
loc:ol: Sola "Rui 8mbo~u" --Anexo 11-- RornoiH\21 t: 71/. 

COMISSJ..O DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- ;csnq 

Titulare:. 

I, lenilir Vcugra 
2. Acdoly filho 
3. Augu~to Fronco 
4. Heitor Dias 
5. Saldanha D::rzi 

l. &njcm.im Forr~h 
2. ltomor Franco 

{7 mernbro~) 

COI~POSIÇAO 

Pr::!tld~ntc: a~njamim fcuLJh 
Vke·Preddtntc: lcnoir Varga~ 

ARENA 

/.\DB 

$tJpl~flltl~ 

l. ,ll.,lt!:<Ondro (: .. ,~ta 
2. Gu~JU'IO c~tp.'l( .. '!~.~t; 
3. M(.ltfo-.LtCa 

1, 0-..nlon .Jvbioõ\ 
2. lcn:a(o dmL.:.·.~· 

Aui:.tenft:: Sónio Ancüad1J Pt~ohtoto - Ramal 307 
Reoni6c::~:. Quir.tm·leitCI~, o~ ·~:00 horas 
Local: Solo "Rui Barb.:l~c.'' --· Antxo li --- llomoi~ ô2 \ .: /''1 .i. 

SERVIl; O t:; i' 

':-_:,; . .-,ISSi>.O DE TRANSPORnS, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7membrm) 

COMPOSIÇÃO 

Prcsidesnte: lourival &ptisto 
Vico·Prosident~~ Altrxandre Co,ta 

1. .t~b..:nnJrc Co~ta 
2. l11i;;. Cc"a!:::cmti.l 
3. Br..::.na .lunior 
.-1. Lourivr1l Bilpti~la 
5. 1.-\mio:. tcao 

I. Evanc.h; C~Jrreira 
l, Evelósio Vieira 

AReNA 

MDR 

Suplant~s 

1. Otto l"'hmann 
2. T eotônio Vilela 
3. Wilson Gonçolv~n 

l . lá:za1'o Barboz:o 
2, Roberto Soturnino 

A•.~i~~~~\1~·: Ronuldo Pochéco de Oli..,..cira- Romal306 
th:uniCic~: 'lqr~~$·ft:ilo~, Os 10;00 horas 
lo.: ai: Sok: "Rui B-arbo,a"- Anttl<O 11- RaiY!ais 621 e 716 

l'.) SEíMÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE lt~QUf:RITO 

Comihõo-s Ttunporórias 

C luA.:.:: :hrh dt: Seu :ta Ca$tro 
lüc\"'•1: .:.,hl:Jt\l ll- T$rroo 
f •i<io"'" 25·6505 - Ramol303 
I) ún,,i! '..Õillo T~ampororiol para F-rojts1tll do Congr'(.'5~ Uacional 
2) C-.1iiiÍ1~ Temporários paro Apreciação de Váto~ 
3) Comiuóc.~ Especit:ais à do Inquérito, e 
--4) Comi"õo Mista do Projeto de lei Ot~amontório {art. 90 do Ragimonto 

Comum). 
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Seção 11 

ANO XXXII- Nq 068 SEXTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 1977 BRASILIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL-------. 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 

Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO Nq 66, DE 1977 

Aprova o texto da Convençio Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e 
Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Carlbe. 

Art. Jq É aprovado o texto da Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e 
Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Caribe, aprovado pela Conferência Intergovernamen
tal sobre Reconhecimento de Estudos e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Caribe, reali
zada na Cidade do México, sob os auspícios da UNESCO, de 15 a 19 de julho de 1974. 

Art. 2q Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 23 de junho de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

CONVENÇÃO REGIONAL SOBRE 
O RECONHECIMENTO DE ESTUDOS, 

TITULOS E DIPLOMAS DE ENSINO SUPERIOR NA 
AMtRICA LATINA E NO CARIBE 

Os Estudos da América Latina c do Caribc, Partes da presente 
Convenção, 

Considerando os estreitos laços de solidariedade que os unem, 
expressos no campo cultural através da conclusão, entre si, de 
numerosos acordos de carátcr bilateral, sub-rcgional ou regional; 

Desejosos de fortalecer c desenvolver a sua coopcraçi\o no que 
diz respeito à formaçilo c utilização de recursos humanos c com o fim 
de promover a mais ampla integração da área, de aumentar o 
conhecimento c salvaguardar a identidade cultural de seus povos, 
assim como de obter uma constante c progressiva melhoria qualitati· 
va da cducaçi\o c de contribuir para o firme propósito de estimular o 
desenvolvimento económico, social c cultural c para o pleno cmprc· 
go cm cada um dos pulses c na região em seu conjunto; 

Convencidos de que, no quadro da coopcraçi\o cm apreço, o 
reconhecimento internacional de estudos e titulas, ao assegurar 
maior mobilidade, a nlvel regional, para os estudantes c profissio· 
nais, é ni\o apenas conveniente, mas também um falar altamente 
positivo para a aceleração do desenvolvimento da rcgii\o, já que 

compreende a formação e plena utilização de um número crescente 
de cientistas, técnicos c especialistas; 

Reafirmando os principias enunciados nos acordos de 
coopcraçi\o cultural já conclui dos entre si c com a firme determina· 
çi\o de tornar mais cfctiva a sua aplicação a nlvcl regional, assim 
como de considerar a vigência de novos conceitos formulados nas 
recomendações c conclusões adotadas a respeito pelos órgãos 
competentes da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência c a Cultura, sobretudo, no que se relaciona com a promoção 
da educaçi\o, a dcmocratizaçi\o do ensino, a adoção c a aplicação de 
uma política educacional que considere as transformações estrutu
rais, económicas c técnicas, a cvoluçilo politica c social, bem como os 
contextos culturais; 

Certos de que os sistemas educativos, para que satisfaçam de 
forma dinümica c permanente as necessidades de seus pulses, devem 
ter estreita vinculaçi\o com os planos de desenvolvimento económico 
e social; 

Conscientes da necessidade de se considerar, quando da aplica
ção de critérios de avaliação das qualificações de uma pessoa que 
aspiru u nlveis superiores de formação ou a atividade profissional, 
ni\o somente os diplomas, titulas ou graus obtidos, mas também os 
conhecimentos cu experiência adquiridos; 



• 
!li.~ R lO no \oNGRESSO NACiONAL(S:;aoll) Junho de 1977 

Levando em contu que o n:conhccimcn:o, pelo conjunt~..., dos 
Estados Contratuntes, dos estudos realizndos c dos diplomas, t!tulos 
c graus obtidos cm qualquer deles i: o instrumento adequado pum: 

o) permitir a melhor utilização dos meios de formnção da 
região; 

b) assegurar a muim mobilidade de professores. estudantes, 
pcsquis:tdllrCS t! prolissiunais dentro do quudro da região; 

c) remover as dificuldades que para o regresso a seus países de 
origem encontram as pessoas que receberam uma formação no 
exterior. 

d) favorecer u m~tiur c mais eficaz utiliz;lçào dos recursos 
humanos da região, com o fim de assegurar o pleno emprego c evitar 
a cmi~r:u;f:n de t:th:nlLJS atraído~ por p:tís~::s alt:uncnte industriali· 
zudns: 

Decididos a organizar c: fortah:cc:r a suu colaboraciio futura 
nesta nmt~riu por mais de uma convcnç5o regional lJUC constitua o 
ponto de partida de uma açào dinâmica, desenvolvida principalmen· 
te pelos órgãos nacionais t: regionais criados para esse fim, 

Convieram no seguinte: 

I. DEFINIÇOES 
Arli~o I\' 
Para O:\ fins du prcst:ntc Convt:nçil.o: 
a) Entende-se por reconhecimento de um diploma. título ou 

gruu cstr~mgciro. ~ sua a~cit;tçào pelas autoridadl!s ~ompr::tcntes de 
um Estado Contmtante c a outorga aos titul:m:s desses diplomas, 
títulos ou graus dos direitos concedidos a q~cm ros~ua di!'lom~~. trtu~ 
lo ou grau nacional similar. Esses direitos dizem rt:spcito U (.;ontirmu~ 
çào de: estudos c ao exercício de: uma prolissão. 

i) Quanto ao inicio e confirmação de estudos de nível superior, 
o reconhecimento permitirá ao titular interessado o acesso às institui
ções de educação superior do Estado que outorgue nas mesmas 
condições aplicáveis aos titulares de diplomas, títulos ou graus 
nucionuis. 

ii) Quanto ao exercício de uma profissão o reconhecimento 
significa a admissão da capacidade técnica do possuidor do diploma, 
titulo ou grau c confere-lhe os direitos e obrigações do possuidor do 
diploma, titulo ou grau nacional cuja posse se exige para o exercício 
da profissão considerada. Esse reconhecimento não acarreta ao 
possuidor do diploma, título ou grau estrangeiro isenção da obriga· 
çlio de satisfazer as demais condições que, para o exercício da 
profissão considerada, sejam exigidas pelas normas jurídicas na· 
cionais e pelas autoridades governamentais ou profissionais 
competentes. 

b) Entende-se por educação média ou secundária o período de 
estudos de qualquer tipu, que se siga a formação inicial elementar ou 
hiasica c que, dentre outros fins. possa constituir o estt\gio anterior à 
educação superior. 

c) Entende-se por educação superior toda forma de ensino e 
pesquisa de nível pos-secundário. A esta educação podem ter acesso 
todas as pessoas com suficiente capacidade, seja por terem obtido o 
diploma, titulo ou certificado de concluslio de estudos secundários, 
seja por possuírem a formação ou os conhecimentos apropriados nas 
condições estipuladas com esse fim pelo Estudo interessado. 

d) Entende-se por estudos parciais de educação superior toda 
formação que, segundo as normas da instituiçi•o cm que se realiza
ram os citados estudos, não haja sido concluída quanto à sua dura
ção e conteúdo. O reconhecimento por parte de um dos Estudos Con
tratantes dos estudos parciais realizados numa instituição de outro 
Estudo Contrtltante, ou numa instituição sob a sua autoridade, 
outor~ur-sc-á crn funçi\o do nível de formação que, para o Estado 
que concede o reconhecimento, tenha alcançado o interessado. 

II. OBJETIVOS 

Artl~o 2' 
I. Os Estlldos Contratantes declaram-se desejosos de: 

a) Promover a utilizuçflo comum dos recursos dispon{veis cm 
mutériu de educação, pondo us suas instituiçÕL'S de ft~~,..,nçi\o u servi-

ço do desenvolvimento integral de todos os povos du rcgiao, puríl o 
que deverão tomar medidas com vista a: 

i) harmonizar, na medida do possível, as condições de ingresso 
nas instituições de educação superior de cada um dos Estados; 

ii) adotar uma terminologia e critérios de avaliação similares, 
com o fim de facilitar a aplicação do sistema de equiparaçlio de estu
dos; 

iii) udotur. no que se refere ao ingresso em período de estudos 
posteriores, uma concepção dinâmica que considere os conhecimen
tM correspondentes aos títulos obtidos, ou as experiências c rcaliza
çt)~.:s pessoais, de acordu com o previsto no inciso c do artigo I\'; 

iv) adotar, no que se refere à avaliação dos estudos parciais, 
~.:rit~; i-~~· :!mpll)~. hascados mais no nfvcl de formação alcançado de 
que rlll .. :~nllclujo tlos progr~1mas dos cursos fc:ilos,lcvando-se cm con
ta o c:tr·átcr interdisciplinar da cdu~.:ac~o superior, 

v) proceder ao reconhecimento imediato de estudos, diplomas. 
títulos e certificados para fins académicos e de exercido de profissão, 

vi) promover o intercâmbio de informações e documentação so
hrl.! a cducaçrio, a ciênciu c a técnica, para os lins da presente: Conven
ção, 

b) Promover, em escala regional, o aperfeiçoamento contínuo 
das pror,ramo1s de estudos que, juntamente com um plancjamcnto e 
umu organização adequados, contribua para o emprego ótimo dos 
recursos da área regional cm matéria de formação: 

c) Promover a cooperação inter·rcgional nn que diz respeito ao 
n:conhccimento de estudos c títulos; 

<J) Criar os órgão nacionais e regionais necessários para facilitar 
a rápida e cfetiva aplicação da presente Convenção. 

1. Os Estados Contratantes se comprometem a adotar todas as 
medidas necessárias, tanto no plano nacional como no internacional, 
pnru alcançar progressivamente os objetivos enunciados no presente 
artigo, principalmente através de acordos bilaterais, sub-regionais ou 
regionais, e tambí:m de acordos entre instituições de educação supe· 
rior e os outros meios que assegurem a cooperação com as organiza
ções c entidades internacionais c nacionais competentes. 

III. COMPROMISSOS DE REALIZAÇÃO IMEDIATA 

Artlgo3' 
Os Estados Contratantes reconhecem, para efeitos da continua

ção de estudos e para possibilitar o acesso imediato aos períodos 
seguintes de formação nas instituiçà~ de educação superior situados 
em seu território ou numa instituição sob a sua autoridade, os diplo· 
mas. certificados e títulos de conclusão de estudos secundt\rios con· 
feridos cm um c outro Estado Contratante e cuja posse habilita os 
seus portadores a serem admitidos nos períodos seguintes de forma
ção nas instituições de ensino superior situadas no território de seu 
país de origem ou cm instituições sob a autoridade deste. 
Artigo 4• 

Os Estados Contratantes, para efeitos da continuação de estu
dos e da admissão imediata cm períodos seguintes de educação supe
rior, reconhecerão os títulos, graus, certificados c diplomas de educa
ção superior obtidos no território de outro Estado Contratante, ou 
numa instituição sob a sua autoridade, que atestem a conclusão de 
um período completo de estudos de educação superior. SerA requisi
to indispcnsúvel que os citados certilicndos se rclirnm n anos, semt:s· 
tres, trimestres, ou, cm geral, u períodos completos de estudos. 
Arllgo 5• 

Os Estudos Contratantes se comprometem a adotar as medidas 
ncccssúrias p:1ru tornar cfctivo, o qu:mto antes poss{vel, pura efeitos 
de exercício de profissão, o reconhecimento dos diplomas, títulos ou 
graus c.ll.! educação superior, emitidos pclus autoridades competentes 
de IHitro Jos Estados Contratantes. 
Artigo (,v 

Os Estudos Contr!ltuntes udotarão, o qu•mto untes possível, as 
disposiçúcs uplicávcis ao rcconht:cimcnto de estudos parciais de 
educuçiio superior feitoS cm outro Estudo Contrutnnte ou numa insti· 
tui~flo snh :t su~1 aulnriUudc. 
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Artigo 7• 
I. Os benefícios concedidos de acordo com os artigos 3•, 4•, 5• e 

6• serão aplicáveis a todas as pessoas que tenham realizado seus estu· 
dos num dos Estados Contratantes, qualquer que seja a sua nacio· 
nulidade. 

2. Toda pessoa nacional de um Estado Contratante, que tenha 
obtido num Estado não contratante um ou mais diplomas, lltulos ou 
graus similares aos que se referem nos artigos 3•, 4• e 5•, poderá utili· 
zar as disposições aplicáveis, se o seu diploma, título ou grau tiver si· 
do reconhecido cm seu país de origem. 

IV -ÓRGÃOS E MECANISMOS DE APLICAÇÃO 

ArtigoS• 

Os Estados. Contratantes a realizar os objctivos definidos no 
artigo 2• c a assegurar a aplicação c o cumprimento dos 
compromissos enunciados nos artigos 39, 4v, 59, 69 c 79, através de: 

o) organismos nacionais, 
b) a Comissão Regional, 
c) organismos bilaterais ou sub-rcgionais. 

Artigo !I' 

Os Estados Contratantes reconhecem que a consecução dos 
objctivos e o cumprimento dos compromissos definidos no presente 
Convonio necessitam, no plano nacional, uma cooperação c uma 
coordenação, estreitas e permanenl'es, de autoridades muito diversas, 
sejam governamentais ou não governamentais, e, em particular, das 
universidades e outras instituições de educação. Por conseguinte, 
comprometem-se a estabelecer, para o estudo e a solução das 
questões relativas à aplicação da presente Convenção, os organismos 
nacionais apropriados, que representam todos os setores interessa· 
dos, e também a determinar as medidas administrativas pertinentes, 
de maneira que a tramitação seja rápida e eficaz. 

Artigo 10 
I. Cria-se uma Comissão Regional composta de representantes 

de todos os Estados Contratantes e cuja Secretaria, situada nurn 
Estado Contratante da Região, se confiará ao Diretor Geral da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura. 

2. A Comissão Regional tem por missão promover a aplicação 
da presente Convenção, Receberá e examinarâ os informes 
periódicos que os Estados Contratantes enviem a respeito dos pro· 
gressos alcançados e dos obstáculos que tenham encontrado ao apli· 
car a presente Convenção, e também os estudos a este referentes, 
elaborados por sua Secretaria. 

3. A Comissão Regional fará recomendações de caráter geral 
ou individual aos Estudos Contratantes. 

Artigo 11 

A Comissão Regional elegerá o seu presidente e fará o seu 
rc:gulamcnto interno. Reunir-sc·á p~:lo menos urna vez cm cada dois 
anos c u primeira vez três meses depois do depósito do sexto instru· 
mcnto de rutificw;ào. 

Artigo 12 

Os Estados Contratantes poderão atribuir a organismos bila
tcruis ou sub-rcgionais, já existentes ou espccinlmente criados para 
esse fim, o estudo dos problemas que a aplicação desta Convenção 
apresenta no pluno bilateral ou sub-regionul, e u proposta de so
luçôcs. 

V- COOPERAÇÃO COM AS ORGANIZAÇ0ES 
INTERNACIONAIS 

Artigo 13 
Os Estados Contratuntes adoturi\o as disposições upropriudus 

pura obter u colaboruçiio das organizações internacionais gover· 
namentuis ou ni\o governamentais competentes, em seu trubulho de 

assegurar uma uplicuçiio efetivu da presente Convenção. Estabelece
rão com elas os acordos e formas de colaboraçi\o que considerem 
mais apropriados. 

VI- RATIFICAÇÃO, ADESÃO E VIGENCIA 

Artigo 14 

A presente Convenção estará aberta para a assinatura e a 
ratificação: 

a) dos Estados da América Latina c do Caribc convidados a 
participar da Conferéncia diplomática regional encarregada de 
aprovar estu Convenção, c 

b) dos demais Estudos da América Latina c do Caribe 
Membros das Nações Unidas, de algum dos organismos especiali
zados vinculados as Nações Unidas, da Agência Internacional de 
Energia Atômica ou Partes do Estatuto da Corte Internacional de 
Justiça, dos que sejam convidados, por decisão tomada na Comissão 
Regional, pela maioria estabelecida em seu regulamento interno, a 
tornar-se parte da presente Convenção. 

Ariigo 15 

A Comissão Regional poderá autorizar os Estados Membros 
das Nações Unidas, de algum dos organismos especializados vin· 
culados às Nações Unidas, da Agéncia Internacional de Justiça, que 
não pert<nçam à Região da América Latina e do Caribc, a aderir à 
presente Convenção. A decisão que neste caso tome a Comissão 
Regional será udotada pela maioria dos dois terços dos Estados 
Contratantes. 

Artigo 16 

A ratificação ou adesão à presente .Convenção considerar-so-á 
realizada ao se depositar o instrumento de ratificação ou de adesão 
junto ao Diretor Geral da Organização das Nações Unidas para a 
Educaçiio e a Cultura. 

Artigo 17 

Entre os Estudos que a ratifiquem, a presente Convenção 
entrará cm vigor um més depois do depósito do segundo instrumento 
de ratificação. Para os demais Estados, a vigência começará um més 
depois do depósito do correspondente instrumento de ratificação ou 
de udesiio. 

Artigo 18 

I. Os Estados Contratuntes poderão denunciar a presmte 
Convenção. 

2. A denúncia será notificada ao Diretor Geral da Organização 
das Nuções Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura através 
de um documento escrito. 

3, A denúncia produzirá efeito doze meses após o recebimento 
da correspondente notificação. 

Artigo 19 

A presente Convenção não modificará de mnneirtl alguma os 
tratados e convenções internacionais nem as normas vigente~ nos 
Estados Contratantes, que concedam maiores vantagens do que as 
conferidas poi esta Convenção. 

Artigo 20 

O Diretor Geral da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, u Ciência e a Cultura informará os Estudos Contratantes 
e os demais Estudos u que se referem os artigos 14 e 15, e também u 
Organização das Nações Unidas, a respeito dos instrumentos de ruti· 
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'ficaçào ou de adesão mencionados no artigo 16 c dos de denúncia 
previstos no artigo 18. 

Artigo 21 

De acordo com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas, a 
presente Convenção scrâ registrada na Secretaria das Nações Unidas 
a pedido do Dirctor Geral da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência c a Cultura, 

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados, 
firmaram a presente Convenção, 

Feito na Cidade do México cm dczcnove de julho de 1974, cm 
espanhol, francês e inglês, cujos textos silo igualmente autênticos, 
num cxc:mplur Unico que ficará depositado nos arquivos da Organi· 
zação das Nações Unidas para a Educação, a Ciência c a Cultura c 
do qual se remeterão cópias autenticadas a todos os Estados referi· 
dos nos artigos 14 c I 5 c também à Organização das Nações Unidas, 

SENADO FEDERAL----------~ 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 

Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 23, DE 1977 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operaçio de empréstimo 
externo no valor de USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares norte-americanos) 
para aplicação em obras rodovlirlas naquele Estado. 

Art. 19 É c Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a realizar, com outorga de garantia da 
União, se necessário, uma operação de empréstimo externo no valor de USS 50,000,000.00 (cinqUenta 
milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, com grupo 
financiador a ser indicado, sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, 
destinado à aplicação em obras constantes do Plano de Transportes do Estado, para o período 1975/1979, 
aprovado pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER). 

Art. 29 A operação realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de 
juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil 
para registro de empréstimos da espécie, obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos 
encarregados da execução da política económico-financeira do Governo Federal e, ainda, as disposições da 
Lei Estadual n9 5. 112, de 26 de junho de 1975, com a redação dada ao art. 29 do referido diploma legal pela 
Lei n9 5.208, de 7 de abril de 1976. 

Art. 39 Esta Resolucão entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal. em 23 de junho de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

SUMÁRIO 
I -ATA DA 94• SESSÃO, EM 23 DE JUNHO DE 1977 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Oficias do Sr. t•-Secret,rlo da Câmara dos Depu· 
ta dos 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes 
pro]etos: 

- Projeto de Lei da Câmara n• 41/11 (n• 618-C/75, na 
Casa de origem), que dâ nova rcdaçüo no caput do artigo lO da 
Lei n• 5.889, de 8 de junho de 1973, que cstatui normas regula· 
dor as do trabalho rural, c dú outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 48/77 (no 3.318-B/77, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Rcpú· 
blica, que extingue a Junta Especial, criada pela Lei n• 609, de 13 
de janeiro de 1949. 

1.2.2- Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 34/76 (n• 479-C/71, na Ca
sa de origem), que acrescenta dois parãgrafos ao art. 98, da Lei 
n• 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), 

- Projeto de Lei do Senado n• 85/77-DF (Mensagem 
n• 147, de 16 de maio de 1977, na Presidência da República), que 
dispõe sobre a organização bâsica da Policia Militar do Distrito 
Federal, c dâ outras providências, 

-Projeto de Lei do Senado no 95/77, que estabelece que a 
atualização de tributos não podcrâ exceder o lndice oficial da 
correção monctâriu. 

- Projeto de Lei do Senado n• 88/77, que dispõe sobre a 
temporalidade do sigilo estabelecido para os documentos do 
Estudo, 

- Projeto de Lei do Senado n• 87/77, que dispõe sobre os 
dependentes dos segurados da Previdência Social. 
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-Projeto de Lei do Senado n• 116/77, que dispõe sobre a 
flxuçilo de critérios pura o clllculo de beneficies de prestação 
continuada, do Sistema Geral du Previdência Social. 

- Projeto de Lei do Senado n• 103/77, que altera disposi· 
tive du Lei n• 1.711, de 28 de outubro de 1952, que dispõe sobre 
o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da Uniuo. 

- Projeto de Lei do Senado n• 103/76, que dâ nova redu· 
ção ao urtigo 2• du Lei n• 4.266, de 3 de outubro de 1963. 

- Projeto de Lei do Senado n• 89/77, que dispõe sobre u 
inclusão do Adido Agrlcola cm representações diplomáticas do 
Pais. ' · 

1.2.3- Comunicações da Presidência 

- Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal 
u realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

-Convocação de sessão do Congresso Nacional a realizar· 
se hoje, às 19 horas, com Ordem do Dia que designa. 

1.2.4- Leitura de projeto• 

-Projeto de Lei do Senado n• 137/77, de autoria do Sr .. 
Senador Otair Bccker, que autoriza a filiação facultativa à 
Previdência Social dos Deputados Estaduais, Prefeitos, Vice· 
Prefeitos c Vereadores. 

-Projeto de Lei do Senado n• 138/77-Complcmentar, de 
autoria do Sr. Senador Orestes Quércia, que introduz alteração 
na Lei Complementar n• 25, de 2 de julho de 1975, que estabelece 
critérios c limites para a fixação da remuneração dos vereadores. 

- Projeto de Lei do Senado n• 139/77, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro. que acrescenta dispositivo à Lei 
n• 4.090, de 13 de julho de 1962, que instituiu a gratificação de 
Natal para os trabalhadores. 

1.1.5- Discursos do Expediente 

SENADOR BENJAMIM FARAH- Extensão dos bencfl· 
cios da Lei n• 5.315, de 197~. aos ex-combatentes da Marinha 
Mercante. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Realização, hoje, de 
reunião do Conselho Monetário Nacional destinada a deliberar 
sobre a sustação da linha de crédito pura o setor agrlcola. 

1.2.6- Requerimentos 

- N•l83/77, de autoria do Sr. Senador Eurico Rczcnde, de 
urgência, para o Projeto de Lei do Senado n• 132/77-DF, que 
autoriza o Governo do Distrito Federal a contrair empréstimo 
destinado ao atendimento da Rede de Ensino de Primeiro Grau 
da cidade-satélite de Ceilândia, no Distrito Federal. 

- N• 184/77, de autoria do Sr. Senador Eurico Rezendc, de 
urgência, para o Ollcio n• S/8/77, do Governador do Estudo de 
Santa Catarina, solicitando autorização do Senado para que 
aquele Estado possa realizar opcruçilo de empréstimo externo no 
valor de USS 50,000,000.00 (cinqacnta milhões de dólares). 

- N• 185/77, de autoria do Sr. Senador Mauro Bcnevide~, 
solicitando a trnnscriçilo, nos Anuis do Senado Federal, do art1· 
go "O problema prioritário do Nordeste é financeiro", divulgado 
na edição do jornal O Po••o de 19 de junho, de autoria do Profcs· 
so1· Josaphut Unhares. 

!.3 -ORDEM DO DIA 

-· Requerimento n• 152/77, do Sr. Senador Otuir Bccker, 
solicitando a truosc:riçilo, MS Anais do Senado F:dcral, de urtigo 

publicado no jornal A Notícia, de Joinville - SC, intitulado 
"Monte Castelo faz hoje 15 unos de cmancipaçilo", Aprondo. 

- Requerimento n• 171/77, do Sr. Senador Leite Chaves, 
solicitando tenham tramitação cm conjunto os Projetes de Lei do 
Senado n•s 244/75 c 117/77, que revigoram o prazo previsto no 
parágrafo único do art. I• do Decreto· lei n• 194, de 24 de fevcrci· 
rode 1967. Aprondo, 

- Projeto de Lei da Câmara n• 27/77 (no 2.639·8/76, na 
Casa de origem), que altera disposítivos da Lei n• 1.512, de 19 de 
dezembro de 1951, que cria a Comissão Nacional de Belas Artes, 
o Salão Nacional de Arte Moderna, e dá outras providências. 
Aprovado. Ã sanção. 

- Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n•l99, 
de 1976 (n• 2.944·Cf76, naquela Casa), que autoriza a douçilo de 
porções de terras devolutas a municlpios incluldos na região du 
Amazônia Legal, para os fins que espeoifica, c dâ outras 
providências. Apro•ada. Ã Comissuo de Rcdaçilo. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 15/77 (n• 98·8/77, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre 
Tra~sporte Aéreo, celebrado em Brasnia, a 21 de janeiro de 1977, 
entre a República Federativa do Brasil e a República do Iraque. 
Aprovado. Ã Comissão de Redução, 

- Projeto de Lei do Senado n• 57/72, do Sr. Senador 
Franco Montoro, que lixa cm seis horas o perlodo de trabalho 
diário dos operadores em eletricidadc, e dá outras providências. 
Rejeitado, tendo usado da palavra cm sua discussão os Srs. 
Senadores Franco Montoro e Helvidio Nunes. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei do Senado n• 26/76, do Sr. Senador Ores· 
tes Quêrciu, que dá nova redaçllo ao § 2• do art. 9• da Lei 
n• 5.890, de 8 de junho de 1973. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade,) Dlscusoào adiada para a sessão do dia 23 de 
agosto próximo, nos termos do Requerimento n• 187/77. 

- Projeto de Lei do Senado n• 236/76, do Sr. Senador Leite 
Chaves, que concede ao piloto privado o direito de contribuir. co
mo autônomo, pura a Previdência Social. {Apreciação preliminar 
da juridicidade.) Discussão encerrada, voltando à Comissão de 
Constituição e Justiça cm virtude de recebimento de emenda cm 
plenário. 

1.4- MATI::RIAS APRECIADAS APOS A ORDEM DO 
DIA 

- Projeto de Lei do Senado n• 132/77-DF, em regime de 
urgência, nos termos do Requerimento n• 183/77, lido no 
Expediente. Apro•ado com emenda, após pareceres das comis
sões competentes c usarem da palavra na sua discussão os Srs. 
Senadores Itamar Franco, Osircs Teixeira c José Sarney, ·À 
Comissão de Redaçüo. 

-Oficio n• S/8/77. em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 184/77, lido no Expediente. Aprovado, após 
pareceres das comissões competentes, nos termos do Projeto de 
Resoluçilo n• 31/77. Ã Comissão de Redaçuo. 

- Redução final do Projeto de Lei do Senado n• 132/77· 
DF, em regime de urgôncia. Aprovada. À sançilo. 

- Redução final do Projeto de Resoluçuo n• 31/77, cm 
regime de urgência. Aprovada, Ã promulgação, 

1.5- DISCURSOS AP0S A ORDEM DO DIA 

SENADOR AGENOR MARIA - An6lise dos contrastes 
verificados no cumpo da Administruçilo Pablicu Federal e 
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Municipal. Medidas do Governo Federal que visam sanar os fa· 
tores geradores do agravamento das distorções sociais e da infla· 
çiio. 

SENADOR JOSE SARNEY, como Llder- Posição do Go· 
vcrno Federal com relação à suspensão da realização de reunião 
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, face 
pron unciamcnto do Senador Evelãsio Vieira sobre o assunto. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Solicitando à 
Presidência o encaminhamento à Comissão de Minas c Energia 
do Senado do scripr do programa "Globo Repórter", levado 
ao ar pela Rede Globo de Televisão cm t• do corrente, sobre os 
aspectos da gravidade dos seres vivos encontrados na água potâ· 
vcl no mundo e particularmente no Brasil. 

SENADOR VASCONCELOS TORRES- Apelo às autori· 
dades que especifica, em favor da revogação de portaria do Dire· 
tor·Geral do Departamento de Aeronáutica Civil, fixando a taxa 
de 20% sobre o preço do bilhete aos usuários da aviação civil que 
não comparecerem aos aeroportos brasileiros antes da 
decolagem do avião. Serviços prestados à Justiça Militar pelo 
General-de-Exército Syzeno Sarmento, no momento cm que se 
afasta do Supremo Tribunal Militar. Comentários sobre os 
problemas que afligem o desenvolvimento de Brasrtia. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

:Z-ATADA 95•SESSÃO,EMl3DEJUNHO DE 1977 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

:z.z. I - Parecer 

Referente à seguinte mart!r/a: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 44/77 (n' 3.381-B/77. na 
Casa de origem), que concede pensão especial a Esther Madeira 
da Silva, e dá outras providências. 

2.2.:Z - Requerimento 

-N• 188/77, de autoria do Sr. Senador Otto Lehmann, de 
dispensa de interstfcio e prévia distribuição de avulsos para o 
Projeto de Resolução n• 30/77, que autoriza o Hospital das CHni
cas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Univer
sidade de Suo Paulo, a contratar uma operação de crédito de 

Cr$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de cruzeiros), junto 
à Caixa Econômica Federal, a fim de que figure na Ordem do 
Dia da sessão seguinte. Aprovado, 

2.2.3 - Camunlcaçio 

-Do Sr. Senador Milton Cabral, que se ausentarã do Pais. 

2.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR VIRG!L!O TÁVORA - Nota do Conselho 
Monetário Nacional sobre a reunião realizada hoje, na qual 
foram reavaliadas as principais contas do Orçamento Monetário, 
de modo a manter para o uno em curso as metas básicas fixadas 
em janeiro. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Questão de ordem, 
referente ao não cabimento da concessão da palavra, no 
Expediente das sessões extraordinãrias, aos Srs. Lideres de Parti· 
dos. 

O SR. PRESIDENTE - Nilo acolhimento da questão de 
ordem, após considerações que faz. 

,SENADOR DIRCEU CARDOSO- Oferecendo recurso da 
decisão da Presidência para a Comissão de Constituição e Justi· 
ça, que é deferido pelo Sr. Presidente. 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a 
Mensagem n• 120/77 (n' 195/77, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete ao Senado a escolha do Sr. 
!talo Zappu, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplo· 
mata, para exercer u função de Embaixador do Brasil junto à Re· 
pública Popular de Moçambique. Apreciado em sessio oecreta, 

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3-EDITAIS 

- De convocação de servidores por ausência ao serviço. 

4-ATAS OE COMISSOES 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
TES 

ATA DA 94• SESSÃO, EM 23 DE JUNHO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRONIO PORTELLA, JOSt LINDOSO, AMARAL PEIXOTO E MAURO 

BENEVIDES. 

;IS 14 1/0R,IS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES 
OS SRS. SENAI>OR/:'S: 

Adalhcrlll Sena- Evandro Carreira- Josó Lindoso- Cattete 
l'inheiro- .larhas Passarinho- Renato Franco- Alexandre Cos· 
ta - Henrique de La Rocque - Helvldio Nunes - Petrónio 
I'<Htcll:~- Mauro Benevides- Yirgllio Tl\voru- Agenor Maria
Jcssé l'rcirc- Domlcio Gondim- Augusto Franco- Luiz Viana 
- Dirceu Cardoso - Amurul Peixoto - Roberto Saturnino -

Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Nelson Carneiro -
lt:~m:~r Franco - Ore>tes Quérciu - Otto Lehmann - Benedito 
Ferreir11- Litzuro Burboza- Mendes Cunale- Daniel K rieger. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número 
rogimcntal. dccluro aberta u s~ssilo. 

O Sr. I'·Secretúrio vui proceder à leiturudo Expediente. 
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(;lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 
Do Sr. 1•-Secretàrío da Cámara dos Deputados, encaminhando à 

revi.<ào do Senado autógrafo.< do.< seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 47, DE 1977 
(n• 618-C/75, na Casa de origem) 

Dá nova redaçilo ao caput do Arllgo tO da Lei n• 5.889, de 
8 de junho de 1973, que "estatul normas reguladoras do traba· 
lho rural, e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' Mantido o respectivo parágrafo único, o caput do art. 

10 da Lei n• 5.889, de 8 de junho de 1973, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 10. A prescrição dos direitos assegurados aos traba· 
lhadores rurais será regida pelo disposto no art. li da Consolidação 
das Leis do Trabalho." 

Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITA DA 

LEI N• 5.889, DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Estatul normas reguladoras do trabalho rural, e dá outras 
providências. 

Art. I O. A prescrição dos direitos assegurados por esta Lei 
aos trabalhadores rurais só correrá após dois anos de cessação do 
contrato de trabalho. 

........................... ......................... ...... . 
DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

TITULO I 
Introdução 

' ' • ' •••••••• ' ' • ' • ' •••• " o • ' ••• o ••••••• ' •• ' • " • ' o •••• o " o o o 

Art. 11. Nilo havendo disposição especial em contrário nesta 
Consolidação, prescreve em dois anos o direito de pleitear a repa
raçilo de qualquer ato infringente de dispositivo nela contido. 
oootooooooooo>ootOoootooootooOotooooooooo ........... oooooto 

• o o •••• o ••• :" ••••• o .......... o'.' •••• ' .... '. o' o' •••• '. o. o. 

(À.< Comis.rõe.r de Constituição e Jusríça e de Legislação 
Soriai.J 
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 48, DE 1977 

(Nv 3.318-B/77, na Casa deorl&em) 
De iníciativa do Senhor Presidente da República 

Extingue a Junto Eopeclal, criada pela Lei n• 609, de 13 
de janeiro de 1949, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' Fica extinta a Junta Especial criada pela Lei n• 609, de 

13 d~janeiro de 1949, 
Art. 2• Os processos pendentes, que se relacionam com direitos 

ainda não prescritos, serão examinados pelo Departamento de As· 
suntos Universitários do Ministério da Educação c Cultura, no 
prazo máximo de seis meses, contados da publicação du presente lei, 

Art. 3• Estu lei entrará cm vigor ntt data da sua publicaçilo. 
A rt. 4• Ficam revogadas u Lei n• 609, de 13 de jnneiro de 1949 e 

demais disposições em contrário. 

MENSAGEMN•67, DE 1977 

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

submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanha
do de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da 
Educação c Cultura, o anexo projeto de lei que "extingue a Junta 
Especial, criada pela Lei n• 609, de 13 de janeiro de 1949". 

Brasllia, 15 de março de 1977.- Ernesto Gelltl. 
Exposição de Motivos n• 720, de 22 de novembro de 1976, do 

Ministro da Educação c Cultura. 
Excelentlssimo Senhor Presidente da República. 
A Lei n• 609, de 13 de janeiro de 1949, criou uma Junta Especial 

para aplicar os Decretos-leis n• 5.545, de 4 de junho de 1943, n• 
6,273, de 14 de fevereiro de 1944, c n• 6.896, de 23 de setembro de 
1944, c as Resoluções Gerais da Junta Especial, criada pelo Decreto
lei n• 7.40 I, de 20 de março de 1945. 

Todos os dispositivos legais supracitados objctivavam resolver a 
situação de alunos, ex-alunos c diplomados por cursos superiores 
não reconhecidos em face da nova ordem criada pelo Decreto n• 
11.530, de 18 de março de 1915, que instituiu a fiscali~ação do ensino 
superior no Pais. 

A Lei, que a criou, deu à Junta Especial o tempo necessário para 
despachar todos os processos protocolados até 16 de abril de 1949. 

A Junta Especial, há cinco anos aproximadamente, completou o 
estudo de todos os processos que lhe foram submetidos dando-lhes o 
tratamento adequado. Continuam pendentes de solução alguns 
processos sobre os quais se exigiam diligências que ainda não foram 
cumpridas pelos interessados, 

Assim, este Ministério considera definitivamente solucionado o 
problema a que se referem os Decretos-leis n• 5.545/43, n• 6.273/44, 
n• 6.896/44, Resoluções Gerais da Junta Especial criada pelo 
Decreto-lei n• 7.401/45 c Lei n• 609, de 13 de janeiro de 1940. 

Em conseqUência desse entendimento, há necessidade de ser 
extinta a Junta Especial criada pela Lei n• 609/49, por achar-se 
deslocada do sistema c representar uma incongruência dentro da no
va política de desempenho do ensino superior traçada por este 
Ministério . 

Isso posto, tenho a honra de submeter à elevada apreciação de 
Vossa Exceli':ncia o anexo projeto de lei que extingue a Junta Espe
cial criada pela Lei n• 609/49, c defere ao Departamento de Assuntos 
Universitãrios a tarefa de, no pra~o de seis meses, solucionar os ca
sos pendentes ni!o resolvidos pela referida Junta, 

Reitero a Vossa Exceli':ncia os protestos do meu mais profundo 
respeito.- Ney Brasa. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N•609, DE 13 DE JANEIRO DE 1949 

Provê a valldlçio dos cunoa realizados pelos alunos das 
eacolas superiores nio reconhecidas. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c eu sanciono a 

seguinte lei: 
Art. I• " institu(da uma Junta Especial de três membros 

designados pelo Ministro da Educação e Saúde, para a aplicação dos 
Decretos-leis n• 5,545, de 4 de junho de 1943, n• 6~273, de 14 de 
fevereiro de 1944 c n• 6,896, de 23 de setembro de 1944 e das resolu· 
ções gerais da junta criada pelo Decreto-lei n• 7.40 I, de 20 de março 
de 1945, homolog~das pelo Ministro da Educaçilo e Saúde, até 31 de 
dezembro de 1946, a qual terá ainda a competência que lhe seja 
atribu(da nesta lei. 

Art. 2• Essa Junta Especial funcionará durante o tempo ncccs· 
sArio para despachar ... (Vetado) ... todos os processos protocolados 
nos prazos a que se referem os Decretos-leis n• 5.545, de 4 de junho 
de 1943 c n• 6,273, de 14 de fevereiro de 1944 ... (Vetado). 

§ I• (Vetado). 
§ 29 (Vetado). 
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§ 3• Dentro de noventa dias, a começar da publicação desta lei, 
qualquer diplomado por escola superior nilo reconhecida, tcrA di
reito a requerer a validação do curso realizado, ainda quando nilo 
tenha anteriormente procurado fazê-lo, 

Art. 3• Aos membros da Junta Especial, dos quais um scrã 
designado pelo Ministro da Educação e Saúde para a presidir, scrA 
concedida. a diária de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros), por sessão a que 
comparecerem, até o máximo de dez por mês. 

Art. 4• O diplomado por estabelecimento de ensino superior, ao 
qual se tenha posteriormente concedido reconhecimento, será havido 
como titular de diploma idônco, uma vez provadas a legalidade do 
curso secundí11io e a normalidade do curso superior, observado o dis
posto nos *!i 1• d• do urt. 5• do Decreto· lei n• 5.545, citado. 

Art. 5• Os antigos alunos e os diplomados das escolas 
superiores não reconhecidas, que hajam obtido as suas transfcrên· 
cias de acordo com o§ 2• do urt. 9• da Portaria Ministerial n• 201, de 
19 de abril de 1944, com os Decretos-leis n• 5.545, n• 6.273 c n• 6.896 
c com as resoluções gerais da extinta Junta Especial do Ensino Livre, 
poderão continuar os trabalhos escolares nas escolas para que foram 
transferidos, desde que renovem a respectiva matricula no começo 
do uno letivo, mediante guia da Junta Especial. 

Art. 6• Aos antigos alunos das escolas superiores não 
reconhecidas e que, tendo nelas ingressado com o curso secundário 
legal, deixarem de cfetuar as suas transferências na época permitida, 
é assegurado o direito de se transferirem, no começo do ano lctivo, 
pura a série que cursavam ou a que foram promovidos, uma vez 
ccrtir,cada, pela Junta Especial, a normalidade do seu curso superior 
e a satisfação das demais exigências desta lei, 

Art. 7• A validação do curso secundário somente poderâ 
processar-se cm estabelecimento federal ou equiparado; c a de curso 
superior em estabelecimento integrante da Universidade. 

Parágrafo único. Despachado, favoravelmente o processo pela 
Junta Especial, requererá, o interessado, a prestação dos exames de 
validação num dos estabelecimentos autorizados por este artigo. As 
provas deverão iniciar-se dentro de trinta dias, contados da data do 
requerimento. 

Art. 8• f: o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministé· 
rio da Educação e Saúde, um crédito especial de Cr$ 9,000,00 (nove 
mil cruzeiros), para atender às despesas decorrentes do art. 3• desta 
lei, no corrente exercício. 

Art. 9• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 10. Ficam revogados o art. 5•, principio, do Decreto-lei 

n• 5.545, citado, o seu§ 2•, e as demais disposições em contrArio. 
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1949; 128• da Independência c 

61' da República. - EURICO GASPAR OUTRA - Clemente 
Marlanl. 

Ra:~es do veto pare/a/aposto ao Dtcrtto do Congrtsso Nocional 
que provê a Vll/idaçao dos cursos rtali:ados pt/os alunos das escolas 
superiores na o reconhtcidas. (Publicoçao feito em obtdiincia ao dispos· 
to no I I• do ort. 70 do Constit,içao.) 

N• 14 

Exm• Sr. Presidente do Senado Federal, 
Tenho a honra de restituir a V, ex• os autógrafos do projeto de 

lei que institui uma nova Junta Especial de Ensino Livre, 
Na forma da Constituição c por considerar inconveniente aos 

interesses gerais do ensino, e, assim, aos interesses nacionais, nego 
sanção à parte r,nal do art. 2•, ou seja, às expressões "incluída a 
revisão das decisões da extinta Junta Espscial do Ensino Livre, 
instituída pelo Decreto-lei n• 7,40 I, de 20 de março de 1945, e obscr· 
vur o disposto no§ 3• deste artigo", c, conseqUentemente, a palavra 
11 fCCXaminar", que U CSStl parte vetada SC rcrcrc, 

Permitir o rcexamc dus decisões da antiga Junta seria abrir nova 
instünciu u cusos jú estudados e der,nitivamcnte resolvidos por um 
órgilo instituído com poderes discricionários, Praticamente, todos os 
requerimentos c:ntUo indererldos se renovariam, para rccxamc da 

nova Junta agora criada, o que entravaria os seus trabalhos, 
prejudicando ussim a própria intenção da lei, 

Veto também o § I• do art. 2•, que estabelece recurso das 
decisões da Junta pura o Conselho Nacional de Educação, Esse 
recurso, que a lei antiga não admitia, não tem, a meu ver, razão de 
ser. Realmente o processo pcío qual a Junta toma as suas decisões é 
quase sumário. Admitir o recurso pura o Conselho Nacional de 
Educaçilo seria retirar-lhe esse poder decisório. Acresce que o referi· 
do Conscího é órgão essencialmente consultivo c atribuir-lhe essa 
competência seria conceder-lhe função dcliberativa de julgamento 
em última instância, que não se coadunaria bem com a natureza de 
sua organizaçilo c de suas funções normais. 

Deixo de dar sanção ainda ao § 2• do mesmo artigo, que dispõe 
tenha a Junta Espcciaí disciplinados os seus trabalhos pelo regi
mento aprovado com a Portaria n• 220, de 25 de abril de 1948, do 
Ministro da Educação c Saúde. Um regimento contém sempre maté· 
ria regulamentar c entra em vigor com força legislativa, depois de 
aprovado pelo Ministro de Estado, que o pode alterar se assim 
melhor convier às situações verificadas na cxccuçi!o da lei. Ora, 
estabelecido o regimento cm lei, a disciplina dos trabalhos da Junta 
só por outra lei poderâ ser modir,cada, o que me parece manifesta· 
mente inconveniente. 

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1949, - EURICO GASPAR 
OUTRA. 

(À Comissão de Educação t Cultura.) 

PARECERES 

PARECERES N•S 35l E 353, DE 1977 

Sobre o Projeto de lei da Câmara n• 34, de 1976 (n• 479· 
C, de 1971, na Casa de orl1em) que "acrescenta dois par'· 
grafos ao art. 98, da Lei n• 4.!04, de 30 de nonmbro de 1%4 
(Estatuto da Terra)," 

PARECER N• 351, DE 1977 
Da Comlssio de AKrlcultura 

Relator: Senador Roberto Saturnlno 

Aprovado pela Câmara, vem a esta Comissi!o o Projeto de lei de 
autoria do Deputado Amaral de Souza, que acrescenta ao art, 98 da 
Lei n• 4,504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra) os 
seguintes parâgrafos: 

- § I• Idêntico direito é assegurado a todo aquele que, 
anteriormente a I• de abril de 1971, nilo sendo propricttlrio 
rural, nem urbano, jA ocupava lote de terras devolutas, 
tornando-o produtivo por seu trabalho c tendo nele a sua mo· 
rada, mesmo que a Arca ocupada seja inferior à do módulo da 
respectiva região, 

- § 2• No caso do parãgraf'o anterior, o titulo de 
domínio scrA expedido pelo órgão competente c devidamente 
transcrito no Registro de Imóveis, após o processo 
administrativo de legitimação da posse, nos termos do art. 99, 

Convém salientar que o projeto original r,xava a data de 30 de 
novembro de 1964, como a de garantia do direito adquirido pelo 
posseiro. Emcndu do Deputado Célio Borja, contudo, tornou mais 
ciAstico o prazo, que passou para I• de abril de 1971. 

Na Justmcação, o Autor alinha argumentos com os que seguem; 
a) Na formu do art, 4•, 11 c III, da Lei n• 4.504, módulo rural h 

área que, dirctu e pcsso~lmcntc explorada pelo agricultor c sua faml· 
lia, lhes absorvu toda u força de trabalho, garuntindo·lhc a subsistên· 
cia c o progresso social c económico, 

b) Sucede que, a partir do Estatuto da Terra, a Arca consi· 
dcrada indispensável à formação do módulo foi consideravelmente 
ampliada, cm relação ijOS lotes que vinham sendo concedidos pela 
Uniilo c que passaram a ser minifúndios, 
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c) Como o minifúndio é proscrito por lei, milhares de posseiros 
do Rio Grande do Sul e, certamente, de outras regiões do Brasil, 
Ocarum em situação difícil, pois- nos termos do art. 65 do Estatuto 
da Terru- "o imóvel rural não é divislvel em áreas de dimensão infe· 
rior à constitutiva do módulo". 

d) O Decreto•lci n• 57, de 18 de novembro de 1966, proibiu o 
registro imobiliário de aquisições inferiores ao módulo, mesmo cm 
inventários c partilhas. Apenus os confrontantes poderiam adquirir 
áreas inferiores aos módulos, desde que a propriedade desmembrada 
não viesse a tornar-sem inifúndio. 

e) Apesar disso, o Supremo Tribunal Federal entende passivei a 
divisão da propriedade rural cm áreas menores do que o módulo, 
pois o Código Civil (art. 629) estabelece que "a todo tempo será llci-· 
to ao condómino exigir u divisão da coisa comum", 

O A Constituiçiio vigente reconhece a possibilidade legal de 
existência de imóveis rurais de menos de 25 hectares, que são isentos 
do imposto territorial rural (art. 21. § 6•). E o Decreto-lei n• 58, de 21 
de novembro de 1966, isentou da contribuição nele prevista "os 
proprietários de imóvel rural com área igual ou inferior a um 
módulo". 

g) E a lei n• 5.672, de 2 de junho de 1971. deu nova redução ao 
podo art. lO da lei n• 4,947, de 6 de abril de 1966, permitindo, nos 
loteamentos inscritos antes da mesma lei N• 4.947/66, a venda dos 
lotes rurais remanescentes, com úreu inferior à do módulo nxado pu· 
ra cada regiiio. 

Admite o Autor da Proposição que os precedentes legislativos 
apontados deixam o presente projeto harmonizado com a norma fe· 
dera! que regula a aquisiçiio de lotes rurais. E salienta que é menos 
liberal do que a lei n• 5.672, de 2 de junho de 1971. 

O Projeto objetiva ussegurar o domlnio da terra aos que, antes 
de 1• de ahril de 1971. nilo sendo proprietários, jil ocupavam lote' de 
áreas devolutus, tornando-os produtivos, por seu trabalho. 

r:. de grande conteúdo social - porque atende ao interesse de 
centenas de milhares de famllias. que se dedicam ao amanho da ter· 
ra. sem dela se tornarem proprietilrios -e, ao mesmo tempo, oferece 
soluçiio económica, de vez que permite a continuidade do trabalho 
produtivo, hú muito desenvolvido. 

Do ponto de vista desta Comissão, o Projeto em estudo é benéO· 
co: <'Vila maior fuga de braços empregados na atividade rural e afasta 
possibilidades de inquietações de parcela enorme da populaÇão, que 
vive do trabalho agrícola. A tende à grande massu de posseiros e 
minifundiltrios: ao mesmo tempo, elimina distorções que poderiam 
acarretar prejuízos ao homem que pratica a lavoura de subsistência. 

Somos. portunto, pela aprovação do presente Projeto de lei. 
SuJa das Comissões, em 27 de abril de 1977.- Agenor Maria, 

Presidente - Roberto Sacurnlno, Relator - Eveláslo VIeira -
Benedito Ferreira - Mattos Leão- Dlnarte Mariz. 

PARECER N•353, DE 1977 
Da Comlssio de Economia 

Relator: Senador Vasconcelos Torres. 

O ilustre Deputado Amaral de Souza é o autor do Projeto de 
lei, ora submetido ao exume desta Comissiio de Economia, o qual 
acrescenta dois purúgrafos ao art. 98, da lei 4,504, de 30 de novem· 
bro de 1964- Estatuto da Terra. 

A lei 4.504/64, em seu urtigo 98 do Titulo III. Capitulo IV, 
referente à scção VI. que truta dos ocupantes de terras públicus fe· 
deruis, determina que: 

"Arl. 9H. Todo aquele que, nào sendo proprietário 
rurul nem urnuno ocupado por dez unos ininterruplos. sem 
oposição nem rccon hecimento de domlnio alheia, tornan· 
do-o produtivo por seu trabalho. c tendo ele suu morndu, tre
cho de terru com úreu cnruclerizudu como sulicicnte purn, 
por seu cultivo dircto flclo Juvrudor e suu fuml\iu, garantir· 
lhes u suhsistén~.:ia, ll progresso sociul c cconômico. nus 

dimensões fixadas por esta Lei, para o módulo de proprie· 
dade, adquirir-lhe-a o domlnio, mediante sentença declarató· 
ria devidamente transcrita." 

Com o crescimento dos dois parágrafos ao supracitado artigo, 
pretende o autor assegurar o mesmo direito "a todo aquele que, 
anteriormente a I• de abril de 1971. não sendo proprietário rural, 
nem urbano, já ocupava lote de terras devolutas, tornando-o produti· 
vo por seu trabalho e tendo nele a sua morada, mesmo que a área 
ocupudu seju inferior à do módulo da respectiva região". 

O mérito da presente proposição sem dúvida, se deve ao fato de 
garuntir a todo aquele que. com o seu trabalho e o de sua famllia, 
tornar ~1tcrn1 produtivu de modo a proporcionar, com esse resultado 
a smt própria subsistôncia, independentemente do módulo esta· 
bclecido cm lermos regionais. 

O estubelccimenlo de módulos de terra, se reveste de uma real 
importimciu cm termos económicos. na medida em que a prolifera· 
çào de minifúndios contribui para a baixa produtividade do setor 
agropastoril. mas nào significa que o valor económico deva 
prepondemr sobre o social. 

Dessa forma, o direito de qualquer cidadão em através de seu 
truhalhn. tornar a terra produtiva, retimndo dai os meios de satisfa· 
çüo dc suas necessidades muis prioritárias, deve ser resguardado pelo 
Estudo. 

Assim sendo. nada tendo a opor, quanto ao mérito, ao Projeto 
de loi da Câmara n• 34/76, somos por sua aprovação. 

Sala dasComissões, em 22 de junho de 1977. -Marcos Freire, 
Presidente - Vasconcelos Torres, Relator - Franco Montoro -
Otair Becker- Olnarte Mariz- Milton Cabral~ Roberto Saturnl· 
no. 

•'ARECERES N•S354 E355, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 85, de 1977 - DF 
(Mensagem n• 147, de 16 de maio de 1977, na Presidência da 
Repüblica), que "dispõe sobre a organlzaçio b'slea da Polida 
MUltar do Distrito Federal, e d' outras provldênelas". 

PARECER N• 354, DE 1977 
Da Comlssilo de Constltulçio e Justiça 

Relator: Senador Wilson Gonçalves 

Pela Mensagem n• 147, de 16 de maio de 1977, o Senhor 
Presidente da República. encaminha ao Senado Federal Projeto de 
lei que dispõe sobre a organização básica da Polfcia Militar do 
Distrito Federal. 

Fundamenta-se a Mensagem no art. 51, combinado com o 
urt. 42, item V, da Constituiçiio, e na Exposição de Motivos do 
Senhor Governador do Distrito Federal. 

Todo o Projeto foi elaborado em obediõncia às normas do' 
Decreto-lei n• 667, de 2 de julho de 1969, que reorganizou as Policias 
Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, Territó· 
rios e do Distrito Federal. 

Na Exposição de Motivos, o Senhor Governador dá ênfase no 
planejumento de uma organização básica, registrando o seguinte 
esclarecimento: 

"Certo de que a organização básica, nos moldes ora 
propostos, dotará a Corporação de um instrumento que 
propiciarlt um melhor emprego de meios, pela adoção de 
umu estrutura mais consentânea com us suas necessidades, 
ensejando, ainda, maiores facilidades de Comando e, 
conseqUentemente, aumento de sua operosidade, em benefi
cio da comunidade a quem empresta os seus serviço,s, é que 
me dirijo a Vossa Excelônciu, encaminhando o incluso 
projeto de lei e propondo a sua apreciaçilo pelo Senado Fe
deral, nos termos do urt. 17, § 1•, combinado com o art. 42, 
inciso V, da Constituiçi\o Federal." 

Tal orgunizaçi\o bltsicu, pelo Projeto, estrutura-se no Comando 
Geral, nos Órgãos de Apoio c nos Úrgi\os de Execução, cujas atribui· 
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çõcs silo amplamente definidas na proposição c deixam patente o 
aprimoramento que se conquistarA para a Policia Militar do DF. 

A matéria foi igualmente distribulda para a Comissão do 
Distrito Federal, à qual cumpre examinar-lhe o mérito. 

Nesta Comissão, conclulmos pela constitucionalidade cjuridici· 
da de do Projeto, pelo que opinamos por sua aprovação. 

Sala das Comissões, IS de junho de 1977. - Daniel Krleger, 
Presidente- Wllaon Gonçalvn, Relator- Leite Chaves - Lenolr 
Varg10 - ltalivlo Coelho - Paulo Bro ... rd - Dirceu Cardoao -
Helvldlo Nunes. 

PARECER N• 3!5, DE 1977 
Da Comlssio do Distrito Federal 

Relator: Senador Saldanha Derzl 
O projeto sob nossa apreciação, oriundo da Mensagem 

Presidencial n• 147, de 16 de maio do corrente ano, dispõe sobre a 
organização bâsica da Policia Militar do Distrito Federal. 

Na Comissão de Constituição c Justiça desta Casa, jâ se deu 
pela constitucionalidade e juridicidadc da matéria, aprovada sem 
restrições. 

A proposição, a nosso ver, cstâ elaborada dentro dos melhores 
padrões da técnica legislativa, oferecendo à Policia Militar do 
Distrito Federal as condições legais para que a tradicional Corpora· 
ç~o. com os aprimoramentos de ordem técnica com que é suprida, 
possa continuar a prestar os relevantes serviços que vem prestando à 
comunidade do Distrito Federal. 

O projeto foi feito sob as normas de hierarquia, disciplina c 
administração que presidem as Corporações definidas como Forças 
Auxiliares, Reservas do Exército. 

Os objetivos da Policia Militar do Distrito Federal são logo 
definidos no Ca~itulo Único do Titulo I do Projeto de Lei, dcdican· 
do-se o Titulo II à nova Organização Bâsica da Corporação, com 
Capítulos c Scções que explicitam, de modo simples c objctivo, a 
estruturação da PMDF e as atribuições dos órgãos que a compõem. 

Ressalte-se, da referida Organização Bâsica, o art. 25 do 
Projeto, que prevé situações funcionais que atendem à necessária 
ncxibilidadc desejada para a Corporação. 

"Art. 25. As assessorias, constituldas, eventualmente, 
para estudo de determinadas matérias que escapem às atribui· 
ções normais c especificas dos órgãos de dircção, destinam-se 
a dar nexibilidadc à estrutura do Comando da Corporação, 
particularmente em assuntos especializados. 

Parâgrafo único. As assessorias de que trata este artigo 
poderão ser constituldas de civis, de reconhecida competén· 
c ia, contratados para esse fim, observada a legislação espcclfi· 
cu." 

O Senhor Governador do Distrito Federal, na Exposição de 
Motivos apoiada pelo Senhor Presidente da República, oferece a 
argumentação que nos convence a receber o Projeto como uma medi· 
da do melhor interesse público. 

Em face do exposto, opinamos peln aprovação do Projeto de Lei 
do Senado n• 85, de 1977- DF. 

Sala das Comissões, cm 21 de junho de 1977.- Wilson Gonçal· 
ves, Presidente - Saldanha Derzl, Relator - Cattete Pinheiro -
Ruy Carneiro- Itamar Franco, com restrições- Lulz Cavalcante -
Heitor Dias. 

PARECER N• 356, DE 1977 

Da Comlssio de Constltulçio e Justiça ao Projeto de Lei 
do Senado n• 95, de 1977, que "estabelece que a atuallzaçilo de 
tributos nào poderá exceder o indlce anela! da correçilo 
monetária". 

Relator: Senador Oslres Teixeira 

Pelo Projeto que se submete ao nosso exame, de autoria do 
eminente Senador Franco Montara, propõe-se o ucrcscimo de um 
parúgrafo 3• ao artigo 97 do Código Tributário Nacional pura o fim 
de se estahelecer que 

"Em cada ano, a atualização do valor da base de câlculo 
não podcrâ exceder o indicc de corrcçào monetária cstabclc· 
cida pelo órgiio competente do Governo Federal." 

A Justificaçiio do Projeto está modelarmcntc estruturada, com 
razões que prezaríamos subscrever. 

No entanto, a iniciativa da proposição está claramente vedada 
pela Constituição, pois o seu artigo 57, item IV, deixa irrc· 
corrivelmente expresso que pertence à iniciativa do Presidente da 
República a iniciativa das leis que, entre outras, disponham sobre 
matéria tributária. 

O Congresso, em conseqUência, não pode ter nenhuma iniciati· 
va vinculada à alteração do sistema ou do processo tributário 
nacio I. 

Acreditamos, entretanto, que o Projeto do Senador Franco 
Montara, inspirado nos melhores sentimentos de justiça c de eqUida· 
de, possa despertar o Poder Executivo para uma problcmâtica que, 
efetivamcntc, merece pronta solução. 

Em face do exposto, opinamos contrariamente ao Projeto, por 
inconstitucional. 

Este, o nosso Parecer. 
Sala das Comissões, em 22 de junho de 1977.- Daniel Krleger, 

Presidente - Oslres Teixeira, Relator - Otto Lehmann - Wilson 
Gonçalves - Accloly Filho, vencido - Helvidlo Nunes - ltalivlo 
Coelho, vencido- Mattos Leio- Heitor Dias. 

PARECER N•3Si, DE 1977 

Da Comissio de Constltulçio e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n• 88, de 1977, que "dispõe aobre a temporall· 
da de do sigilo estabelecido para os documentos do Estado". 

Relator: Senador Oslres Teixeira 

Pelo Projeto de Lei do Senado que passamos a examinar nesta 
Comissão, de autoria do ilustre Senador Vasconcelos Torres, busca· 
se criar. em nosso País, o processo da extinção de sigilo atribuído a 
documentos sigilosos ou secretos, assim definidos na conformidade 
do Regulamento pura Salvaguarda de Assuntos Sigilosos, aprovado 
pelo Decreto n• 79.099, de 6 de janeiro de 19777. 

O artigo 2• do Projeto excetua os casos que não serão 
abrangi~os pela liberação do sigilo. 

A extinção do sigilo, pelo Projeto, ocorrerá quinze anos após ter 
sido declarado. 

A proposição, segundo tudo indica, inspirou-se na legislação 
norte-americana que regula o processo de liberação dos seus 
documentos embargados ao conhecimento público, alguns dos 
quais, relativos aos episódios vinculados à Revolução Brasileira de 
1964, ganharam recentemente grande destaque, na nossa imprensa, 
após terem sido liberados uo público c à divulgação. 

Tal exemplo de liberação de documentos sigilosos, entretanto, 
não pareceu conveniente às relações norte-americanas com o Brasil. 
Ali:m das poli:micas que suscitou, sua divulgação causou evidentes 
constrangimentos tanto no Brasil como nos Estados Unidos, agra· 
vudos pela fato de que coube aos Governos de hoje o ónus da 
repercussão suscitada pelos Governos de antanho. 

Por outro Judo, vieram à divulgação, no exemplo citado, convcr· 
sas e diúlogos praticamente informais, sem qualquer compromisso 
com a verdade cientifica. Em conseqUência, ganharam destaque 
informuções diplomúticus nortt!·llmericnnas que, contendo oriniões 
pessouis e subjetivus, registraram graves injúrias ou calúnias a ho· 
mens públicos brasileiros. 

O modelo norte·umericano du liberuçào do sigilo de documen· 
tos, pois, não recomenda u suu udoçilo. 

Nuo colocumos em dúvida o futo de que tal processo, naquela 
grunde Naçüo, possu ser udequado à sua estrutura de direito, de 
democruciu e uo temperamento do seu povo. Entre nós. porém, não 
se repetem as curucterlsticus que, próprius do nortc·umericuno, dife· 
rem em relação uo brasileiro. 
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A lei é efeito da evolução du sociedade e du decorrente complcxi· 
dadc dos problemas sociais. 

No caso cm pauta, proposto pelo Projeto, nilo lobrigamos 
qualquer razão que pressionasse o Pais a alterar a proccssualfstica 
até aqui adotada sobre os seus documentos sigilosos ou secretos. 

Ressalta-se que, pelo Regulamento para Salvaguarda de 
Assunstos Sigilosos, aprovado pelo Decreto no 79.099, de 6 de ja
neiro de 1977, já se permite à autoridade o cancelamento da 
classificação que tornou sigiloso ou secreto um documento (art. 8• 
do Regulamento), determinando-se, no art. 9•, que "o critério para a 
classincaçüo deve ser o menos restrito passivei". No art. 30 do 
mesmo regulamento, fica estabelecido que "todas as autoridades que 
tenham cfassir.cudo documentos sigilosos são obrigad'as u revê-los 
constantemente c a reclassir.cá·los, sempre que as circunstâncias o 
indiquem". E, pelo parágrafo I• do art. 70, "os documentos rcscr· 
vudos não controlados serão destruidos por ordem da autoridade 
que os tenha sob custódia, desde que, perdida a oportunidade ou a 
utilidade, sejam por ela julgados dcsncccssãrios". · 

Enfim, temos uma legislação, em torno da segurança de 
documentos 10 Ultra .. secrct0s"' "secretos". "confidenciais" c "reser· 
vades", que provavelmente não scrã a mais perfeita de quantas ex is· 
tem no mundo, mais que atende, nestes instantes do nosso desenvol
vimento, aos interesses brasileiros. 

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei 
do Senado n• 88, de 1977, por inconveniente c injurídica. 

Sala das Comissões, em 22 de junho de 1977.- Daniel Krleger, 
Presidente - Oslres Teixeira, Relator - Otto Lehmann - Wilson 
Gonçalves - Accloly Filho - ltalívlo Coelho - Hehídlo Nunes -
Mattos Leio- Heitor Dias. 

PARECER No 358, DE 1977 

Da Conilssio de Constltulçio e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado no 87, de 1977, que "dispõe sobre os 
dependentes dos segurados da Previdência Social". 

Relator: Senador Oito Lehmann 

O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Vasconcelos 
Torres, objctiva modificar o texto do art. li, item l, da Lei n• 
3.807/60, com a redução da Lei n• 5.890/73, para nele substituir a 
expressão "e as filhas solteiras de qualquer condição menores de 21 
(vinte c um) anos ou invãlidas", por "e as filhas solteiras de qualquer 
condição até contraircm casamento". 

A ulterçilo tem por escopo eliminar o limite de idade como ter· 
mo ad quem, imposto às filhas dos contribuintes do sistema prcviden· 
ciãrio, pura que, nu qualidade de dependentes destes, permaneçam a 
usufruir dos benefícios do INPS. O pressuposto para a cessação dcs· 
sa qualidade de dependentes passaria u ser o do casamento. 

A matéria, cm que pese sua relcvúncm do ponto de vista do 
interesse social, conflito no entanto com a norma preconizada pelo 
art. 165, parãgrafo único, da Constituição, ao estender as prestações 
previdencíãrius do prazo de idade para o da perspectiva aleatória ~o 
casamento, sem que seja indicada a correspondente fonte de custCIO 
totaL 

Diante do exposto, e embora reconhecendo os elevados propósi· 
tos de seu autor, nosso parecer ê contrário à tramitação do Projeto, 
por defeito de ordem constitucional. 

Suln dus Comissões, em 22 de junho de 1977.- Daniel Krleger, 
Presidente- Oito Lehm•nn, Relutar- Wilson Gonçalces- Accloly 
Filho, vencido - Helvídlo Nunes - Manos Ldo - Heitor Dias -
Oslres Teixeira- ltuiMo Coelho, 

PARECER N• 359, DE 1977 

Da Comlssio de Constltulçio e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n• 116, de 1977, que "dispõe sobre a fixaçio de 
erltérlos para o cálculo de beneficias de prestaçio continuada, 
do Sistema Geral da Previdência Social". 

Relator: Senador Otto Lebmann 

O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Nelson 
Carneiro, objetiva restabelecer, pura efeito de c61culo dos valores dos 
benefícios continuados prestados pela Previdência Social, o critério 
do art. 23 da antiga Lei n• 3.807, de 1960, que fixava o chamado 
"salãrio de beneficio" tomando por base a média dos salários dos 
últimos 12 (doze) meses, sobre os quais houvesse o segurado pago 
suas contribuições. 

Rezava aquele dispositivo: 

Lei n• 3.807/60, urt. 23- "O cãlculo dos benefícios far· 
sc-á tomando-se por base o "salário ·de beneficio", assim 
denominada a média dos salãrios sobre os quais o segurado 
haja realizado as últimas 12 (doze) prestações mensais conta· 
das até o mês anterior ao da morte do segurado no caso de 
pensão, ou ao início do benefício nos demais casos". 

O Projeto preconiza: 

Art. I' "Para efeito de cãlculo dos valores de bencfi· 
cios de prestação continuada, de que trata a Lei Orgânica da 
Prcvidí:ncia Social, tomur-se-ã por base o pcriodo de 12 
(doze) contribuições mensais, anteriores ao requerimento do 
segurado ou dependente". 

Ora, esse sistema foi eliminado pela Lei n• 5.890, de 1973, que o 
substituiu por um elenco de hipóteses c parâmetros contra os quais 
investe o autor da proposição, considerando-os exagerados (sic), por 
isso, a seu ver, "se Coram sofisticando e buscando cada vez mais 
perfodos mais longos para a fixação da média aritmética dos bcnefi· 
cios que, hoje no contrãrio do passado, um segurado comum por 
mais versado que possa ser cm matcmãtica, dificilmente conseguirã 
saber o valor de seu beneficio, tal a cngcnhosidadc de nossos técnicos 
prcvidcnciãrios". 

Não é essa, segundo entendemos, uma interpretação acertada, 
pois a nova Lei Orgânica da Previdência Social, cm seu art. 3•, o que 
fez foi abandonar a referência simplista ao cãlculo daqueles valores, 
pura num texto melhor elaborado, abrangente dos benefícios 
"regidos por normas especiais", estabelecer cm favor dos segurados 
uma sêrie de percentagens, subordinadas .estas a limites mínimos cm 
relação ao snl6rio mínimo, ou seja, que nenhuma prestação poderã 
ser inferior àqueles percentuais ali indicados. 

A Lei n• 5.890/73, em suma, disciplina melhor a matéria, haja 
vista que também e igualmente fixou, em seu art. 76, item l, um teta 
de 20 (vinte) vezes o maior salãrio miníma vigente no País, como 
limite para o desconto do "salârio de contribuição", o que era 
desconhecido pela Lei n• 3.807, de 1960. 

Isso significa que não houve, como afirma, ainda, na justifica· 
ção, o ilustre Senador Nelson Carneiro, "a udoçilo de malabarismos 
interpretativos da lcgisluçilo, sempre no sentido de prejudicar o 
segurado c conseqUentemente, engrossar os recursos do organismo 
rcsponsâvel". 

Outrossim, o Projeto vem interferir na mecânica do sistema 
previdenciãrio, dispensando-se da expressa revogação dos dispositi· 
vos leguis que pretende alcançar, ao tempo cm que, alterando 
substunciulmente as normas sobre os pagumentos devidos aos segura· 
dos, incide sobre u prestuçilo de beneficias, sem indicar a fonte de 
custeio tatu!, contrariando, dessu forma, o que determina o parâgra· 
fo único do urt. 165, du Curta Magnu. 
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Diante do exposto, nosso parecer i: pela rcjeiçilo do Projeto, por 
ser ínconstitucionul. 

Sala das Comissões, cm 22 de junho de 1977.- Daniel Krleger, 
Presidente - Ouo Lehmann, Relutar - Wl110n Gonçalves - Helvf. 
dlo Nunes - llalfvlo Coelho - Aecloly Filho - Mallos Leio -
Heitor Dias- Oslres Texelra. 

PARECER N•360, DE 1977 

Da Comlssio de Constllulçio e Justiça ao Projeto de Lei 
do Senado n• 103, de 1977, que "ailera dlspo•hlvo da Lei 
n• 1.711, de 28 de outubro de 1952", que "dispõe 10bre o 
EstaiUio dos Funclon,rlos Públicos Civis da Unlio", 

Relator: Senador Oslres Teixeira 

O eminente Senador Nelson Carneiro, com o Projeto ora cm 
exume, pretende nova redução para o§ B• do art. 19 do Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União para que, do mencionado 
dispositivo, sejam excluidas as expressões "limites de idade" em rela· 
ção aos concursos públicos. 

O citado parágrafo, como se recorda, dispõe que "o prazo de 
validade dos concursos e os limites de idade serão fixados nos 
regulamentos ou instruções". 

Com a recente Lei n• 6.334, de 31 de março de 1976, que 
disciplinou o problema de idade para ingresso no Serviço Público Fe
deral - fixando-a em 50 anos, na generalidade, com exccçào de 
algumas categorias funcionais - o próprio autor concorda que foi 
automaticamente revogada a parte do referido § 8• que delegava à 
regulamentação a fixação de limite de idade para os concursos 
públicos. No entanto, ainda segundo o autor, muitos 
administradores persistem em basear-se no citado§ 8• do art. t 9 do 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, para fixarem fi. 
mites de idade que contrariam as determinações da Lei n• 6.334, de 
31 de mar~o de t 976. 

O autor não faz referência à recente Emenda Constitucional 
n• 8, de 1977, que, entre outras determinações, acrescentou ao 
art. 97 da Constituiçilo o seguinte§ 3•: 

"Nenhum concurso terá validade por prazo maior de 
quatro anos contado da homologaçilo." 

Por força de tal preceituação, o § 8• do art. 19 do Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União, já anteriormente cnfraquc· 
cido pela derrogação que lhe impôs a Lei n• 6.334, ficou pratica· 
mente revogado in rorum. As futuras regulamentações de concursos 
públicos não poderão fugir lls dirctrizes da Constituição, nem lls 
determinações da Lei vigente, quer quanto ao prazo de validade dos 
concursos, quer quanto aos limites de idade. 

O Projeto, além de sofrer o vicio da prcjudicialidade, ~ de 
evidente inconstitucionalidade. Por força do art. 57, itens 11 c IV, da 
Constituição, pertence ll competência exclusiva do Presidente da 
República a iniciativa das leis que, dircta ou indiretamente, dispo· 
nham sobre funções ou empregos públicos, ou sobre organização 
administrativa. 

Não nos furtamos, porém, à opinião jurldica de que a Lei 
n• 6.334 cfctivamcnte revogou todas as anteriores que continham 
disposições em contrário, inclusive, c especialmente, a parte do§ 8• 
do art. 19 do Estatuto, que permitia aos regulamentos c instruções a 
fixação dos limites de idade para ingresso na carreira de servidor fe· 
dera!. 

Se ainda existem administradores que descumpram a Lei 
n• 6.334, não nos parece, data venla, que a melhor solução jurldica 
seja a feitura de outra lei para impedir interpretações facciosas. 
Aderir-se à tese, seria provocar o tumulto de uma estrutura jurldica 
que precisamos preservar sob normas gerais que ref'letem o grau de 
civilização dos povos que a construlrnm. 

No episódio citado pelo ilustre autor do Projeto, acreditamos 
que o prestigio de sua palavra, na tribuna, denunciando os abusos de 
administradores que se negnm a cumprir a Lei n• 6.334, teria efeito 

mais eficaz que a via legislativa, por sinal impossibilitada po1 
determinaçilo constitucional. 

Em face do exposto, opinamos contrariamente ao Projeto por 
inconstitucional c injurldico. 

Sala das Comissões, 22 de junho de 1977. - Daniel Krleger, 
Presidente- Oslres Teixeira, Relator - Otto Lehmann - Wll!iOn 
Gonçalves - Accioly Filho - Hehídlo Nunes - Italt.io Coelho -
Mattos Leio- Heitor Dias. 

PARECER N• 361, DE 1977 

Da Comlssio de Constitulçilo e Justiça, 10bre o Projeto de 
Lei do Senado n• 103, de 1976, que "d' non redaçio ao artigo 
2• da Lei n• 4.266, de3 de outubro de 1963". 

Relator: Senador Otto Lehmann 

Apresentado pelo ilustre Senador Nelson Carneiro, visa o 
Projeto sob exame a alterar o artigo 2• da Lei n• 4.266, de 3 de ou
tubro de 1963, para passar o limite de idade pelo qual se faz jus ao 
pagamento do salário-família por filho menor ou inválido, de 14 
pura 18 anos, c por filha menor ou inválida de 14 para 21 anos. 

2. Na justificação, pondera o Autor que não se compreende a 
disparidade de critérios entre a Lei Orgânica da Previdência Social c 
a Lei do Salário-família no que se refere à conccituaçilo do que seja 
dependente. 

3. Numa primeira etapa de apreciação, acolhendo parecer oral 
do Senador José Lindoso, deliberou a Comissão consultar o 
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre a arrecadação 
prevista na Lei n• 4.266, de 3 de outubro de 1963, que instituiu o 
salário-família, comportaria a ampliação para atendimento de filhos 
na faixa de idade de 14 a 18 anis. 

4. Na respos:a, lembrou o Senhor Ministro que "a arrecadação 
decorrente da Lei n• 4.266, de 3 de outubro de 1963, alterada pela Lei 
n• 4.863, de 29 de novembro de 1965, nilo comportaria a ampliação 
do limite de idade dos filhos para fins de pagamento do salário· 
família, nos termos do Projeto de Lei do Senado n• 103, de 1976, 
uma vez que o artigo 19 da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, 
extingUiu o Fundo de Composição do salãrio-famflia, passando as 
contribuições que antes o alimentavam a integrar a receita geral do 
INPS", 

S. De fato, o art. 2• do Projeto aponta como fonte de custeio um 
fundo já extinto pela Lei n• S.890f13, incorporadas à receita geral ou 
aos encargos da Previdéncia as diferenças existentes. 

Assim sendo, nilo atende a proposição aos requisitos do 
parágrafo único do art. 165 da Constituição, que reza: "nenhuma 
prestação de serviço de assistência ou de benef'!cio compreendidos na 
previdência social será criada, majorada ou estendida, sem a 
correspondente fonte de custeio total". 

6. Ante o exposto, opinamos pela rejeição do Projeto, por 
inconstitucional. 

Sala das Comissões, em 22 de junho de 1977.- Daniel Krleger 
Presidente - Otto Lehmann Relator - Wl110n Gonçalves - Accloly 
Filho - Helvidlo Nunes - ltalfvlo Coelho - Mattos Leio - Heitor 
Dias- Oslres Tel•elra, 

PARECER N• 362, DE 1977 

Da Comlssio de Con•titulçio e Justiça, 10bre o Projeto de 
Lei do Senado n• 89, de 1977, que "dispõe 10bre a lnclusio de 
Adido Agrieola em repr ... ntações dlplom,tleas do Pais". 

Relator: Senador ltalfvlo Coelho 

O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Vasconcelos 
Torres, objctivu criar o cargo de Adido Agricola, junto lls Embai· 
xadus do Brasil nu Agcntinn, Uruguai, Estados Unidos, Canadá, 
Frunçu, Itália, União Soviética, Nova Zelândia, Austrália e Japão. 

O Projeto reproduz, nu Integra, idêntica proposição, de n• 87, de 
1975, igualmente de autoria do operoso representante do Estudo do 
Rio de Janeiro, rejeitudu ncstn Comissão, por inconstitucional. 
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De fato, o Projeto conflita com as normas constitucionais que 
cometem· ao Presidente da República a exclusiva competência para 
legislar sobre cargos, funções ou empregos públicos (nrt. 57, 11), c 
estabelecem, em decorrência de suas atribuições, a privatividadc 
pura dispor sobre a estruturação c funcionamento dos órgãos da 
administração federal (art. 81, V), bem assim para iniciar o processo 
legislativo na forma c nos casos previstos na própria Carta Magna 
(art. 81,11), entre os quais aqueles se incluem. 

Assim sendo, c embora louvllvcl o propósito de sua 
rcaprcsentaçào, não podemos deixar de manter a mesma opinião jll 
manifestada quanto ao Projeto anterior, ou seja, opinando pela sua 
rejeição por inconstitucionalidade. 

Sala das Comissões, cm 22 de junho de 1977.- Daniel Krleger 
Presidente- ltali•lo Coelho Relator- Wilson Gonçol•es- Actloly 
Filho- Hehldlo Nunes- Mattos Leio - Oslres Teixeira- Heitor 
Dias- Otto Lehmann. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- O E~pcdicntc lido 
vai à publicação. 

Através da Mensagem n• 120, de 1977, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal o nome do. 
Sr. halo Zappa, Ministro de Primeira-Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República Popular de Moçambique. 

Para a apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão 
cxtraordinllria a realizar-se hoje, às 18 horas c30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - A Presidência 
convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às 19 horas, no plenário 
da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação do Projeto d: 
Decreto Legislativo n• 54, de 1977-CN, referente ao Decrcto·lct 
n• 1.550, de 1977. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Sobre a mesa,, 
projetas de lei que serão lidos pelo Sr. I•·Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO OE LEI DO SENADO N•137, DE 1977 

Autoriza a fillaçilo facultatiYI à PreYidêncla Snclal de 
Deputados Estaduais, Prefeitos, Vlce-Prefeltos e Vereadores. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• O urt. 161 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, 
na forma estabelecida pela Lei n• 5.890, de li de junho de 1973, 
passa a vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 161. Aos ministros de confissão religiosa, 
membros de congregação religiosa, Deputados estaduais, 
Prefeitos. Vice·Prefeitos e Vereadores ó facultada a filiação à 
Previdência Social. 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo 
àqueles que estiverem sujeitos u regimes próprios de' 
previdência, na forma do art. 3•." 

Justlficaçio 

O nrt. 2• da Lei n• 3.807, de !960, com a redução dada pela Lei 
n• 5.890, de \I de junho de 1973, define, como beneficiârios da 
Previdência Social: 

"Todos os que exercem emprego ou qualquer tipo de 
utividude remunerada, dctivu ou eventual, com ou sem v[ncu
lo empregutfcio, u titulo prccârio ou não, salvo as cxceções 
expressamente consignadas nesta Lei," 

Desse texto infere-se que us pessoas cuja utividade não este!•· 
expressamente, desvinculada do sistema, podem ?U devem ser. filtu. 
dos it Prcvidí:nciu Social, quer em curáter facultuttvo, quer obrtgató. 
rio. 

~ manifesto o propósito do Governo cm universalizar a 
Prcvidí:ncia Social, no sentido de estendê-la a todos os cidadãos, 
mesmo aqueles que não exercem atividadc alguma, a exemplo dos 
maiores de 70 anos de idade ou invâlidos, amparados pela Lei 
n• 6.179, de 1974. De resto, as poucas cxceçõcs criadas pela Lei 
Orgânica vêm sendo, gradativamcntc, extintas, como aconteceu com 
os empregados domésticos c, mais recentemente, com os trabalhado· 
rcs rurais, que passaram a integrar a familia de segurados do INPS 
com a absorção do FUNRURAL. 

Desse modo, ressalta evidente que, dentro do quadro geral da 
Previdí:ncia Social, ó injustificável a exclusão de quem quer que seja, 
isto é, u existência de pessoas desvinculadas de qualquer sistema 
prcvidcnciúrio, dcsassistidas quando cm atividadc c desamparadas 
na velhice, nu invalidez ou quando incapacitadas para o trabalho. 

Ora, os membros das Assembléias Legislativas c das Câmaras 
Municipais, participantes das atribuições desta, exercem uma função 
pública de inegável relevância, mas que não se iguala à dos 
parlamentares, nem se nivela à dos funcionários administrativos. 
Não podem assim, invocar cm seu bcnc!Tcio, a qualidade de Depu· 
tado ou de Vereador, pura os efeitos estatutários; por outro lado, 
também, não possuem previdí:ncia própria, o que os torna 
marginalizados; não sendo funcionários públicos, portanto sem 
possibilidade da contagem do tempo de serviço para efeito de 
aposentadoria, nem sendo contribuintes do !NPS, são muitas vezes, 
relegados ao desamparo, depois de muitos anos de dedicação a ativi· 
dades políticas. 

Por esse motivo, a inclusão dos mesmos na legislação da 
Previdência Social viria trazer-lhe o amparo necessârio, sem, contu· 
do, sobrecarregar o órgão previdcncillrio, que, ao contrário, teria sua 
receita aumentada com essas contribuições. 

Não se diga que algum óbice exista para que o Deputado 
Estaduul, o Prefeito, o Vice-Prcfeito e o Vereador possam se tornar 
segurados do lN PS, vez que além de não estarem excluldos expressa· 
mente, do sistema, nos termos do art. 3•, exercem eles uma atividadc, 
que ó remunerada e em caráter eventual, conforme preceitua o citado 
art. 2• da Lei n•3 .807/60. 

Desnecessário aqui ressaltar, por evidente, o importantlssimo 
papel desempenhado no ccnãrio polittco·administrativo do Pais, 
pelos Deputados estaduais, Prefeitos c Vereadores. Basta lembrar 
que a estes últimos, anteriormente relegados a um plano puramente 
regional, foi atribuída, pelas reformas constitucionais, a alta 
responsabilidade de, juntamente com os Deputados estaduais, de 
comporem o Colégio Eleitoral que irll eleger os Governadores c 
Senadores da República. 

O projeto, incluindo esses mandatllrios do povo na categoria de 
segurados facultativos, não incide na vedação constitucional do 
parágrafo único do art. 165 da Constituição, Por isso que, para 
fazerem jus aos bencficios c serviços da previdência, terão de 
contribuir na forma e nas condições prescritas pela lei, atendidos os 
periodos de carí:ncia e o tempo de contribuição. 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1977.- Otalr Becker. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, com a rcdaçilo dada pela 
Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973. 

Art. 161. Aos ministros de confissão religiosa c membros de 
congregação religiosa é facultada a filiaçilo à Previdência Social. 

(.:is Comissões de Con.rrltulçdo e Justiça, de Legls/açdo 
Social e de Finanças.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N•138, DE 1977 
(Complementar) 

"lntrodux alteraçilo na Lei Complementar n• 2!, de 2 de 
julho de 197!, que "estabelece critério e limites para a flxaçilo 
da remuneraçio dos Vereadores.'' 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O art. 9• da Lei Complementar n• 25, de 2 de julho de 
1975, passa a vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 9• A população do Municlpio serã aquela esti· 
mada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia c Esta· 
tística (IBGE), que fornecerá por certidão, anualmente, os da
dos às Câmaras Municipais," 

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

Justlfluçio 

Para os efeitos de eficaz aplicação do disposto no art. 4• da Lei 
Complementar n• 25, de 1975 (que fixa os critérios de população nos 
quais se basearão os limites de remuneração dos vereadores), o arti· 
go 9• do mesmo diploma legal estabelece que o IBGE fornccerâ os 
dados das respectivas estimativas às câmaras municipais interessadas. 

Não diz, entretanto, a lei com que periodicidade ou quando o 
IBGE fornecerá tais dados, o que cvidenci~,'falha gritante, 

Presumível embora que tais dados devam ser fornecidos com a 
mesma periodicidade com que são feitas as estimativas ou, então, an· 
tes de as câmaras municipais fixarem a remuneração de seus vereado· 
rcs, não i: isto o que cstâ consignado expressamente na lei, sendo cer· 
to, ademais, que matéria de tal importância não pode basear-se ou 
depender de presunções ou expectativas. 

O nosso projeto visa, justamente, corrigir tal lacuna, inserindo 
no texto ci<> referido art. 9• a palavra "anualmente", que é para ali fi. 
car estabelecido, de modo expresso, a obrigatoriedade de o IBGE 
fornecer, por certidão, os dados populacionais de cada Município, 
independentemente do interesse das suas câmaras municipais, uma 
vez por ano. 

Tal providência permitirá ainda que os dados populacionais dos 
munic!pios de maior densidade sejam melhor utilizados por suas 
administrações, já que conhecidos anualmente c permanentemente 
atualizados. Como se sabe, o número de habitantes de um municlpio 
-principalmente se ele for grande- cresce de modo vertiginoso em 
face dos constantes movimentos migratórios, indispondo as respccti· 
vas administrações de meios para conhecer atualizadamcnte esse 
número, a não ser através do IBGE. 

Sala das Sessões, cm 23 de junho de 1977,- Orestes QuErela. 

LEGISLAÇiiO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N•25, DE2 DE JULHO DE 1975 

Estabelece critérios e limites para a fixnçilo da remunera· 
ção rlos vereadores. 

' ... " •• ' ••••••••• ' • ' ' ••• ' ' • ' • ' ...... ' • ' • ' o ' ••• ' " " o ' • " " 

Art. 9• A população do Municfpio scrã aquela estimada pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estntlsticn (IBGE}, que 
fornecerá, por certidilo, os dados ils Câmaras interessadas. 
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(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•l39, DE 1977 

"Acrescenta dispositivo à Lei n• 4.090, de 13 de julho de 
1962, que Instituiu a gratlncaçiio de N atai para os trabalha· 
dores. n 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Acrescente-se ii Lei n• 4.090, de 13 de julho de 1962, o 
seguinte art. 4•, rcnumcrando·sc o atunlmente existente: 

"Art. 4• A inobservância do disposto nesta lei sujeitará 
o empregador infrntor à multa de lO (dez) a 20 (vinte) sah\· 
riqs mínimos regionais, acrescida de juros de 3% (três por 
cento) no mês e correção monetária. 

Parâgrafo único. No caso de reincidência, a multa será 
aplicada cm dobro." 

Art. 2• O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
60 (sessenta) dias. 

Art. 3• Esta lei entra cm vigor na dota de sua publicação. 
Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário. 

Justlncaçilo 

A Lei n94.090, de 13 de julho de 1962, que instituiu a gratifica
ção de Natal ou 13• salârio, não previu a aplicação de penalidades 
aos empregadores que deixarem de pagar, em tempo hábil, referido 
benefício. 

Exatamente por esse motivo, i: sabido que muitos empregadores 
não vi:m cumprindo a referida obrigação legal, pagando a gratifica
ção cm questão com atraso de ati: 6 (seis) meses, e ainda, no pro
mover o pagamento, fazcndo·o em parcelas mensais. 

Tal procedimento redunda cm sério prejuízo para os empre
gados, que recebem a importância correspondente à gratificação 
atrasada c parcelada, sem qualquer compensação de juros ou corrc
ção monetâria. 

Por essa razão, a fim de dotar o diploma legal em tela, da indis
pensâvcl clicâcia, impõe-se, a nosso ver, a introdução de dispositivo 
prevendo a aplicação de penalidades aos empregadores que deixarem 
de cumprir a obrigação de pagar a gratificação natalina, na forma 
preconizada em lei. 

1: esse o anelo desta proposição, que se inspirou em sugestão 
que nos fo.i oferecida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria 
e da Construção do Mobiliârio de Canela, Rio Grande do Sul. 

Sala das Sessões, cm 23 de junho dei977.- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇiiO CITADA 

LEI N•4.090- DE 13 DE JULHO DE 1962 

Institui a gratlncaçilo de Natal para os trabalhadores. 
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(Às Comi.<sões de Consriruição e Jusriça, de Legislação 
Social e de Finanças. J 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Os projetes lidos 
serilo publicados e encaminhados às comissões competentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo u palavra ao nobre Senador Benjamim Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ. Pronuncia o scguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os ex-combatentes ~o Marinho Mercante soliCitam a extensão 
da Lei n• 5. 315, de 12 de setembro de 1967, para todos os efeitos. 
Eles participaram de mais de duas viagens isoladas cm zonas de guer· 
ra de possíveis ataques submarinos, sem comboio- quando o peri· 
go cru maior que os proporcionados uos navios comboiudos. Pode· 
riam ter sido postos u pique, como aconteceu com outros navios 
mercantes nacionais. 
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Pedem ao Governo que a citada Lei n• S. 31S/67 seja tornada 
exten11iva para os fins de aposentadoria, pensc3es, nuxflio-doença, 
aposentadoria por invalidez c percepção da pensão paga aos ex-com· 
batentes incapacitados (na forma da Lei n• 4. 242, de 17 de julho de 
1963, art. 30), 

Os componentes da Marinha Mercante prestaram serviços no 
período de 22·3·41 a !0-6-4S, e são amparados pela Lei n• 1.7S6, 
de 19S2 e Decreto n• 36.911, de 19S5. A mencionada Lei n• 1.756/52 
estendeu a Lei n• 288, de 8 de junho de 1948 (dos militares que parti· 
ciparam da última guerra) aos marítimos que participaram de duas 
viagens em zonas de guerra sujeitas a ataques submarinos, mas que 
foram com boiados. 

Os militantes da Marinha Mercante Nacional que não fizeram 
viagens comboiados estão marginalizados, para alguns direitos~ 

como isenção do imposto predial no Estado do Rio de Janeiro c a 
pensão concedida pela Lei n• 4. 242, de 17 de julho de 1963, bem co· 
mo os seus dependentes, bem assim outros bcncllcios que são concc· 
di dos aos que participaram de comboios. 

A nossa Marinha de Guerra incorporou toda a Marinha Mcr· 
cante Nacional e a sua força tarefa foi posta sob comando c regime 
militar. Não havia, na época, condição para a mercante receber toda · 
a assistência de navios de guerra principalmente nos anos de 1941-42, 
quando entramos cm regime de rompimento de relações diplomâti· 
cas (1941) c posteriormente, declaração formal de guerra à Alcman· 
ha e à Itália (1942). Os navios mercantes nacionais eram, cm maioria, 
de pouca velocidade e não havia condição de participarem de com· 
boi os, porque era exigido um certo número de milhas por hora para 
poderem acompanhar os comboios na 2• Guerra Mundial. Os navios 
mais vagarosos recebiam ordem de viajar cm fila, c outros, ainda 
mais vagarosos, tinham que viajar isolados, sem qualquer segurança, 
c muitos foram atacados c postos a pique. Os marítimos que estavam 
tripulando estes navios são os que, não podem gozar de certos bcncll· 
cios e solicitam o amparo do Governo. 

O Brasil possuía, no início,Jiagucrra, a maior Marinha Mcrcan· 
te da América Latina, Perdeu 33 navios que viajavam isoladamente c 
sem escolta de navios de guerra. 

Nilo houve nenhum caso de torpcdcamcnto de nossos navios 
quando os mesmos viajaram sob a escolta de comboios. 

Os marítimos foram os mais sacrificados durante a guerra passa· 
da. Devido a pouca velocidade de suas roáHuinas, muitos navios fo· 
ram forçados a viajar isoladamente, entregues ao próprio destino, ao 
mar c aos inimigos, só esperando a hora dos ataques dos submarinos 
inimigos: o que aconteceu no Atlântico, no Mediterrâneo c noutros 
mares, cm que os navios brasileiros singraram as éguas sem qualquer 
proteçilo. Nos 33 navios afundados, perdemos preciosas vidas de ho· 
mcns devotados à causa da Pâtria. Deixaram os seus corpos no occa· 
no sem que pudéssemos cntcrrll·los, Morreram de forma gloriosa, 
com a noção do Dever Cumprido! 

A Marinha Mercante, cm tempo de paz sempre entregue aos 
seus labores pac!ficos de transportar os produtos elaborados pela in· 
tcligência humana a serviço da Humanidade, portanto excelente por 
natureza: não foge nunca cm tempos de guerra, execrando da cstru· 
tura humana, o lado monstruoso da dupla personalidade do homem 
às tarefas urgentes que dela se exigem c que garantem os êxitos da 
guerra. A função da Marinha Mercante foi decisiva no sucesso b~lico 
c nem por simples capricho que a Marinha Mercante ~ reserva da 
Marinha de Guerra, c tem por determinação legal, numa cmcrgên· 
cia, garantir o nuxo do abastecimento, c se válidos nilo fossem todos 
estes nrgumentos, estaria inscrito na Constituição o dispositivo que 
confere àqueles que, na Marinha Mercante, tomaram parte cfctiva 
no connito, participação que não quer dizer que os navios mercantes 
devessem ter alguma vez se engajado cm combate ofensivo. Por natu· 
reza, a participação da Marinha Mercante, cm qualquer connito b~li· 
co, somente pode acontecer cm termos de serviço. De relevante servi· 
ço prestado à Pâtria. 

A extensão totnl da Lei n• S. 31S/67 aos militantes da Marinha 
Mcrcnntc Nacional que fizeram duns viagens isolados scrâ um justo 

reconhecimento aos reais c relevantes serviços prestados ao Brasil, 
na batalha do abastecimento, por estes bravos marujos civis. durante 
o último connito mundial (1939-45). (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portelln)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCW C' A R DOSO PRONUNCIA DISCUR· 
SOQUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, rcquc· 
rimentos que serüo lidos pelo Sr. 1•-Secrctário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N•l83, DE 1977 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regi· 
mente, para o Projeto de Lei do Senado n• 132/77-DF, que autoriza 
o Governo do Distrito Federal a contrair empréstimo destinado ao 
atendimento da Rede de Ensino de Primeiro Grau da cidade-satélite 
de Ceilãndia do Distrito Federal. 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1977.- Eurico Rezendc. 

REQUERIMENTO N• 184, DE 1977 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, al!nca b, do Rc· 
gimcnto, para o Oficio Sf8, de 1977. do Governador do Estado de 
Santa Catarina solicitando autorização do Senado para que aquele 
Estado possa realizar operaçüo de empréstimo externo no valor de 
USS 50,000,000,00 (cinqUenta milhões de dólares): 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1977. - Eurico Rezende. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Os requerimentos se· 
rão votados após a Ordem do Dia, na forma do art. 375, item li, do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa rcquc· 
rimcnto que vai ser lido pelo Sr. 1•-Sccrctário. 

fi lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 18!, DE 1977 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal 
O Senador infrn-assinado, nos termos do art. 233 do Regimento 

Interno, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, que 
seja inserido nos Anais do Senado o artigo "O problema prioritário 
do Nordeste é financeiro", divulgado na edição do jornal O Povo, de 
19 de junho, de nu to ria do Professor Josaphat Unhares. 

Snla das Sessões, 23 de junho de 1977.- Mauro Benevldes, 2•· 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O requerimento nssinn· 
do pelo nobre Senador Mauro Bcncvides, de acordo com o art. 233, 
§ 1•, do Regimento Interno, será submetido ao exame da Comissão 
Diretora. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard - José Sarney - Wilson Gonçalves - Dinartc 
Muriz - Milton Cabral - Ruy Curneiro- Marcos Freire -Ar· 
non de Mello- Luiz Cavalcante- Tcotônio Vilela- Gilvan Ro· 
cha - Heitor Dias - Ruy Santos- Eurico Rezcndc - João Cal· 
mon- Danton Jobim- Gustavo Capanema- Magalhães Pinto
Franco Montoro - Osires Tcixeiru - ltalívio Coelho - Snldanhu 
Dcrzi - Accioly Filho- Leite Chaves- Muttos Leão- Evelásio 
Vieira- Lcnoir Vargn!- Otair Beckcr- Paulo Brossnrd- Tar!o 
Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Estâ finda a HDru do 
Expediente. 

Pussa•SC 11 

····: 
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Item I: 

ORDEM DO DIA 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• IS2, de 
1977, do Senhor Senador Otair Bcckcr, solicitando a transcri· 
ção, nos Anais do Senado Federal, de artigo publicado no 
Jornal A Noticia, de Joinvillc- SC, intitulado "Monte Cas
telo faz hoje IS anos de cmancipaçiio". 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição. 

E o seguinte o artigo cuja transcrição é solicitada: 

"MONTE CASTELO FAZ HOJE IS ANOS DE EMANCIPAÇÃO 

São Bento do Sul (da Sucursal) - O Municfpio de Monte 
Castelo completa hoje o seu I S• aniversário de Emancipação Poli· 
tica, fato que ocorreu no dia 15 de maio de 1962, quando dcsmcm· 
brou-sc do Municfpio de Papanduva. 

.... ' ' 
Localizado no Planalto Norte de Santa Catarina, Monte 

Castelo é um Municfpio com extensão de S8S quilômctros 
quadrados, com um total de sete mil habitantes, tendo sua economia 
apoiada basicamente na agricultura c na indústria cxtrativa. 

Histórico 

Anteriormente ao ano de 1807 já passava trãfcgo regular pela 
Estrada da Mata, que ligava Curitiba ao Rio Grande do Sul. Na
quele ano passou com tropas o Sr. João da Silva Machado c cons· 
truiu uma pequena capelinha na localidade de Rodeio Grande, a 80 
metros da Estrada da Mata. João da Silva Machado era o Barão de 
Antotnna. 

Posteriormente, colonos vindos de Ribc\rilo Vermelho (Campo 
Tenente), no Estado do Paraná, procuraram :!1: fixar na localidade de 
Rancho Grande c Lajcadinho. Em Rancho Grande fixaram-se as 
famílias Veiga do Prado, Grcin c Ribeiro c cm Lajcadinho a famflia 
Zacarias. Em 1888, cm virtude do ataque indfgcna a Rancho Grande 
foi morto o chefe da família Grcin, tendo a famflia Pedro Ribeiro 
vindo se fixar cm Rodeio Grande, junto à capelinha citada, cm virtu· 
de das terras serem favoráveis à agricultura. Os filhos de Pedro Ri· 
beiro mais tarde se fixaram cm Rio das Antas, formando a( o po· 
voado do Rio das Antas, antiga sede de Monte Castelo. Outras 
fam!lias foram povoando o Municfpio, sendo cm Rancho Grande os 
Roscamp c Duffcck. Monte Castelo anteriormente pertencia junta· 
mente com Papanduva, ao Municfpio de Rio Negro, passando pos
teriormente ao Municfpio de Canoinhas. Com a criação do Municf· 
pio de Papanduva, ficou pertencendo a este. Pela Resolução n• 
48/S8, aprovada pela Câmara Municipal de Papanduva, cm 9 de 
julho dc!9S8, foi criado o Distrito de Monte Castelo, com sede na lo· 
calidadc do mesmo nome. 

Foi instalado o Distrito cm 22 de março de 1959, com as prcscn· 
ças do Dr. Heliodoro Franzoi, Juiz de Direito da Comarca de ltaió· 
polis; Dr. PUnia Moreira, representante do Governador Hcribcrto 
Hulsc; Prefeito José Guimarães Ribas, de Papanduva; Prefeito 
Haroldo Ferreira, de Canoinhas c outras destacadas personalidades. 
Pela lei n• 818, de 23 de abril de 1962, foi criado o Municlpio de 
Monte Castelo, sendo instalado cm IS de maio do mesmo ano, sendo 
o primeiro prefeito nomeado o Sr. Anibal Gillcomo de Luca." 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 2: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 171, de 
1977, do Senhor Senador Leite Chaves, solicitando tenham 
tramitação cm conjunto os Projetas de Lei do Senado n• 244, 
de 197S, e 117, de 1977, que revigoram o prazo previsto no 
parágrafo único do art. I• do Decreto-lei n• 194, de 24 de fc· 
vcreiro de 1967. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. · 
A Presidência farú cumprir a deliberação do Plenário, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 27, de 1977 (n• 2.639-B/76, na Casa de origem}, que ai· 
tcra dispositivos da L'ci n• I.S12, de 19 de dezembro de 1951, 
que "cria a Comissão Nacional de Belas-Artes, o Salão Na· 
cional de Arte Moderna, c dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 339 c 340, de 
1977, das Comissões: 

- de Educaçilo e Cultura; c 
-de Finanças. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, irei 

declarar encerrada a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per· 

mancccr sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

lO: o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 27, DE 1977 
(N• 2.639-B/76, na Ca11 de orl1em) 

Altera"dlspooltlvos da Lei n• l.Sl2, de 19 de dezembro de 
19SI, que "cria a Comluio Nadonal de Belas-Artes, o Salilo 
Na clonai de Arte Moderna, e dá outras providências", 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• A Fundação Nacional de Arte (FUNARTE) organizará 

anualmente o Salão Nacional de Artes Plásticas, no Palácio da Cul· 
tura do Rio de Janeiro. 

Art. 2• No salão a que se refere o art. I• desta lei, os artistas 
concorrerão anualmente a prêmios de viagem ao exterior, no Pais c a 
prêmios de aquisição. 

Parágrafo único, O Ministério da Educação c Cultura fixará 
anualmente as condições c os valores dos prêmios determinados 
neste artigo. 

Art. 3• O custeio das despesas decorrentes dos encargos prc· 
vistos nesta lei correrá por conta de dotações orçamentárias próprias. 

Art. 4• Fica extinta a Comissão Nacional de Belas Artes, criada 
pela Lei n• I.S !2, de 19 de dezembro de 19S I. 

Art. S• O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias a contar da sua publicação. 

Art. 6• Esta Lei entrará cm vigor na data da sua publicação. 
Art. 7• Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 4: 

Discussão, cm turno único, da Emenda da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n• 199, de 1976 (n• 2.944·C/76, 
naquela Casa}, que autoriza a doação de porções de terras de· 
volutas a Municfpios incluldos na região da Amazônia Legal, 
para os fins que especifica, c dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 334 a 337, de 1977, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c 
juridicidade da emenda; 

-de Agricultura, favorável; 
-de Assuntos Regionais, favorável; c 
-de Segurança Nadonal, favorável. 

Em discussão a emenda. (Puusa.) 
Nilo havendo quem queira usar da palavra, irei submetê-la a 

votos. 
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer senta· 
dos, (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à Comissão de Rcdaçi!o. 

~a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA DA CÁMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 199, DE 1976 

(n' 2.944-B/76, Câmara dos Deputados) 

"Suprima-se o art. 6• do Projeto," 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 5: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• IS, de 1977 (n• 98-B/77, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Transporte 
Aéreo, celebrado em Brasi\ia, a 21 de janeiro de 1977, entre a 
República Federativa do Brasil c a República do Iraque, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 286 e 287, ~e 
1977, das Comissões: 

- de Relações Exteriores; e 
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) . 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação, Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. '(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

e o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• IS, del977 
(N• 98-B/77, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo, cele
brado em BrasOla, a 21 de janeiro de 1977, entre a República 
Federativa do Braslle a República do Iraque. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• e aprovado o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo, 

celebrado em BrasUia, a 21 de janeiro de 1977, entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Iraque, 

Art. 2• Este decreto legislativo entrarâ em vigor na data da sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 6: 

Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 57, de 1972, do Senhor Senador Franco Montoro, 
que fixa em seis horas o perfodo de trabalho.diârio dos opera· 
dores em eletricidade, c dã outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 132 e 133, de 1974, e 1.050 a 
I .053, de 1976, das Comissões: 

- de Conslltulçio e Justiça - 1• pronunciamento: pela 
constitucionalidade e juridicidade; 2• pronuncl•mento: rati· 
ficando seu parecer anterior; 

-de Leals1açio Social- 19 pronunciamento: favorâvel 
ao projeto; 29 pronuncl•mento: deixa de se manifestar sobre a 
matéria c solicita audiência das Comissões de Saúde c de 
Minas e Energia; 

-de Saúde, contrllrio; c 
-de Minas e Enerala, contrãrio, 

A matéria teve a discussão reaberta, em segundo turno, quando 
de sua inclusão na ordem do dia da sessão de 15 de outubro de 1975. 
Hã requerimento do Sr. Senador Franco Montara para rcc~ame da 
matbrla pelas comissões competentes, 

Em discussão o projeto, em segundo turno. 

O Sr. Franco Montoro (MOB- SP)- Peço a palavra, Sr. Prcsi· 
dente, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Franco Montara, 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Para discutir a 
matéria. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O objetivo deste projeto é equiparar o regime de trabalho diârio 
dos operadores, guarda-volts c trabalhadores das prontidões das 
linhas aéreas, cabos subterrâneos e linhas de manutenção das cm· 
presas de eletricidade, ao regime jâ assegurado por te: a outros traba· 
1:1adores do ramo de eletricidade, 

A matéria foi amplamente discutida e estou informado de que a 
Maioria, de acordo com orientação fixada por órgãos governa· 
mentais, vai decidir pela rejeição do projeto, 

Fizemos tudo para mantê-lo e chamar a atenção para a justiça 
da medida. Basta mencionar que os ascensoristas e outros empre· 
gados que trabalham cm matéria mais remotamente ligada à cletri· 
cidade, tém os benefícios a que se refere o projeto e esse mesmo trata· 
mento é negado àqueles que trabalham com fios de alta tensão. 

As outras razões do projeto são de importância secundária em 
relação a essa exigência, de riSllrosa justiça. 

Reafirmamos o nosso Voto favoravelmente ao projeto, lamen· 
tando que a decisão da Maioria seja pela sua rejeição. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Continua em discussão 

o projeto. 
O Sr. Helvfdlo Nunes (ARENA- PI)- Sr. Presidente, peço a 

palavra. 
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 

nobre Lfder Senador Helv!dio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PJ. Para discutir o 
projeto. Sem revisão do orador,)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

O projeto do nobre Lfder Franco Montara, que fixa em seis 
horas o período de trabalho diãrio dos operadores em clctricidade, 
foi apresentado a esta Casa exatamente no dia 23 de novembro de 
1972, faltando, por conseguinte, uma semana para o término daque· 
la Sessão Legislativa, 

Examinei-o na Comissão de Constituição e Justiça e apresentei 
parecer favorãvel à aprovação da matéria, por considerá-la constitu· 
cional e jurídica, embora, cm matéria semelhante, já tivesse chamado 
a atenç~o das Comissões que iriam examinar o mérito, para as 
normas de segurança e proteção do trabalho existentes. 

A Comissão de Legislação Social, em 1974, aprovou o parecer 
de lavra do Senador Accioly Filho, favorâvel à aprovação do projeto 
de lei. 

No dia 21 de agosto de 1974, o nobre Senador Franco Montoro 
requereu o adiamento da discussão para a sessão do dia 20 de setcm· 
bro daquele ano. Na sessão de 8 de abril do ano subseqUente, o 
nobre e eminente Lfder da Minoria requereu desarquivamento e, se 
necessârio, a reconstituição do processo, porque o Senador Ruy San· 
tos, no dia 21 de agosto do ano anterior, pedira fosse submetido a 
votos. 

Novamente o Senador Accioly Filho, na Comissão de Legisla· 
ção Social, manteve o voto anteriormente dado e pediu fossem ouvi· 
das as Comissões de Saúde e de Minas e Energia. Na Comissão de 
Saúde o Senador Cattcte Pinheiro, designado relator, introduziu no 
seu parecer, uma longa informação do Ministério 'do Trabalho, 
audiência que havia sido objeto de formulação do Senador Adalber· 
to Sena, aprovada cm plenArio na sessão de 29 de outubro de 1974. 

Nu Comissão de Minas e Energia, o projeto de lei recebeu acura· 
do exame do Senador Arnon de Mcllo, no qual S, Ex• afirma que h li 
muito o Brasil encara com seriedade o problema do funcionamento 
dos seus dispendiosos equipamentos em instalações clbtricas, e 
adianta: 

"Especial atenção dada aos recursos humanos do setor, 
Justamente em virtude da escassez da milo·de-obra qualifica• 
~... ' 
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Em seguida, o nobre Senador Arnon de Mello inrorma que: 
"A ELETROBRÃS, hil:mos, desenvolve programas de 

seguranç:o do trabalho, com base em quatro itens: 
I - seleçüo e padronização de todo o equipamento de 

trabalho; 
2- normulizaçuo dos serviços, tendo em vista a se

gurunçu do operário; 
3- educação do trabalhador, em especial os que silo 

orientados pura setores de gerução, trunsrormaçào, distribui· 
ção e redistribuição de correntes elétricas, sob regime de 
baixa c de alta tensão; 

4- nsculização do trabalho, investigação, registro e 
análise de acidentes, a nm de que seja aprimorado o treina
mento c o sistema de segunmça:· 

Nu verdade, Sr. Presidente, o que busca o projeto do nobre 
Senador Franco Montoro i: estabelecer horário especial de trabalho 
para os operadores de eletricidade. Versa, por conseguinte, matéria 
eminentemente técnica que só pode ser examinada pelo Departa· 
mento N<~cionul de Proteção ao Trabalho. Nessas condições. Sr. Pre· 
sidente. i: justincudu as razões pelas quais u Maioria, no mérito, 
upn:scnta obstáculos à tramitação da matéria, o nosso voto, na 
ocasião oportuna, será contrário il aprovação do projeto de lei. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Continua em discussão 
o projeto. 

Se mais nenhum dos Srs. Senadores desejar razcr uso da pala· 
vra, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário. 

~lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N•t86, DE 1977 

Nos termos do art. 315, do Regimento Interno, requeiro que o 
Projeto de Lei do Senado n• 57, de 1972, seja submetido a votos, 

Sala das Sessões, em 23 de junho de 1977. - Helvidlo Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - De acordo com o 
requerimento lido, passa-se à votação do projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Rejeitudo. 
A matéria vai no Arquivo. 

1: o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•57,DE 1971 

Fixa em seis horas o período de trabalho d"rlo dos 
operadores em eletrlcldade, e dá outras providências, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• ~ fixado cm 6 (seis), o número de horas de trabalho 
diário dos operadores, guarda-volts c trabalhadores das prontidões, 
linhas aéreas, cabos subterrâneos e manutenção das empresas de 
eletricidade. 

Parágrafo único. E: vedada a realização de qualquer acordo 
visando ao aumento das horas de trabalho fixadas no presente artigo, 

Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaçi!o, 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 7: 
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 

constitucionalidade, nos termos do art, 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 26, de 1976, do Se
nhor Senador Orestes Quércia, que dá nova redação no § 2• 
do art. 9° da Lei n• 5.H90, de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECER, sob n• 211, de 1977, da Comissilo: 
-de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade, 

com voto vencido dos Senhores Senadores Nelson Carneiro e 

Leite Chaves e voto vencido, cm separado, do Senhor Se
nador Dirceu Cardoso. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•·Secretllrio, 
E: lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 187, DE 1977 

Nos termos do nrt. 310, allnea "c", do Regimento Interno 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 26, 
de 1976, a nm de ser feita na sessão de 23 de agosto próximo. ' 

Sala das Sessões, em 23 de junho de 1977.- Orestes Querela. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A matéria é retirada da 
p~uta, ?•vendo voltar à Ordem do Dia na sessão de 23 de agosto pró
xomo vondouro. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 8: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridici~ade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado n• 236, de 1976, do Senhor Se· 
nador Leite Chaves, que concede ao piloto privado o direito 
de contribuir. como autônomo, para a Previdência Social, 
tendo 

PARECER, sob n• 122, de 1977, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça (ouvido o Ministério da 

Previdência e Assistência Social), pela injuridicidade. 

A matéria constou da Ordem do Dia de 25 de maio último, ten
do a discussão adiada, a requerimento do Sr, Senador Leite Chaves 
para a presente sessão. ' 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. !•-Secretário. 
~lida a seguinte 

EMENDAN•I 
(De plenário) 

Ao Projeto de Lei do Senado no 236, de 1976. 

O artigo 1• passa a ter a seguinte redaçilo: 

Art. I• O piloto privado que exerça suas runções, autonoma· 
mente, em aeronaves de qualquer tipo e mediante salário, para fins 
particulares ou em serviços especializados, poderá contribuir para o 
Instituto Nacional de Previdência Social, na categoria de autônomo, 
até o limite de 5 (cinco) salários mlnimos, 

JustiRcaçio 

Ouvindo o INPS, a Comissilo de Constituição e Justiça mani· 
festou-se pela rejeição do projeto uma vez que a sua aprovação have
ria de equiparar o piloto privado ao piloto comercial no que diz res
peito ao valor da aposentadoria 

Com a presente emenda, tal aposentadoria passaria a ser de 50% 
(cinqUenta por cento) daquela, com a limitação de contribuição ao 
máximo de 5 (cinco) salários mlnimos. 

Dessa maneira cncontrar-se-ia uma soluçilo razoável para o 
caso, haja visto que o próprio INPS reconheceu a insignificância da 
contribuição até um salário mini mo, quando o piloto privado, ades
peito de sua qualilicação técnica, nca reduzido à situaçilo da empre· 
gadl>doméstica, o que é assaz injusto. 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1977.- Leite Chaves, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Em discussão o projeto 
e a emenda lida. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, irei decla
rar encerrada a discussão. (Pausa,) 

Encerrada. 
Encerrada a discussão, com emenda, a matéria volta à Comis· 

são de Constituição c Justiça, a lim de que declare se a emenda apre· 
sentada sana o vicio de injuridicidude argUido, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Esgotada a matéria 
constante du Ordem do Dia da presente scssilo, passa-se à apreciação 
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do Requerimento n• 183, lido no Expediente, de urgência para o Pro
jeto de Lei do Semtdo n• 132, de 1977-DF. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senudores que o aprovam queiram permanecer scn· . 

t:tdos. (Pausa.) 
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Peço a palavra, Sr. Presi

dente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Para encaminhar a 
votação.) - Sr. Presidente, quero manifestar minha estranheza 
quunto à urgência desse requerimento e solicitar à Casa, c principal· 
mente <!O Líder da nossa Bancada, que não o aprove. 

Quanto à Mensagem oriunda do Chefe do Executivo, não quero 
nem entrar no mérito do problema. Trata-se de matéria que não 
passou pela Comissão de Finanças nem pela Comissão do Distrito 
Federal: o pedido de empréstimo teve aprovação cm abril de 77 c so· 
mente em junho do corrente ano S. Ex• o Governador do Distrito 
Federal o remete ao Presidente da República, que só agora, no dia 16 
último. o envia ao Senado Federal. 

Esse assunto precisa e merece ser analisado, com mais me· 
ditação. Lembro, Sr. Presidente -e novamente chamo a aten.ção do 
nobre Líder Franco Montara - que hâ um outro pedido de em· 
préstimo do Governo do Distrito Federal de cerca de 406 milhões de 
cruzeiros, pedido esse remetido, na ocasião, à Comissão do Distrito 
Federal, quando solicitamos maiores informações de S. Ex• o Sr. 
Governador. A maioria da Comissão do Distrito Federal entendeu 
que não havia necessidade dessas informações c o aprovou. No en· 
tanto, essa matéria foi relatada na Comissão de Finanças pelo nobre 
Senador Roberto Saturnino, que deu o seu parecer dizendo, entre ou· 
tras coisas. o seguinte: 

"Julgamos faltar informações indispensáveis ao exame 
da viabilidade financeira das operações propo~tas. Estes ele· 
mentes essenciais à apreciação do projeto são: prazos das 
opc:raçõt:s, juros, corrcção monetária, amortizações c outras 
obrigações contratuais que implicarão no comprometimcnt.o 
da Receita tributúria do Distrito Federal e do Fundo de Parti· 
cipuçào dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios. 

10 imprescindível, ainda, nos termos do paràgrafo único 
do artigo 2• da· Resolução n• 93, de 1976, do Senado Federal, 
o parecer do Conselho Monetário Nacional. 

Ã vista do exposta, opinamos preliminarmente pela au· 
diência do Governo do Distrito Federal. para que sejam cn· 
vi adas a esta Comissão as informações esclarecedoras da pro· 
posição. que são as condições acima referidas, a cspecincaç?o 
das operações c a indicação do comprometimento du rccetta 
do Distrito Federal." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, esta matéria sequer foi ainda res· 
pendida pelo Governador do Distrito Federal. e vem S. Ex• pedir 
novo empréstimo cujo mérito não discutimos, mas pedimos a esta 
Cusa que não proceda u esta votação de urgência sem que o assunto 
seja devidamente analisado pelus Comissões do Distrito Federal e de 
Finanças. (Muito bem!) 

O Sr. Helvidlo Nunes (ARENA- PI)- Sr. Presidente, peço a 
palavra. ' ' 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre líder Senador Helvidio,Nunes, pura encaminhamento de vota· 
çüo do requerim'cnto. 

O SR. HELV!DIO NUNES (ARENA- PI. Para encaminhar a 
votuçào. Nilo foi revisto pelo orador.)- Sr. Presidente c Srs. Sena· 
doros, a Mensagem número 119, de 1977, que se transformou no 
Projeto número 132, do mesmo ano. uutori1.U o Governo do Distrito 
Federal u contrair empréstimo destinado ao atendimento da Rede de 

Ensino do I• Grau, na cidade satélite de Ceilândia. do Distrito 
Federal. 

A Mensagem assinada pelo Presidente Geisel está datada do dia 
16 de junho corrente c foi enviada u esta Casa em virtude de e~pc· 
diente dirigido no Senhor Presidente da República pelo eminente 
Governador do Distrito Federal. 

. Esta Mensagem já foi objeto de cuidadoso. exame da Comissão 
de Constituição e Justiça desta Casa, sendo Relator o eminente Sena· 
dor Wilson Gonçalves, cujo parecer foi aprovado por unanimidade. 

O que pretende o Governador do Distrito Federal? Um emprés· 
timo no valor de CrS 137.500.000,00, junto à Caixa Económica 
Federal, de acordo com as normas do Fundo de Apoio ao Dcsen· 
volvimento Social, com us seguintes condições gerais: 

Empréstimo- Cr$ 137.500.000,00 
Juros- 6% ao ano 
Correçilo Monetãria - 40% da taxa de variação das 

ORTNs, calculados trimestralmente. 
Pagamento- Períodos trimestrais 
Prazo: 15 anos, incluindo 3 anos de carência. 
O programa básico a ser executado resume-se no se· 

guinte: 
a) ampliação, recuperação, modernização e equipamen· 

to das estruturas escolares existentes: 
b) construção c equipamento de um Centro de Ensino 

de I • Grau, com 20 salas de aula; 
c) substituição de 25 salas provisórias de madeira por 

estrutura de alvenaria: 
d) construção e equipamento de 15 escolas-classe, com 

12salasdcaula: 
e) construção de um Centro de Educação Permanente. 

A Mensagem do Governador do Distrito Federal ao Senhor 
Presidente da República esclarece, ainda, que os projetas arquitetôni
cos, tanto do Centro de Educação Permanente quanto do Centro de 
Ensino de I • Grau, e das Escolas-Classe. estão completos c detalha· 
dos, em condições plenas, portanto, de licitação. 

Trata-se, como é evidente, de matéria da maior importância, li· 
guda às atividades de ensino de I• Grau, a serem desenvolvidas na 
Cei\ãndia, cidade satélite. da nossa Capital. 

Além do mais, o recurso à urgência está na nossa 1Lci, está 
consignado no Regimento Interno do Senado Federal. Inúmeras, 
incontáveis vezes, a própria Oposição a ele tem recorrido c duvido 
que, para atender a uma situação tão nobre, de nns tão alevantados 
quanto aqueles de que hoje estamos tratando, 

De maneira que o nosso voto, na oportunidade, serâ. conse
qUentemente, favorável à urgência requerida. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE .(José Lindoso)- V. Ex• jã falou, no 
encaminhamento de votação. No requerimento de urgência s6 pode 
ser usada a palavra no encaminhamento de votação. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Não estamos discutindc 
o encaminhamento? 

O SR. PRESIDENTE (Jose Lindoso) -A matéria serã objct< 
de discussão logo mais: estamos discutindo o requerimento e não • 
matéria. 

O· Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Peço a palavra, Sr 
Presidente. 

O SR. PRESIOENTE (José Lindoso)- Com a palavra o nobr, 
Lrdcr Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Para encaminhar • 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

As razões apontadas pelo Senador Itamar Franco c que, de CC· 
ta forma, foram confirmadas na cxposií;ào objctiva que acaba de s· 
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feita pelo Senador Hclvldio Nunes, demonstram que realmente nilo 
cabe, no caso, a urgência, 

A Comissão do Distrito Federal é um órgilo permanente, que 
tem, exatamcnte, por atribuição, examinar os assuntos do Governo 
do Distrito Federal, inclusive esses planos ligados à educação. 

Outros órgilos da Casa, que deveriam ser ouvidos, nilo o foram. 
Poder-se-ia justificar, excepcionalmente, a urgência antes de que 
essas Comissões fossem ouvidas, mas, ai, Sr. Presidente, cabe uma 
observação da Bancada do MDB: é de praxe, nesta Casa, que todas 
as vezes cm que surge um fato que exija uma votaçilo de urgência, 
dispensando-se audiência das comissões competentes, a Liderança 
da Maioria informe à Liderança da Minoria, para que nós possamos 
examinar a matéria, verificar a procedência ou nilo c concordar ou 
não com a urgência. No caso, nilo houve nenhuma dessas provi· 
dências. 

Estamos sendo surpreendidos com esse requerimento c apenas a 
presença vigilante do Senador Itamar Franco, que acompanhava a 
matéria, é que nos alertou para o seu conteúdo. 

Nessas condições, Sr. Presidente, pcdirlamos à Maioria que 
retirasse o requcrhncnto de urgência para que se pudesse examinar a 
matéria c, se fosse o caso de se concordar com a medida, essa concor· 
dância seria dada, mas depois de 'um exame pelo menos mais 
tranqUilo da matéria c que tivéssemos algumas horas para cxami· 
narmos o assunto, 

Chegando, inopinadamente, o requerimento, c havendo as 
razões graves apontadas pelo Senador Itamar Franco, que, pelo 
menos, merecem exame cuidadoso, o pensamento do MDB é pelare· 
jeiçilo dessa urgência, para cuja apresentação não foi consultado, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Esgotado o cncami· 
nhamcnto de votação do requerimento de urgência, vou submetê-lo 
a votos. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer scn· 
lados, (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP, Pela ordem,) -
Requeiro verificação de votação, Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Vai-se proceder à 
verificação de votação requerida pelo L!dcr da Minoria. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Solicito aos Srs, Se· 
nadares que ocupem os seus lugares, pois a votação será nominal. 

Vai-se proceder à votação pelo processo clctrônico. 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENA DORES: 

Eurico Rczcnde- L!der da ARENA 
Alexandre Costa 
Arnon de Mello 
Augusto Franco 
Benedito F crrcira 
Cattetc Pinheiro 
Daniel Kriegcr 
Dinartc Mariz 
Helvldio Nunes 
Henrique de La Rocquc 
ltallvio Coelho 
José Guiomard 
José Sarncy 
Lenoir Vargas 
Luiz Cavalcante 
Mendes Canalc 
Milton Cabral 
Os ires Teixeira 
Otto Lcbmann 
Renato Franco 
Saldanha Derzi 
Tarso Outra 

Tcotônio Vilela 
Virgllio Tâvora 
Wilson Gonçalves 

VOTAM"NÃO" OS SRS, SENADORES: 

Franco Montoro- Lldcr do MDB 
Adalberto Sena 
Agenor Maria 
Danton Jobim 
Dirceu Cardoso 
Evandro Carreira 
Evelásio Vieira 
Itamar Franco 
Mauro Bcncvides 
Orestes Quércia 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Votaram Sim 24 Srs. 
Senadores; Nio, li Srs, Senadores, Está aprovado o requerimento, 
concedendo urgência para o Projeto de Lei do Senado n• 132, de 
1977-DF. 

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria. 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n• 132, de 1977-DF, de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que autoriza o Governo do Distrito Federal a con· 
trair empréstimo destinado ao atendimento da Rede de Ensi· 
no de Primeiro Grau da cidade satélite de Ceilãndia do Distri· 
to Federal, dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça, do Distrito Federal c de Finanças, 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça 
que será lido pelo Sr, I •-Secretário, 

1:: lido o seguinte 
PARECER N• 363, DE 1977 

Da Comlssio de Constltulçio e J ustlça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n• 131, de 1977-DF, que "autoriza o Governo 
do Distrito Federal a contrair empréstimo destinado ao 
atendimento da Rede de Ensino de Primeiro Grau da cidade 
satélite de Cellândla do Distrito Federal". 

Relator: Senador wilson Gonçalves 

O Senhor Presidente da República, na conformidade do art. SI, 
combinado com o art, 42, inciso V, da Constituição, submete à 
consideração do Senado Federal o presente Projeto de Lei que conce· 
de autorização ao Governo do Distrito Federal para efetuar 
empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, por intermédio do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), financiamento 
este que, em sua totalidade, será aplicado, exclusivamente, no 
programa de ampliação, complementação e equipamento da Rede 
Oficial do Primeiro Grau da cidade-satélite de Ceilãndia. 

A Mensagem Presidencial se faz acompanhar de longa, 
minuciosa e convincente Exposição de Motivos do Sr. Governador 
do Distrito Federal, na qual se destacam as bases da pretendida 
operação, a saber: 

Empréstimo- Cr$, 137 .SOO,OOO,OO; 
Juros- 6% a.a, =I ,S% ao trimestre; 
Correção Monetária - 40% du taxa de variaçilo das ORTNs, 

calculada trimestralmente; 
Pagamento- Per(odos trimestrais; 
Prazo- IS unos, incluindo 3 de caréncia, 
Após salientar, com objetividade e clareza, a situação escolar da 

cidade satélite de Ccilündiu, evidencin o alto alcance do programa 
elaborado pura esse setor, o qual se resume no seguinte: 

a) ampliação, recuperação, modernização c equipamento das 
estruturas escolares existentes; 

b) construcilo e equipnmcntó de um Centro de Ensino de I• 
Grau, com 20 salas dc'uulu; 
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c) substituição de 25 salas provisórias de madeira por estrutura 
de alvenaria; 

d) construçilo c equipamento de 15 escolas-classe, com 12 salas 
de aula; 

e) construção de um Centro de Educação Permanente. 
Instruiu a referida Exposição de Motivos o Anexo n• I, conten

do o "Programa de Construção para a Ccilândia", no qual estilo 
especificadas as obras a executar, os respectivos locais c seus 
quantitativos cspcc!ficos. 

Justificando a importante c oportuna iniciativa, esclarece o Sr. 
Governador do Distrito Federal: 

"Os projctos arquitctônicos, tanto do Ccntro,d.c Educa
ção Permanente, como do Centro de Ensino de I• Grau c das 
Escolas-Classe estão completos c detalhados, cm condições 
plenas; portanto, de licitação. Tais projetas silo resultantes de 
experiência adquirida com as escolas já conclu!das cm 
1975/76, cuja solução pedagógica c partido arquitctônico 
eleito atendem satisfatoriamente aos pré-requisitos de 
plancjamento para a rede escolar recomendados pelo Ministé
rio da Educação c Cultura. 

Com relação ao Centro de Educação Permanente, 
cumpre-me informar a Vossa Excelência que o mesmo scrã 
construído cm área onde também dcvcrã ser instalada a futu' 
ra Escola Normal de Ccilãndia, c permitirá melhores condi
ções pedagógicas para os alunos do ensino regular c supletivo 
(fases 11 c III), além de oferecer alfabetização c cursos profis
sionalizantes de curta duração, com os quais pretendemos 
atender grande parte da população, bem como outras 
facilidades comunitárias (pré-escolar, biblioteca, auditórios, 
puericultura, artesanato, etc.) para lazer c aperfeiçoamento 
dos moradorc.• de Ccilândia. 

Este Centro terá um potencial extremamente elevado, 
por dispor de espaços físicos polivalentes, com capacidade 
para atendimento diário de 1.500 pessoas. 

Existe de momento um deficit de 170 salas de aula, o 
que impede a colocação de nossos alunos de Ccilândia cm 
apenas dois turnos, o que é recomcndãvcl para uma cfctiva 
produtividade do ensino regular. 

Este dejicir tende a aumentar em 1978, o que torna 
imperativo o programa de construções escolares que ora 
submeto à apreciação de Vossa Excelência. 

Para melhor visualização da real necessidade do projeto 
que se pretende desenvolver cm Ccilândia, encaminho, cm 
anexo, a Vossa Excelência o "Perfil Educacional" daquela 
localidade (Anexo 11)", 

O projeto cm apreço estabelece, no seu art. 2•, que o Governo 
do Distrito Federal prestará, cm favor da Caixa Económica Federal, 
as garantias que se fizerem ncccssãrias, compreendendo a vinculação 
da Cota Estadual do Salário-Educação c, na insuficiência desta, a de 
impostos de sua competência. 

Como Anexo III, consta do processo o "l::squcma de Amortiza
ção do Financiamento do FAS", pelo qual se vê o desdobramento de 
resgate do empréstimo durante o prazo estabelecido de I 5 anos. 

Ainda apoiando a medida pleiteada, encontra-se, como Anexo 
IV, cópias do Oficio n• 1.388/77, de 29 de abril último, cm que .a 
Cuixu Econômicu Federal, ntrnvés do Coordenador do Grupo Têcm· 
co Especial do FAS, comunica a aprovação do cmpréstim_o pleiteado 
e confirma, nele, us condições básicas da operação, Jil por nós 
inicialmente snlicntudus. 

O processo cstil dcvidummtc instruido e torna evidente a 
lcgulidnde do nnnnciumento cm cuusu. 

Em face do exposto, c no âmbito du competência desta douta 
Comissão, somos pela constitucionnlidudc ejuridicidndc do projeto. 

t:: o nosso parecer, 
Snla das Comissões, em 22 de junho de 1977.- Daniel Krleger, 

Presidente - Wll•on Gonçol•es, Relntor - Nelson Carneiro -

Accloly Filho - Leite Cho•es - llalr.Io Coelho - Otto Lehmonn -
Mattos !-tio- Heitor Dias- Oslres Teixeira- Hel•fdlo Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade c juridi· 
cidade do projeto, 

Solicito. ao nobre Senador Saldanha Derzi o parecer da 
Comissão do Distrito Federal. 

O SR. SALDANHA DERZI (ARENA - MT. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senhor Presidente da República, nos termos do art. 51, combi· 
nado com o artigo 42, item V, da Constituição, encaminha ao exame 
do Senado Federal proposta do Senhor Governador do Distrito Fe
deral contida na Exposição de Motivos n<IIJ; de 1977, no sentido de 
"permitir que o Governo do Distrito Federal possa contrair cm
préstimo de CrS 137.500.000,00 (cento c trinta c sete milhões c qui
nhentos mil cruzeiros) junto à Caixa Económica Federal, de acordo 
com as normas do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS". 

2. O empréstimo será exclusivamente aplicado no "programa 
de ampliação, complementação c equipamento da rede escolar 
oncial de I• grau da cidade-satélite de Ceilândia", com as seguintes 
condições gerais: 

"Empréstimo: CrS 137.500.000,00; 
Juros: 6% a. a= 1,5% do trimestre; 
Corrcção Monetária: 40% da taxa de variação das ORTNs cal· 

culada trimestralmente; 
Pagamento: Períodos trimestrais; 
Prazo: 15 anos, incluindo 3 de carência". 
3. Na Exposição de Motivos no Senhor Presidente da Repú

blica, o Senhor Governador do Distrito Federal esclarece que "no de
correr de 1976, com o irrcstrito apoio do Ministério da Educação c 
Cultura c graças a recursos orçamentários próprios c financiamentos 
do FAS, foi ampliada de forma sem precedentes a rede escolar de I• 
grau, tanto no Plano Piloto como nas cidades-satélites do Distrito 
Federal", cxclu!da naquela fase investimentos na região de Ccilãndia 
cm virtude da referida localidade apresentar "características espe
ciais que obrigaram a equipe da Secretaria de Educação c Cultura a 
estudar uma solução global, valendo-se da experiência pedagógica c 
arquitctônica testada no decurso do triénio 1974/76". 

4. O programa a ser cxécutado a partir do 2• semestre de 1977 
resume-se no seguinte: 

"a) ampliação, recuperação, modernização c equipa· 
mente das estruturas escolnrcs existentes; 

b) construção e equipamento de um Centro de Ensino 
de I• grau, com 20 salas de aula; 

c) substituição de 25 salas provisórias de madeira pores
trutura de alvenaria; 

d) construção c equipamento de 15 escolas-classe, com 
17 salas de aula: 

e) construção de um Centro de Educação Permanente." 

5. O referido documento informa que "existe, de momento, 
um d<flrir de 170 salas de aula, o que impede u colocação de nossos 
alunos du Ccilãndiu cm apenas dois turnos, o que é recomendâvcl 
pnra umu cfetivu produtividade do ensino regular". 

6. O artigo 2• da proposição estabelece: "fica o Governo do 
Distrito Federal autorizado u prestar cm favor da Caixa Económica 
Federal us garantias que se nzcrcm necessárias, inclusive a vincula
ção dn Cota Estadual do Salário-Educação c, na insuficiência desta, 
u de impostos de sua competência, com outorga, à mesma entidade, 
de mnndnto pleno c irrevogãvel pnru, nu hipótese da inudimplõncia 
do Distrito Federal, levantar junto no Governo Federal os recursos 
provenientes du referida Cotn c junto nos cstubclccimcntos bancãrios 
os recursos dos mencionados impostos, que forem julgados nc· 
ccssãrios pura responder pelo débito corrigido c demais encargos 
contratuais decorrentes do empréstimo concedido". 
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7, Ante o exposto, o~inamos pelo acolhimento do pleito do 
Governo do Distrito Federal, corrigindo, entretanto, o equivoco 
cometido no parágrafo único do artigo I• do projeto, que se refere no 
exercicio de 1978, quando deveria referir-se no de 1977, com a 
seguinte 

EMENDA N•OI-DF 

Ao artigo I •, parágrafo único, 
Onde se lê: "1978". 
Leia-se: "1977", 
10 o pnr~cer, Sr. Presidente, 

O SR, PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra no 
nobre Senador Hclvidio Nunes pura proferir o parecer da Comissão 
de Finanças. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI. Para emitir pn· 
reccr.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nos termos do artigo Si, combinado com o artigo 42, item V, da 
Constituição, o Senhor Presidente da Republica encaminhou ao 
exame desta Casa, proposta do Senhor Governador do Distrito Fc· 
deral, no sentido de permitir que aquele Governo possa contrair cm· 
préstimo no Valor de CrS 137.SOO,OOO,OO (cento e trinta e sete mi· 
lhõcs e quinhentos mil cruzeiros) junto à Caixa Econõmica Federal, 
de acordo com as normas do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS, com as seguintes condições gerais: 

"Empréstimo: CrS 137.SOO.OOO,OO; 
Juros: 6% a.n. = I ,S% no trimestre; 
Correçào Monetária: 40% da taxa de variação das 

ORTNs, calculada trimestralmente; 
Pagamento: Períodos trimestrais; 
Prazo: 15 anos, icluindo 3 de carência," 

2. Esclarece o Senhor Governador do Distrito Federal que, 
"além de um importante programa de construção de habitações 
populares, com o apoio do Governo Federal, no triênio 75f77, enor· 
mes investimentos estão sendo feitos na infra-estrutura de serviços 
básicos daquela cidade, compreendendo, entre outros, saneamento, 
energia, ãgua potável c urbanização", 

3. Para completar as facilidades educacionais de Ccilândia, 
pretende o Governo local ampliar e equipar a rede escolar de t•Grau 
daquela Cidade-Satélite, "hoje um dos nucleos urbanos que apre· 
senta a maior taxa de crescimento demográfico do nosso Pais", 

4, A Exposição de Motivos faz referência aos recursos oriun· 
dos do Salário-Educação, c afirma que os mesmos estilo crescendo 
"de forma extremamente satisfatória c permitirão cobrir ampla· 
mente os créditos até agora solicitados, junto à Caixa Econômica Fc· 
dera i, pura a construção da rede escolar de 1• grau", 

S. No Anexo lli foi apresentada uma projcçi!o, at~ o ano de 
1992, do Salário-Educação-Receita (crescimento de 30% ao ano, 
considerado como apenas acompanhante a corrcçilo monetária) c 
das parcelas da Amortização do financiamento do FAS- I c 11-
Despesa, onde ficou demonstrado que restam saldos positivos c sem· 
pre crescentes da Quota Estadual de Educação, 

6, O artigo 2• do projeto em exame estabelece que o Governo 
do Distrito Federal fica "autorizado a prestar, cm favor da Caixa 
Econômicu Federal, as garantias necessárias, inclusive a vinculação 
da Quota Estadual do Salário-Educaçilo e, na insuficiência desta, a 
de imposto de sua competência". 

7, O artigo l• da proposiçilo esta tu i que o "Distrito Federal 
fará incluir nas propostas orçamentárias anuais, inclusive, os rela· 
ti vos ao Orçamento Plurianual de Investimentos, dotações suficien· 
tes à cobertura das suas responsabilidades financeiras decorrentes do 
cumprimento desta lei", 

8. A Comissilo do Distrito Federal fez uma pequena corrcçilo 
no texto do projeto (parágrafo único do artigo 1•), determinando que 
os recursos oriundos da opcraçilo de crédito fossem Incorporados no 

Orçamento·Progrumn do Distrito Fcdcral,já no presente exerci cio-
1977, e nüo, em 1978, como estabelecia o projeto original, certa· 
mente por equívoco. 

9. Ante o exposto, esta Comissão, na forma do urt. 108, item 
VI! do Regimento, opina pela aprovação do Projeto de lei n• 132, de 
1977-DF, com a emenda da Comissão do Distrito Federal. 

~o parecer, Sr, Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O parecer da Comissão 
do Distrito Federal é favorável ao projeto com a Emenda n• I-DF, 
que apresenta; o parecer da Comissão de Finanças é favorável ao 
projeto cà Emenda n• I-DF. 

Em discussão o projeto e a emenda. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Sr, Presidente, peço u 
palavra para discutir a matéria, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo n palavra ao 
nobre Senador ltumnr Franco, para discutir n matéria. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Sem revisão do ora· 
dor.)- Sr, Presidente e Srs. Senadores, mais uma vez, sem entrar no 
mérito do projeto apresentado pelo Governador do Distrito Federal, 
lamento que o Senado Federal aprove a matéria em regime de urgên-
cia. 

Sr. Presidente, por que digo isto~ 
Volto n recordará Casa, como fiz há pouco, na defesa de meu 

ponto de vista para que o Senado não a dote esta urgência. 
O Sr. Governador do Distrito Federal pediu, há pouco tempo, 

um empréstimo- notem bem, V, Ex•s- de 406 milhões de cruzei
ros. Discutido na Comissão do Distrito Federal, levantei algumas 
dúvidas, não quanto ao seu mérito, perguntando qual a capacidade 
de endividamento do Distrito Federal, a quem iria,recorrer para 
obter este empréstimo, quais os juros que seriam pagos e qual o 
período de caréncia do empréstimo. 

No entanto, a Maioria, naquela Comissão, entendeu de aprovar 
o empréstimo sem levar em consideração as análises por mim 
pretendidas, 

A seguir, o projeto vai à Comissão de Finanças e é relatado pelo 
nobre Senador Roberto Snturnino, que, entre outras coisas diz: 

"Julgamos faltar informações indispensáveis no exume 
da viabilidade financeira das operações propostas, Estes 
elementos essenciais à apreciação do projeto são: prazos dus 
operações, juros, correção monetâria, amortizações e outras 
obrigações contratuais que implicarão no comprometimento 
da Receita tributâria do Distrito Federal e do Fundo de 
Participação dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios. 

~ imprescindlvcl ainda, nos termos do parágrafo unico 
do art. 2• da Resolução n• 93, de 1976, do Senado Federal, o 
parecer do Conselho Monetário Nacional. 

Ã vista do exposto, opinamos preliminarmente pela 
audiência do Governo do Distrito Federal, para que sejam 
enviadas a cstu Comissão as informações esclarecedoras da 
proposição, que são us condições acima referidas, a espe· 
cificação das operações e a indicação do comprometimento 
da Receita do Distrito Federal." 

Este, o parecer do nobre Senador Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - RJ) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito pru-
zcr. 

O Sr. Roberto Salurnlno (MDB- RJ)- V, Ex• tem a data do 
parecer? 

O SR, ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Diu 2 de junho de 
1977. 
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O Sr. Roberto S•turnlno (MDB- RJ)- E até hoje, pelo menos 
pelo que estou informado, o Governo do Distrito Federal não teve 
possibilidades de encaminhar essas informaçõos à Comissão de 
Finanças, informações solicitadas com aprovação geral desse órgão 
técnico. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- No entanto, o 
Governo do Distrito Federal manda, agora, a Sua Exccléncia o Se·. 
nhor Presidente da República um antcprojeto, para ser enviado ao 
Senado, com a data- notem bem- do dia 7 de junho de 1977, c o 
Chefe do Governo o remete ao Senado Federal cm 16 de junho de 
1977. 

Oru, o Governo do Distrito Federal não teve prazo para respon· 
der à Comissão de Finanças do Senado Federal sobre projeto que, di
zia ele, altamente necessário, altamente essencial às suas obras. Supu
nha-se que pelo menos o Governo do Distrito Federal já tivesse os 
elementos para informar ao Senado, No entanto não o fez. 

Vem agora outro projeto de pedido de empréstimo. 
Não vou entrar no mérito, se bem que estranhe o próprio dcspa· 

cho da Caixa Econõmica Federal, quando diz: 

"I. Cumpre-nos comunicar a Vossa Senhoria que o pe· 
dido de financiamento de Cr$ 137.500,000,00 (cento c trinta 
c sete milhões c quinhentos mil cruzeiros), destinado a cons· 
truções, ampliação e complementação de unidades escolares 
de i' Grau na cidade satélite de Ceilândia, foi aprovado pelo 
Grupo Técnico Especial do FAS no que se refere à viabilida· 
de técnica do empreendimento. 

2. As condições de financiamento, em principio, silo as 
seguintes: 

2.1. juros, 6% a.a.," 

Chamo a atenção agora pura este item: 

"2.2. correçào monetária, 40% da taxa anual apurada; 
2.3. prazo docari:ncia, até 3 anos: 
2.4. praw de amortização, até I 5 anos (incluindo a 

caréncia)." 

E é importante destacar nessa manifestação da Caixa Econô· 
mica Federal: 

"3. A fim de que prossigam os estudos com vista à 
concessão do financiamento pleiteado, pedimos a gentileza 
de nos enviar. no prazo máximo de até 120 (cento e vinte) 
dias, o respectivo projeto, cuja elaboração deverá seguir os 
termos do roteiro em anexo." 

O Senado não conhece o projeto. Quais serão us obras realiza· 
das em 1977? Quais serão as obras realizadas em 1978? 1:: a própria 
Caixa Econômica Federal que lembra isso a S. Ex• o Governador do 
Distrito Federal. 

E, por incrível que pareça, Sr. Presidente, felizmente o nobre 
Senador Saldanha Derzi, com a sua acuidade, percebeu o erro do 
projeto no seu parágrafo único, quando diz: 

"Parágrafo único. Os recursos de que truta este artigo 
scrüo incorporados ao Orçamento-Programa do Distrito Fe
deral, referente ao exercício de 1978." 

O nobre Scnudor Saldanha Derzi, no seu parecer de Plenário, 
vorilicou que a data nüo ora de 1978, c sim de 1977. E, quando na 
Comissão do Distrito Federal, levantamos us mesmas objeções que o 
nohre Senador Roherto Saturnino fez, o nobre Senador muto· 
grossc:nse negou o nosso voto, mostrando que, talvez, como ele· 
menta da Oposição, desejasse interceptar qualquer obra do Gover· 
nadar do Distrito Federal. O que não /: verdade, como S. Ex• tem 
conhecimento. 

Não estou discutindo, aqui, a obra, o trabalho do Governador. 
Apenas chamo a utençi\o da Casa -e confesso a V. 'Ex•s .. Sr. Prc· 
sidente e Srs. Senadores, que sincerumente j6 estou cansando -

apenas chamo a atenção pura este desprestigio do Legislativo, qus. 
sob penu de continuar enrraquecido cm pequenas coisas como estas, 
não pode discutir esses projetas ufoitumentc, com urgência, quando 
essa urgência não é necessária, pelos prazos que acabo de mostrar. 

Sr. Presidente, ainda há pouco escutava de um colega que não é 
passivei que continuemos assim, de afogadilho - repito -
discutindo essas matérias. 

Então, vamos terminar, com sinceridade, com a Comissão do 
Distrito Federal. Permitamos que todos os projetas de S. Ex• o 
Governador do Distrito Federal venham di reta a este Plcnllrio c aqui 
qualquer Senador dê parecer e aprove, incontinenti, aquilo que dese
ja S. Ex• 

Tenho defendido desta tribuna, e volto a repetir, que esta cidade 
precisa ter reprosentução popular, esta cidade, qucjã conta com mais 
de um milhão de habitantes, não deveria depender do Senado Fe
deral para discutir e aprovar as coisas atinentes ao Distrito Federal. 

· E não digo coisas como estes empréstimos, mas aquelas essenciais, 
como água, esgoto etc. O capim cresce em algumas supcrquadras c 
disso nós não tratamos aqui, como não tratamos do próprio trans
porte colctivo. Mas, se a Constituição nos obriga a isso, não é pos
sível que o Senado Federal não possa, através das suas Comissões do 
Distrito Federal e de Finanças, examinar, pelo menos cm 48 horas, 

·esses projetas. 
1:: por isso, Sr. Presidente, que lamentamos a aprovação desse re

querimento de urgência. Lamento dizer que vou votar contra esse 
projeto, não pelo seu mérito, mas para mostrar que este Legislativo 
precisa, realmente, cumprir com as suas obrigações para com o Dis· 
trito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Continua cm discussão 
o projeto. (Pausa.) 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO)- Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
Senador Osires Teixeira, para discutir o projeto. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO. Para discutir o 
projeto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Todos nós reconhecemos a preocupação c o permanente cuida· 
do que o eminente Senador do Estado de Minas Gerais, Itamar Fran· 
co, tem pura com o prestigio desta Casa c para com as suas rclcvan· 
tos funções de examinar os projetas que aqui chegam, para aprecia· 
ção. 

Todavia, estranhei que S. Ex• inquinasse de absurda a urgência 
que se pediu desta matéria, principalmente porque S. Ex• também 
sabe que a urgência i: prevista no Regimento, c submetida natural
mente a votos, o que acabou de ser feito. 

O Sr.ltamar Franco(MDB- MG)- Permite V. Ex•? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Um instante c 
ouvirei V. Ex• 

E, Sr. Presidente, as razões determinantes da urgência desta ou 
daquela matéria, verificam-se face a circunstâncias, face a razões que 
ocorrem eventualmente no curso da trumitaçi\o desta ou daquela 
matéria, e nós haveremos de, no decurso desta discussi\o, tentar de· 
monstrar a S. Ex• as razões que determinam esta urgência c o par
qué não se precisaria demorar tanto nessa aprovação. 

Ouço agora V. Ex•, Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Senador Osircs Teixeira, 
o matéria precisa realmente ser meditada; ela indica números, juros, 
indica prazo de amortização, de carência etc. Ainda não tivemos 
nem a rcspostu do outro quanto ao endividamento do Distrito Fc· 
dera!. E há mais um ponto primordial, Senador Osires Teixeira: 
quantos projctos a! estão, no Senado Fedcrul? Eu lembraria um im· 
portanto, tão importante como o que acabamos de aprovar hoje de 
manhu, relativo ao divórcio, neste Pais, que é o Projeto da Lei do ln· 
quilinato. Dois unos nu Câmara dos Deputados. Um projeto nosso, 



3048 Sexlo·felra l4 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Junho de 1977 

aprovado aqui no Senado, a denúncia vazia, dorme na gaveta do rc· 
lator da Maioria, na Câmara dos Deputados, E, aqui no Senado, um 
projeto a nós encaminhado ainda estâ na Comissão de Constituição 
c Justiça. fi contra isso que nos revoltamos, é contra a urgência que 
se dâ a certos projetes que dela não necessitam, projetes que pode
riam ser discutidos tranqUilamente, nas Comissões do Distrito Fc· 
dera! c de Finanças, enquanto outros projetes tão importantes ai 
estilo, adormecidos, cm nossas gavetas. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Até certo 
ponto, nobre Senador, cu concordo com V, Ex• Acho, realmente, 
que o projeto de V. Ex• enviado à Câmara, referente à denúncia 
vazia, deveria ter um comportamento de tramitação mais rápido, 
Quanto a isso, evidentemente, cu concordo com V. E~•. o que não 
significa, cm nenhuma hipótese, que o argumento de V. Ex• possa 
proceder cm relação ao projeto ora cm discussão, Senão, vejamos: 
Esta Casa aprovou, não faz muito, um empréstimo ao Governo do 
Distrito Federal destinado a obras de infra-estrutura na Ccilãndia, 
Obras essas que envolviam saneamento básico, Agua etc, projeto até 
a que se referiu ... 

O Sr. lbmar Franco (MDB - MG) -O projeto anterior, foi 
discutido, foi analisado, c nós fomos vencidos. Mas esse projeto foi, 
posteriormente, enviado - c veja V. Ex• o ritual correto - foi 
enviado à Comissão de Finanças, Na Comissão de Finanças foi 
discutido, c com a aprovação, inclusive da maioria da Aliança 
Renovadora Nacional, naquela Comissão, foi pedido vista, cm 
audiência ao Governador do Distrito. Federal para que concedesse 
algumas informações. O Senador S~ldanha Dcrzi, que aqui cstâ, 
podcrâ confirmar o que digo. 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MG)- Permite V, Ex? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Ouço o nobre 
Senador Saldanha Dcrzi. 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MT)- Na Comissão do Dis· 
trilo Federal cu solicitei - porque no meu entendimento, errado, 
(depois confessei e pedi desculpas ao nobre Senador Itamar Franco) 
ele tinha o desejo de obstruir o andamento do processo - solicitei, 
repito, c conduzi no exercício da Liderança, a aprovação desse 
processo na Comissão do Distrito Federal. Mas, quando na 
Comissão de Finanças, o nobre Senador Roberto Saturnino entrou 
com os pedidos de informações cu, no c~erclcio da Liderança, 
imediatamente concordei para que viessem as informações. O que 1: 
diferente deste processo, porque este vem com todas as informações 
precisas, relatadas aliãs pelo nobre c culto Senador Wilson Gonçal· 
ves, na Comissão de Constituição c Justiça. Nilo falta nenhum dado 
sequer, nesse processo de 173 mil c SOO cruzeiros do FAS para 
aprovarmos. No outro tinham S. Ex•s razão mas, neste, não, Ele está 
perfeito, inclusive dâ a localização das obras. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- O que prctcn· 
dia demonstrar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, era cxatamcntc isso, 
caracterlstica especial desse projeto, Ele contém, não só todas as 
informações como coloca cm dúvida o comportamento da nobre 
bancada do MDB c da bancada da ARENA na Comissão de 
Constituição c Justiça sobre outro projeto, que era o referente. aos 
juros, à carência, à capacidade de pagamento dessa matéria, 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Mas isso nós estamos 
conhecendo agora, E~celêncin, 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) -No entanto, 
este processo tem caructerlsticns especificas, mesmo porque, pri· 
mciro, truta-se de um processo especifico, de financiamento de es· 
colas, feito através du Caixa Econômicn Federal, com recursos do 
FAS- Fundo de Assistência Social. Vem com n caractcrlsticn dos 
juros fixados, com a corrcção monetârla fixada cm termos mâximos; 
com os pcrlodos de pagamentos; com os prazos c, ainda mais, o prc· 
sente projeto vem acompanhado do pcrlil educacional da Ccildndia, 

cxntamcntc para justificar as ruzõcs determinantes da urgência da rei· 
tura dessas obras que se pleiteia, cm que esse perfil relata, clara c 
insofismnvclmcntc, que existe cm Ccilândin 22.771 crianças de 7 n 14 
anos: 18.973 domicilias, numa média de 200 crianças na ârca, 

No sctor Norte existem 3.590 residências, com um potencial de 
4.284 alunos; no sctor Norte, 6.717 residências, numa projcçilo para 
8,060 alunos; no sctor N-Nortc, 7.017. residências, para um potencial 
provâvel de 8.420 alunos. E ainda analisa o déficit existente no setor 
educacional. Diz ele que, cm 1976, era de 7.692 alunos, corrcspon· 
dente a I! O salas de aulas e que, cm 1977, cresceu para 11.647, numa 
necessidade de 170 salas de aula. 

Ora, Sr, Presidente, além disso c demonstrada a necessidade, 
efctivamcnte, através do censo cscolar,juntou o Governo do Distrito 
Federal, no presente projeto, também, o programa de construções; 
desceu no detalhe de estabelecer o programa de construção, fixando, 
inclusive, o valor de cada uma delas. 

Projeta-se c~ccutar, nos unos de 1977 c 1978: ampliação, rc· 
cupcrução c modernização de 8 escolas-classe c 8 centros de ensino, 
no valor de CrS li .200 mil. Pretende-se construir um centro de en
sino de primeiro grau completo, com 20 salas de aula, no valor de 
CrS 10,720 mil. Pretende-se substituir 25 salas provisórias de ma· 
dcira, por estruturas de alvenaria, num total de CrS 4 milhões, Prevê
se a construção de 15 escolas-classe, com 12 salas de aula cada uma, c 
ainda fixa nos seguintes locais: QNN-2/k, QNM-12/21, QNM, 
assim por diante, relacionando todas as 15 escolas-classe que se 
pretende instalar naquele núcleo, ao preço unitârio de Cr$ 4.200 mil, 
perfazendo CrS 63 milhões. Construção de um centro de educação 
permanente, no valor de CrS 16,840 milhões. Equipamentos de es
colas-classe, centro de ensino c centro de educação permanente, no 
valor de CrS 17 milhões, c, ainda, deu-se o Governo ao luxo de fixar 
o detalhe da reserva técnica perfazendo o total de Cr$ 137 milhões. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) -Permita-me 
V, Ex• só concluir, caso contrârio cu não conseguiria estabelecer o 
raciocínio cxato. Mas, darei o aparte a V. Ex•, dentro de alguns 
segundos. 

Ora, Sr. Presidente, estamos diante de um projeto, o mais claro 
possível, cm que se demonstra, eficiente c evidentemente, a absoluta 
c inadiável necessidade da implantação, no núcleo de Ceilãndia, de 
todo esse programa de construções escolares, 

Pura justificar esta necessidade, está anexo a esse projeto todo 
um programa de construções, fixando inclusive valores unitários de 
cada obra a ser realizada, inclusive, estabelecendo-se a reserva téc· 
nica neccssâria para evitar que, amanhã, dentro do cronogrnma de 
obras, dentro de uma projcçilo da faixa de inflação, possa vir essas 
obras a ficarem comprometidas na sua conclusão. 

Houve nesse processo, inclusive, a preocupação do Governo do 
Distrito Federal cm juntar, através do Anexo 3, um esquema de 
amortização do empréstimo realizado no longo dos imos de 1977 até 
1992. Hã anexo ao processo, também, Sr, Presidente, para justificar c 
evidenciar u capacidade do Distrito Federal - c nl é n caractcrlstica 
especifica do projeto, evidenciar u capacidade do Governo do Dis· 
trilo Federal cm pagar, cm saldar o cmprl:stimo contraldo -há uma 
projeção perfeita do salârio-cducaçüo, que demonstra, clara c insofis· 
mnvclmcntc, que o Governo tcrâ capacidade financeira para amor· 
tizur c para liquidar o débito ora contraldo, 

Ora, estamos, Sr. Presidente, por essas razões, diante de um 
projeto que contém todos os elementos, capazes de instruir os 
eminentes Srs. Senadores u bem decidirem; o que me pareceria es
tranho, o que me pareceria inusitado seria cxatamcntc o inverso, 
seria que nós, por simples prisão u determinismos regulares do Regi· 
menta Interno, fôssemos ouvir, uma a uma as Comissões, com os 
prazos preestabelecidos pelo Regimento, correndo-se o risco como o 
que ocorreu ...:. c lamento profundamente - com o nobre Senador 
Itamar Franco, de ver esse projeto eventualmente nu gaveta de um 
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ou de outro eminente colega, vindo, cm seguida, o recesso parlumcn· 
tar c transferindo-se, para agosto, um projeto que deve ser implan· 
tudo urgentemente, porque urgente é o problema do ensino na Capi· 
tal Federal, urgente é a solução desses problemas, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O tempo de V, Ex• já 
se extinguiu. Solicito que conclua sua argumentação, 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- V, Ex• me per· 
mitiria ouvir o aparte do Senador Itamar Franc()fcm seguida? 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Lamento, mas V, Ex• 
não mais dispõe de tempo suficiente, 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA~ GO)- Então, em ou· 
tra oportunidade, ouvirei V. Ex•, Senador Itamar Franco, 

Sr. Presidente, o projeto deve ser aprovado, pois não cube ao Se· 
nado Federal impedir que o Governo realize o bem coletivo. (Muito. 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE(José Lindoso)- Enccrrada·a discussão, 
na forma regimental, vamos submeter o projeto à votação, 

O Sr. Itamar Franto (MDB - MG)- Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação, 

O SR. PRESIDENTE(José Lindoso)- Com a palavra o nobre 
Senador Itamar Franco, para encaminhar a votação. · 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

A pedido do nosso Líder, falo também cm nome do MDB, para 
dizer que se o projeto é claro para a Aliança Renovadora Nacional. 
ele não o é para o Movimento Democrático Brasileiro, que só agora 
dele tomou conhecimento. A Bancada do MDB c, em particular, os 
seus elementos das Comissões de Finanças c do Distrito Federal, não 
tiveram oportunidade de examinar, nem de estudar esta proposição, 

O nobre Lfder, Senador Osires Teixeira, falou na claridade do 
prÔjcto, mas talvez S. Ex• não soubesse responder quais seriam as 
obras realizadas cm 1977, de acordo com este projeto enviado pelo 
Governador do Distrito Federal. Esquece-se S. Ex• de que até a 
Caixa Económica, a quem o Governador do Distrito Federal soli
citou um empréstimo, reclama de S. Ex• c lhe dá o prazo de 120 dias 
para apresentar o respectivo p~ojeto, a fim de que o pedido de 
empréstimo à Caixa seja devidamente regulamentado. 

Ora, esse projeto não foi- repito -:-.à Comissão do Distrito Fc· 
dcral· não foi à Comissão de Finanças; não havia necessidade de 
urgê~cia; poderia ser discutido; não dormiria ~a ~avcta de nenhum 
Senador do Movimento Democrâtico Brastletro, porque nor· 
malmcnte os projetas costumam dormir na gaveta da Maioria, razão 
pela qual, Sr. Presidente, nõ. do Movimento Dcmocrãtico Brasileiro 
nilo concordamos com o projeto, não quanto ao mérito, mas quanto 
à inoportunidade de se trazer ao Plenário da Casa uma matéria que 
não foi devidamente instrulda c debatida nas comissões técnicas, 
como exige o Regimento Interno desta Casa. (Muito bem!) 

O Sr. Jooi Sarney (ARENA- MA) - Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação, pela Maioria. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Com a palavra o L!der 
Senador José Sarncy, para encaminhar a votação. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA. Para encaminhar a 
votação, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Maioria votarâ pela aprovação do projeto, Na realidade, não 
podemos, de nenhuma mane!ra, atra~és do noss~ voto, postc~~ar as 
obras neccssârias às populaçocs das ctdadcs satéhtcs de Braslha, que 
serão atendidas através do presente projeto. 

Assim, acima de qualquer outra consideração, o que o Senado 
deve ter presente é que estas verbas c este projeto se destinam à cons. 
trução de salas de aula, a centros educacionais, c não podemos, abso· 
lutamentc, retardando a votação neste Plcnârio, jã que o perlodo de 

férias do Congresso vai começar, na próxima semana, postergar 
obras tilo neccssãrias à nossa população, 

Por isso, no interesse do povo, a Maioria aprovarã o projeto, 
que julga ser de urgência c de extrema necessidade. Muito obrigado. 
(Mttito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Em votação o projeto, 
sem prejuízo da Emenda n• I-DF. 

. Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
· Passa-se à votação da Emenda n• I-DF, constante do parecer da 

Comissão do Distrito Federal. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa,) 
Aprovada, 
Aprovados o projeto c a emenda, a matéria vai à Comissão de 

Redução. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Passa-se, agora, à apre· 
ciação do Requerimento n• 184, lido no Expediente, de urgência 
para o Oficio n• Sj8, de 1977, do Sr. Governador do Estado de Santa 
Catarina. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria, 

que foi despachada às Comissãos de Finanças c de Constituição c 
Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Lenoir Vargas o parecer da Comissão 
de Finanças. 

O SR. LENOIR VARGAS (ARENA- SC. Para emitir pare· 
ccr.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senhor Governador do Estado de Santa Catarina solicita ao 
Senado Federal, com o presente oficio, nos termos do art. 42, item 
IV, da Constituição, a competente autorização para aquele Estado 
contratar uma operação de empréstimo externo, no valor de 
USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares nortc-ameri· 
canos), ou o equivalente cm outras moedas, destinado à "aplicação 
cm obras rodoviãrias constantes do Plano que o Governo do Estado 
submeteu ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, c 
que foi pelo mesmo aprovado". 

2. Trata-se de operação constante do esquema especial de 
apoio da União aos Estados, aprovado pelo Senhor Presidente da 
República, na forma da Exposição de Motivos Intcrministcrial n• 87, 
de 29 de abril de 1975, na qual ficou prevista a contratação, pelo Go· 
vcrno do Estado de Santa Catarina, de dois empréstimos cxtc~nos no 
montante de USS 100,0 milhões, cm duas parcelas de USS 50,0 
milhões, o primeiro realizado cm 1975 (autorizado pela Resolução n• 
79, de 1975) o segundo, agora cm 1977, destinados a auxiliar o finan
ciamento do mencionado Programa. 

3. A Secretaria de Plancjamento da Presidência da República 
pelo Aviso n• 38lj77, confirmou a "prioridade dos mencionados in· 
vestimcntos, para os efeitos da legislação cm vigor e o fim especifico 
de contratação da operação de crédito externo proposta, correspon
dente à parcela prevista para o corrente ano, até o valor do 
USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares norte-ameri· 
canos), com destinaçilo indicada c mediante outorga de garantia da 
Uniilo, se nccc:ssârio". 

4. A Assembléia Legislativa do Estado, na forma da Lei n• 
5.112, de 26 de junho de 1975, autorizou o Poder Executivo do 
Estado a realizar operações de créditos externos até USS I 00,0 
milhões. 

S. A Comissão de Empréstimos Externos - CEMPEX, do 
Banco Central do Brusil (Oflcio n• 77(014, de 2 de junho de 1977), 
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credenciou a opcmçüo, pura''' efeitos do Decreto n• 6~.071, de 27 de 
:tgosto de 1969. 

6. Do exume do processado, l'crifica·se que foram obedecidas 
us exigências e :r:imitcs legais estabelecidos p..-lo Decreto n• 74.157, 
de fi de junho de• ! IJ74, paru pedidos de exame pnrn contratação de 
empréstimos, operações de crédito ou acordos cx.tcrnm;. de interesse 
dos Estados, do Distrito Federal c dos Municfpios, para fins da mani· 
festuçào do Poder Executivo Federal, de que trata o art. 42, item IV, 
inflne, du Constituição, 

7. Por fim, o Senhor Presidente da República autorizou o 
Senhor Governador do Estado de Sunta Catarina a dirigir-se ao 
Senado Fedcrul, nu forma do disposto no item IV do art. 42, da 
Constituição (Diário Oficial da União de 15·6· 77). 

8. Cumpridas as exigências do art. 403, allncas a, b e c do Regi· 
mcnto Interno, opinamos pclu aprovução do presente pleito, contido 
no oficio do Senhor Governudor do Estado de Sunta Catarinu, na 
forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 31, DE 1977 

Autoriza o Go•emo do Estado de Santa Catarina 1 reall· 
zar operaçilo de empréotlmo externo no flior de 
USS 50,000,000,00 (cinqUenta milhões de dólareo) para apll· 
caçào em obras rodo•lirlas naquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo I• (; o Governo do Estado de Santa Catarina autqri· 
zado u realizur, com outorga de garantiu da União, se ncccssârio, 
uma operação de empréstimo externo no valor de 
USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares nortc-amcri· 
canos), ou o equivalente cm outras moedas, de principal, com grupo 
financiador a ser indicado, sob a orientação do Ministério da Fa
zenda e do Banco Central do Brasil, destinado à aplicação cm obras 
constantes do Plano de Transportes do Estado, para o pcrfodo 
1975/1979, aprovado pelo Departamento Nacional de Estradas d~ 
Rodagem. 

Artigo 2• A operação de empréstimo rcalizar-sc·â nos termos 
aprovados pelo Poder Executivo Federal. à talla cll: juros, despesas 
operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidos pelo 
Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie 
obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos cn· 
carregados da execução da polrtica cconõmico·financcira do Go· 
verno Federal c, ainda, ao disposto na Lei Estadual n• 5.112, de 26 de 
junho de 1975, com a redução dada ao art, 2• do referido diploma 
legal pela Lei n• 5.208, de 7 de abril de 1976. 

Artigo 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu· 
blicação. 

1:: o parecer, Sr, Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O parecer da Comis· 
são de Finanças conclui pela apresentação do Projeto de Resolução 
n• 31, de 1977, concedendo a autorização solicitada, 

Com a palavra o nobre Senador Lcnoir Vargas, para proferir o 
parecer da Comissão de Constituição c Justiça sobre o projeto, 

O SR. LENOIR VARGA (ARENA-SC. Para emitir 
parecer,)- Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

O presente projeto de rcsoluçilo, apresentado pela Comissão de 
Finanças, autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a rca· 
Jizar (art, 1•), "com outorga de garantia da Uniilo, se ncccssârio, 
uma operação de empréstimo externo no valor de 
USS 50,000,000,00 (cinqUenta milhões de dólares norte-ame· 
ricanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, com 
grupo financiador u ser indicado, sob a orientação do Ministério da 
Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinado à aplicação cm 
obras constantes do Plano de Transportes do Estado, para o pcrfodo 

1975/1979, aprovados pelo Departamento Nu•;i,•nul de Estrad<" dt 
Rodagem. 

2. No procc:ssudo, co~forme foi amplurncntL' c:.xuminudo relu 
Comissão de Finanças, encontrum·:-iC o~ ~c~uintc~: documcnrn ... prln· 
cipais· 

"a) cópia do Aviso ~· 381/77, do Excclentfssimo ~ •• 
nhor Ministro Chere da Secretaria de Planejamcnto da Presi· 
dência da República ao Excclentfssimo Senhor Ministro da 
Fazenda, que confirma "a priori<l'ítde dos mencionados inves· 
timcntos, para os efeitos da legislação cm vigor e o fim cspc· 
cffico de contratação da operação de crédito externo pro· 
posta, correspondente a parccla,prcvista para o corrente ano. 
até o valor de USS 50,000,000,00 (cinqUentu milhões de dóla· 
rcs), com a destinação indicada c mediante outorga de ga· 
rantia da Uniilo, se necessário"; 

b) publicação oficial da Lei Estadual n• 5.112, de 26 de 
junho de 1972, que autoriza o Poder Executivo do Estado de 
Santa Catarina a realizar operações de empréstimo externo: 

c) publicação oficial da Lei Estadual n• 5.208, de 7 de 
abril de 1976, que deu nova redução ao art. 2• da Lei mcn· 
cionada na letra anterior: 

d) parecer do órgão competente do Poder Executivo Fc· 
deral (cópia da Exposição de Motivos n• 162, de 8 do 
corrente, do Excclcntfssimo Senhor Ministro da Fazenda, c 
publicação no Diário Oficial do despacho do Excclcntfssimo 
Senhor Presidente da República autorizando); 

e) cópia do Of. CEMPEX·77f014, de 2·6·77, que romu· 
nica ao Governador do Estado a autorização da Comissão de 
Empréstimos Externos, cm sessão ordinária realizada cm 2 
do corrente, para a realização das negociações." 

3. Do examc>do processado, verifica-se que a proposição obc· 
dcccu a tramitaçãÓ exigida pelo Decreto n• 74,157, de 6 de junho de 
1974, que regulamenta o processamento dc,pcdidos da espécie no ãm· 
bito do Poder Executivo Federal (art. 42,'itâhll\'<o'IÍ)i,.,oda Cons· 
tituição), 

4. Da mesma forma, foram atendidas as disposições do Regi
mento Interno (art. 403, allncas a, b c c), 

5, · Pelas razões expostas, esta Comissão nada tem a opor à 
normal tramitação do Projeto de Resolução, uma vez que jurfdico c 
constitucional. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O parecer da Comis
são de Constituição c Justiça conclui pela constitucionalidade cjuri· 
dicidadc do projeto, 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação, 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução 
n' 31, de 1977. que autoriza o Governo do Estado de Santa 
Cutarina a realizar operação de empréstimo externo no valor 
de USS 50,000,000,00 (cinqUenta milhões de dólares) para 
aplicação em obras rodoviárias naquele Estado. 

Em discussão o projeto. (Pausa,) 

Nilo havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa,) 
Aprovado, 
Aprovado o projeto, a matéria vai à Comissão de Rcdaçilo, 

O SR, PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, rcdaçõcs 
finais de matérias apreciadas cm regime de urgência, que scrilo lidas 
pelo Sr. I•·Sccrctário. 
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São lidas as seguintes 
PARECER N• 364, DE 1977 

Da Comlssio de Redaçio 

Redaçilo final do Projeto de Lei do Senado n• 132, de 
1977-DF. 

Relator: Senador Helvfdlo Nunes 

A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Lei do Sena
do n• 132, de 1977-DF, que autoriza o Governo do Distrito Federal 
a contrair empréstimo destinado ao atendimento da Rede de Ensino 
de Primeiro Grau da cidade-satélite de Ccilãndia do Distrito Federal. 

Sala das Comissões, 23 de junho de 1977. - Adalberto Sena, 
Presidente- Helvfdlo Nunes, Relator- _Saldanha Derzl, 

ANEXO AO PARECER N•364, DE 1977 
Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n• 131, de 

1977-DF, que autoriza o Governo do Distrito Federal. a con· 
trair empréstimo destinado ao atendimento da Rede de Ensino 
de Primeiro Grau da cldade-satfllte de Cellindia do Distrito 
Federal, 

O Senado Federal decret· 

Art. I• e o Governo do Distrito Federal autorizado a contrair, 
junto à Caixa Econõmica Federal, de acordo com as normas do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), empréstimo no 
valor de CrS 137.500.000,00 (cento e trinta c sete milhões c quinhen· 
tos mil cruzeiros), destinado à construção, ampliação, complementa
ção e equipamento de unidades escolares de I• Grau na cidade-saté
lite de Ceilándia do Distrito Federal. 

Parágrafo único. Os recursos de que trata este artigo serão 
incorporados ao Orçamento-Programa do Distrito Federal, refc· 
rente ao exercício de 1977. 

Art. 2• Fica o Governo do Distrito Federal autorizado a pres
tar, em favor da Caixa Econõmica Federal, as garantias que se fizc· 
rem necessárias, inclusive a vinculação da Cota Estadual do Salário· 
Educação e, na insuficiência desta, a de impostos de sua compctên· 
cia, com outorga, à mesma entidade de mandato pleno c irrcvogâvci 
para, na hipótese de inadimpléncia do Distrito Federal, levantar,jun· 
to ao Governo Federal, os recursos provenientes da referida cota c, 
junto aos estabelecimentos bancãrios, os recursos dos mencionados 
impostos, que forem julgados necessários, para responder pelo dé· 
bito corrigido e demais encargos contratuais decorrentes do emprés
timo concedido, 

Art. 3• O Distrito Federal farã incluir nas propostas orçamentà· 
rias anuais, inclusive as relativas ao Orçamento Plurianual de lnvcs· 
timentos, dotações suficientes à cobertura das suas responsabilidades 
financeiras decorrentes do cumprimento desta Lei. 

Art. 4• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrãrio, 

PARECER N• 365, DE 1977 
Da Comluio de Redaçio 

Redaçilo final do Projeto de Resoluçio n• 31, de 1977. 

Relator: Senador Saldanha Derzl 

A Comissilo apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
n• 31, de 1977, que nutoriza o Governo do Estudo de Santa Catarina 
a realizar operução de empréstimo externo no valor de 
USS 50,000,000,00 (cinqUentu milhões de dólares norte-americanos) 
puno uplicuçi\o em obras rodoviãrins nnquclc Estado. 

Saiu dus Comissões, 23 de junho de 1977. - Adalberto Sena, 
Presidente- Saldanha Derzl, Relator- Hehldlo Nunes. 

ANEXO AO PARECER N• 365, DE 1977 
Red•çdo final do Projeto de Resoluçi\o n• , de1977, 

Fuça suber que o Senado Fedcrnl aprovou, nos termos do art. 
42, inciso IV, du Constituição, e cu, , Presidente, pro· 
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1977 

Autoriza o Gonrno do Eatado de Santa Catarina a reall· 
zar operaçio de emprfstlmo externo no valor de 
USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares norte-ameri· 
canos) para apllcaçio em obras rodovl6rlas naquele Eatado. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• e o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a 
realizar, com outorga de garantia da União, se ncccssãrio, uma 
operação de empréstimo externo no valor de USS 50,000,000.00 (cin· 
qUcnta milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalente cm 
outras moedas, de principal, com grupo financiador a ser indicado, 
sob a orientação do Ministério da Fazenda c do Banco Central do 
Brasil, destinado à aplicação cm obras constante.• do Plano de 
Transportes do Estado, para o perfodo 1975/1979, aprovado pelo 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER). 

Art. 2• A operação rcalizar-sc-ã nos termos aprovados pelo 
Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, 
acréscimos, prazos c demais condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil para registro de empréstimos da espécie, obtidos no c~tc· 
rior, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da 
e~ecução da politica cconõmico-financcira do Governo Federal c, 
ainda, as disposições da Lei Estadual n• 5.112, de 26 de junho de 
1975, com a rcdação dada ao art. 2• do referido diploma legal pela 
Lei n• 5.208, de 7 de abril de 1976. 

Art. 3• Esta resolução entra em vi~or na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Tratando-se de maté· 
rias apreciadas em regime de urgência, passa-se à imediata apre
ciação das mesmas. 

Em discussão a rcdação final do Projeto de Lei do Senado 
n• 132, de 1977-DF. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, irei submetê-la a votos. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final, queiram per-

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada, 
A matéria vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Passa-se à discussão da 
redução final do Projeto de R.csolução n• 31, de 1977, anteriormente 
lida. 

Em discussão. (Pausa,) 
Nilo havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que a aprovam queiram per· 

manccer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Hã oradores inscritos 
para esta oportunidade. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem rcvisilo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Volto à tribuna, trazido pela preocupaçilo a respeito de vários 
problemas que considero precisam ser analisados com profundidade, 
pois hã no campo da Administração Pública estadual, federal c 
municip•' um verdadeiro contraste. Não entendo o Governo alar· 
dcar que precisamos aumentar a produção no Brasil c, no mesmo 
tempo, dificultar o crédito para o produtor; não entendo o Governo 
dar conhecimento de que precisa sustcnt111 uma luta no sentido de 
buratcar o custo da produção,uumentando o custo do dinheiro; não 
entendo o Governo alardear aos quatro ventos que lutarã no sentido 
de prescrvur u saúde da nossa população infuntil e autorizar a comer· 
ciulizuçilo do leite com menos de 3% de gordura; cm suma, cu não 
entendo o Governo querer conter a influção, aumentando gcomc· 
tricumente os impostos sobre serviços e os impostos prcdiuis, 

Silo quntro itens que trouxe à tribunu paru manifestar- através 
da andlise de cudu um deles - não só n minha prcocupução, como 
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também, a minha profunda estranheza, pois, Sr, Presidente, como 
11ós podemos aumentar n produção, neste Pais onde 80% do pequeno 
c médio produtor, quer seja ugrlcola, comerciante ou industrial se vê 
contido nu sua vontade de trabalhar pela restrição, quase que 
completa, do crédito? 

O crédito representa, Sr, Presidente e Srs. Senadores, o veiculo 
principal, o móvel enfim, que dará oportunidade àqueles que querem 
trabalhar c, não dispondo do capital de giro, dcscnvolvcr·sc com o 
seu trabalho, cm qualquer campo de ntividadc, principalmente nn 
agricultura, com o desenvolvimento da produção, 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO) - V, Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior 
prazer. 

O Sr. Oolres Teixeira (ARENA - GO) - Estou ouvindo 
V, Ex• c estou, até certo ponto. preocupado.(; que a mim rnc parece, 
ou dá a sensação à Casa, que V, Ex• está se referindo a um outro 
pnfs que não o Brasil. Porque, na verdade, se V, Ex• atentar para o 
crescimento percentual do crédito concedido à agricultura, neste 
Pais, V, Ex• chega rã à conclusão de que nunca se deu tanto crédito à 
agricultura, no Pais, como agora. Por outro lado, se V, Ex• se refere 
à última medida governamental, de verificação do encaminhamento 
do Orçamento Monctãrio Nacional. que devcrã ser e<aminado 
amanhã ou depois, pelo Conselho Monetário Nacional a!, então, me 
parece que V. Ex• se engana porque, na verdade. o que se sustou
cm termos de financiamentos nas áreas agrlcola e pccuãrin para a 
verificação do encaminhamento do Orçamento Monetário- foram 
exclusivamente os empréstimos referentes aos investimentos concc· 
didos pelo Governo. Nenhum processo de custeio da produção foi ai· 
torado; nenhuma outra linha de crédito foi alterada. Tanto isso é ver· 
dade c tanto é evidente o racional aparte que estou dando a V, Ex• 
que, conquanto respeitável a palavra de V, Ex• ao perguntar como 
poderemos fazer a agricultura crescer, como faremos com que o 
produtor produza, se não há crédito, as estatlsticas a! estão: a agricul· 
tura cstã crescendo a uma taxa assustadora - ano a ano - exala· 
mente cm função do incentivo que dã o Governo através de um cré· 
dito fácil. ~ evidente que, num determinado momento, tem de se 
parar, para ver como estilo as coisas. Mas, cm nenhum momento, 
essa paralisação verificada - e é temporãria - através da medida 
tomada pelo eminente Ministro da Fazenda teve o sentido de 
paralisar a produção, tanto que os empréstimos de custeio agrlcola 
continuam em franco funcionamento cm todas as agências do Banco 
do Brasil c em todos os bancos da rede bancãria particular, cm todo 
o Pais. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Osircs 
'Teixeira, vou citar para a Casa, c especialmente para V, E••. a posi· 
c;;uo do meu Estado. A economia do Rio Grande do Norte, cm 
primeiro lugar, é o ulgodüo fibroso- algodão fibra extralonga. A 
situação do produtor de algodão fibroso, algodão que é fio, linha, 
tecido, óleo, torta, leite, carne, enfim, algodão que é esse potencial de 
subprodutos c derivados de toda espécie, no meu Estado, é a scguin· 
te: estoque de pluma no Rio Grande do Norte, aproximadamente 
quatro mil toneladas, quase a totalidade de fibra longa. Isto rcprcscn· 
tn 22% da safra de 1976/1977. Ao que consta, os financiamentos de 
investimentos rurais foram restringidos. Só pode ser feito 
financiamento pura investimentos desde que seja para aumento de 
o:lrcns de produção. Foram suspensos financiamentos para gado, 
ccrcns, barragens etc, Nno sabemos como ficou para pastagens, Pura 
aquisição de mfiquinas e tratares foram· criadas diversas restrições, 
.Ao que consta, os créditos pura custeio continuam liberados. Os li mi· 
tcs de dupliêatns do Banco do Brasil foram congelados, o que vai 
:apertar a comerciulizaçilo da próxima safra, daqui a 30 dias, quando 
õ~indu hfi razoáveis estoques dn snfra anterior. Além do mais, os li mi· 
tes de promissórias rurnis c EGF fornm reduzidos de 100 pura 70%, 

O mercado nlgodoeiro cstfi totalmente parado, Simplesmente 
11uo se encontram compradores, tanto assim que parcelas dos EGFs 

prorrogadas estão-se vencendo c as firmas não conseguem vender 
para pagar essas parcelas, Já se torna necessário outra prorrogação 
dos EGFs. 

A promissória para pessoa llsica cru muito utilizada pnrn os 
agricultores, como uma complementação de seu financiamento de 
custeio, geralmente insuficiente, Com a sua suspensão, os agriculto· 
res vüo ter dificuldades pura concluir o trato de sua lavoura, podcn· 
do haver prcjulzo na sua produção. 

·Esta é a realidade do meu Estado no que se refere no algodão. 
Posso afirmar a V. Ex• que, para vir à tribuna, tomei o cuidado de 
telefonar, hoje pela manhã, para o Banco do Brasil da minha região c 
consultar o gerente a respeito desta realidade. Tive resposta 
afirmativa, da! por que, confesso a V, Ex•, estou nesta tribuna. 

O Sr. Oalreo Teixeira (ARENA - 00) - Permite V, E•• um 
outro aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Pois não, com 
prazer. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - Sem dúvida 
nenhuma, V, Ex• sempre se comporta nesta Casa com um cuidado 
especial cm realmente se louvar cm dados válidos c verdadeiros para 
poder expor bem à Casa c à Nação os seus pontos de vista, 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado. 

O Sr. OalreoTelxelra (ARENA- GO)- V. Ex•, ao trazer ao 
conhecimento da Casa c da Nação os elementos recebidos do Rio 
Grande do Norte, nada mais fez do que concordar com o argumento 
que eu usei no meu aparte de que, realmente, nilo hâ a preocupação 
de paralisação da produção agrícola, tanto que os financiamentos 
referentes a custeio continuam existindo c sendo liberados 
normalmente. (;evidente que, especificamente, quando V, Ex• trata 
da problemãtica do algodão, que cstã submetida a uma comercializa· 
çilo, cujos créditos estão, no momento, paralisados, haverá neccs· 
sariamcntc que refletir numa cstocagcm maior, como V. Ex• 
rc~ijnentc acaba de anunciar à Casa c à Nação, de cerca de 22% da sa· 
fra 76f77. Todavia, agora, começamos n entrar no pcr!odo de 
comercialização. Foi por isso que pedi n V. Ex• um crédito de 
confiança ao Governo, para esperar os resultados dn reunião do 
Conselho Monetário Nacional, porque a preocupação do Governo é 
cvidcntcmc.nte a mesma de V, Ex• (; a preocupação de não só 
incentivar, dinamizar a produção, como também criar mecanismos 
fáceis c melhores, para uma melhor comercialização. Vivemos num 
Pais ngricoln, vivemos num Pais cm que ainda, neste ano c no ano 
passado, a agricultura e a pecuária deram a demonstração de que 
elas representam o sustcntãculo económico da Nação. Depois de 
uma experiência enorme de industrialização, cm que milhões c mi~ 
lhõcs de cruzeiros foram canalizados para essa área c que know-how 
foi importado de cinco continentes, bastou que houvesse um clique 
internacional nn área do combustlvel, para que• só n agricultura 
respondesse eficientemente, só o café ser o responsável pelo 
nivelamento da compra do petróleo e venda do café. Só pediria a V. 
Ex• que dê a confiança que este Governo tem merecido c V. Ex• 
haverá de ver que todos caminharemos juntos, pnrn o prestigio da 
Agricultura. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Pois não, Senador 
Os ires Teixeira, 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA) - V, Ex• permite um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)-Sóum momento, 
Com o congelamento das duplicatas e a queda dos EGFs, de 100 

pura 70%, nilo haverá possibilidade de uma comercialização que pos· 
su satisfazer o rurlcoln, vendendo o produto c recebendo o dinheiro, 
porque, nu realidade, o comcrcipntc de algodão não vai ter como 
comprar a safra, que se iniciarA daqui a 30 dias, Essa é n nossa 
preocupuçilo n respeito dessa problcmâtica, 
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O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- llegltima. 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA) - V. Ex• permite um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior 
prazer. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Senador Agcnor 
Maria, aproveito o discurso de V. Ex• para comunicar no Senado 
que, ainda nesta tarde, cm nome da Maio ria, o Senador Virgllio 
Távora terá a oportunidade de abordar o problema do crédito agrl· 
cola e trazer ao conhecimento da Casa as decisões tomadas nesta 
tarde pelo Conselho Monetário Nacional. , . 

O SR, AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado a 
V. Ex• 

O Sr. Glhan Rocha (MDB- SE)- Permite um aparte, nobre 
Senador? 

O SR: AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior 
prazer. 

O Sr.GIIvan Rocha (MDB-SE)- V. Ex• tem sido, nesta Ca
sa, um paladino da luta dos homens que produzem nos campos do 
Pais. E hoje, mais do que nunca, V. Ex• está coberto de razão, O 
discurso de V. Ex•, inclusive, extrapola os limites partidários e 
V. Ex• faz coro com a grita nacional. Infelizmente, não poderemos 
participar do otimismo do ilustre Lidcr do Governo, o Senador 
Osires Teixeira, que nos acena com o crescimento extraordinário da 
nossa Agricultura, crédito pura todo mundo. Sabe V. Ex• e sabe o 
ilustre Líder que as entidades de classe deste Pus estão-se organizan· 
do, como se têm organizado na última semana, basta ler os jornais 
para se sentir isso, gritando, quase que com veemência inusitada, 
contra esses últimos atos do Governo que, realmente, contribulram 
para uma situação de aflição na área agrlcola. No nosso Nordeste, 
V. Ex• é testemunha, porque inclusive examinou comigo hã poucos 
dias, aqui no plenário, dados oficiais do Banco do Nordeste do 
Brasil, dizendo que da produção dos onze maiores produtos agrl· 
colas do Nordeste nove entraram cm baixa este ano. Então, V. Ex• 
faz muito bem em voltar à tribuna com esse tema. Quanto à notícia, 
que aguardaremos, segundo foi anunciado, de novas medidas do 
Governo nesse setor, estimamos que o Governo ceda mais uma vez 
às pressões legitimas c volte atrás sobre o que já tinha anunciado 
sobre corte de crédito, volte atrâs - repito - como fez com a 
.. símoncta". 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado, 
Senador Gilvan Rocha. 

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

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior 
prazer, Senador Mauro Benevides. 

O Sr, Mauro Benevldes (MDB - CE) - Nobre Senador 
Agenor Maria, no momento em que V. Ex• ocupa a tribuna trazendo 
ao conhecimento desta Nação esses dados, essas informações ligadas 
à ãreu financeira, aqui mesmo no Senado, um grupo de Deputados 
estaduais do Ccar6, do Piauí, do Rio Grun~c do Norte, da Paraíba 
permutam apreensões c intranqUilidades cm rclaçi\o a essa 
momentosa questilo. Do meu Estado, por exemplo, veio a Brasllia 
uma ~omissão de Deputados estaduais, integrada pelos Deputados 
Diógcnes Nogueirtl, Paulino Rocha, Orlando Bezerra e Antonio 
Câmara, que já mantiveram conta to conosco e, no momento, aguar· 
dum no gabinete do Vicc-Lidcr, Senador Virgllio Tdvora, o anúncio 
das providê:ncius oficiais rclucionudas com u reuniilo de hoje do 
Conselho Monetário Nucional. V, Ex• jd se reportou ao ussunto 
nestu tribuna e, hd poucos instantes, também o fez o nobre Senador 
Dirceu Cardoso. Portanto, hd uma expectativa de intranqUilidade c 
de apreensão no Puls, diante dessas medidas que deverão ser 

tomadas por parte do Conselho Monetário Nacional. Queira Deus 
que seus integrantes tenham sido iluminados c não adotcm essas 
providências que já chegaram, inclusive, ao conhecimento de cnti· 
dados crcditfcias oõciais de nossa Região. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado, 
nobre Senador Mauro Bencvidcs. 

O problema da restrição de crédito, para o homem do campo 
especialmente, ê altamente perigoso cm um Pais onde 60/70% da 
balança comercial, cm termos de divisas, advém da área rural. 

Com relação ao encarecimento do dinheiro, que nesses últimos 
IS anos encareceu, para determinados tipos de empréstimos de 12 até 
36% ao ano para mais, é que, nu proporção cm que o dinheiro cnca. 
rece, é lógico que a produção fique mais cara. Não entendo uma 
produção barata, de pouco custo, se o dinheiro levantado para fun. 
dar aquela produção é caro. 

Li hoje cm manchete de um jornal de Brasil ia que, ao invés da 
promissória rural, ou seja, da promissória comum, o conhecido 
"papagaio", este seria substituldo, possivelmente, pelo cheque-ouro, 
que teria um aumento de vinte para cinqUenta mil cruzeiros. 

Acontece, Sr. Presidente, Srs. Senadores, c acredito que a Casa 
toda saiba, que cem por cento dos médios c pequenos agricultores, 
neste País, não dispõem de capital de giro para fazer média no Banco 
do Brasil ou no Banco do Nordeste para conseguir, através dela, o 
cheque-ouro. Se um cidadão precisa de um cheque-ouro de quinze 
mil cruzeiros ele precisa deixar cinco mil cruzeiros no Ban~o do 
Brasil durante noventa dias, para alcançar uma média c assim 
receber o cheque-ouro que lhe dá oportunidade de usá-lo durante 
seis meses, pagando juros ao Banco do Brasil, de 3%, dos 70% que ele 
vai usar c nada recebendo de juros dos 30% que ele deixa fazendo mê· 
dia de conta. A como fica esse juro? No Banco do Nordeste, em vez 
de 3% é de 3,2%. Este cheque-ouro não vai servir, substituindo o 
"papagaio", pelo menos, ao pequeno c médio agricultor brasileiro, 
uma vez que eles não têm condições financeiras para manter uma mé· 
dia de conta c poder alcançar esse cheque-ouro. Eles precisariam de 
mais de quinze mil cruzeiros parados, no Banco do Brasil, durante 90 
dias, sem receber juro algum, pura obter um cheque-ouro que faça 
jus a cinqUenta mil cruzeiros. 

De forma que o jornal quando anuncia, como fez hoje, que o 
cheque-ouro, aumentando de vinte para cinqUenta mil cruzeiros, 
substituiria, normalmente, o "papagaio", a promissória comum, isso 
não corresponde à realidade, porque 90% dos nossos agricultores 
usam a promissória comum, com um crédito individual. O crédito 
individual é crédito mesmo, de empréstimo, e o cheque-ouro não é 
empréstimo. O cheque-ouro é um direito adquirido, através de uma 
média de conta, quer requer, independente da média de conta, 
conceito, Sem ter a média de conta, sem ter o conceito, o cidadão 
não consegue o cheque-ouro. 

De forma que essa medida não corresponde à realidade. O chc· 
que-ouro, mesmo aumentado para 50 mil cruzeiros, para o homem 
do campo, paru o homem do interior, não vai servir de maneira 
alguma. 

O Sr. Oslres Tel~elra (ARENA - GO) - V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior pra· 
zcr, Senador Osircs Teixeira. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Nilo tenho, nobre 
Senador, dados oficiais sobre o nssunto, A mim me parece ter havido 
um erro de informuçi\o do jornal. A filosoõn que caracteriza o 
Governo, nu assistência, nu cobertura no homem do campo, real
mente. jumuis pndcriu lcvâ-lo 11 conclusão de que o cheque-ouro pu
desse substituir normalmente us promissórias, sobretudo ~arque o 
homem do campo não dispõe do giro normal do dinheiro, do entra c 
sui de cuixu, como ocorre nu6rea do comércio. A filosofia que deter· 
minou u criuçilo do cheque-ouro é exutamcnte para cobrir o homem 
do comércio, que tem um diu o caixa alentado c, no dia seguinte, o 
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cnixn deficitário, Tenho para mim a sensação de que V. Ex• talvez se 
tenha impressionado com a noticia do jornal. Já observei nesta Casa 
que há uma preocupação muito grande com os jornais, O jornal diz 
umu coisn, e volta e mciu ouço eminentes Senadores fazerem 
completas reportagens de reportagem, louvando-se exclusivamente 
cm noticias de jornais; como sabe o eminente Senador, dentro dessa 
dinâmica imensa de informações, os jornais não podem cvidcn· 
temente se dar ao luxo de "checar" a informação, c dar-lhe a cxata 
dimensão. Dentro da melhor intenção de bem informar, isso leva, 
por vezes, os jornais a darem informações que nos colocam cm 
sobressalto em relação a este ou aquele assunto, quando, na verdade, 
o fulcro cxnto tem um encaminhamento inteiramente diferente. 
lenho a impressão que deve ter ocorrido isso com o jornal que 
V. Ex• leu. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Eu também acredi
to. O jornal diz assim: 

Ao confirmar-se essas informações, o crédito rural não 
sofrerií cortes. Terá, isto sim, uma suplementação de recursos 
da ordem de Cr$ 9 bilhões, Além disso, as disponibilidades 
do Banco do Brasil terão um acréscimo de sete bilhões de 
cruzeiros. Admite-se, contudo, que havcrâ alguns cortes aos 
financiamentos destinados ao sctor industrial. O Programa 
Nacional de Calcário Agrico\a (PROCAL) e o 
POLOCENTRO ficarão paralisados porque os recursos dis· 
poniveis para este ano jâ foram aplicados, No setor do 
crédito pessoal, o Banco do Brasil pode ser autorizado a ele· 
vur de CrS 20 mil para CrS 50 mil o limite do "Cheque 
Ouro", pura compensar a suspensão das operações com 
notas promissórias, ou seja, os chamados "papagaios", 

Dai a minha resposta: pode realmente beneficiar o comerciante, 
V. Ex• tem razão, beneficiar o industrial, mas o agricultor não, 
absolutamente! V. Ex• conhece a agricultura e sabe que, na rcali· 
dade, não substitui o papagaio, a promissória rural do homem do 
campo. 

O Sr. Oslrcs Telxelra (ARENA- GO)- Se V, Ex• me per· 
mite? (Assentimento do orador.) A noticia ó: "diz-se, calcula-se, 
admite-se"; ó, portanto, um pressuposto, Não pode V. Ex• louvar-se 
disso pura ficar apreensivo e levar apreensão aos seus queridos 
irmãos do Rio Grande do Norte, 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- Não é apreensão, 
não. Quero simplesmente dizer o seguinte: realmente o cheque-ouro 
beneficia o comércio, mas a agricultura, absolutamente nilo, porque 
o pequeno e o médio agricultor não têm como manter uma média de 
conta e conseguir, com essa mí:dia, o direito de adquirir o cheque· 
ouro. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB ES)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior 
prazer, nobre Senador Dirceu Cardoso, 

O Sr. Dirceu Cardo!JO (MDB - ES) - Nobre Senador, o dis· 
curso de V. Ex•, como sempre versando assuntos da agricultura, é 
uma palavra autorizada que o Senado ouve com prazer c com sntis· 
fação. Os desinformados nu Casa silo os membros da Bancada do 
Governo, - niio somos nós- porque creio que a Bancada do Go· 
vcrno tem a obstinução dos homens que tapam os ouvidos. Nós ou· 
vimos c nós lemos, Li num jornal. ontem, u declaração de um nlto 
funcionário do Bunco do Brasil, cm Recife ... 

O Sr. Oslres TeiKelra (ARENA- GO)-Outru vezojornul. 

ferê:ncia ao Banco do Brasil, e 16 bilhões, com referência nos 
bancos comerciais," 

Portanto, um total de 3 I bilhões de cruzeiros é essa economia, 
Silo declarações de um Diretor do Banco do Brasil, - nilo é de um 
membro do Senado, dos desinformados da ARENA- feitas ao O 
Estado de S. Paulo, em Recife. A situação, V. Ex• estd a par c nós a 
discutimos, na semana passada, com o Diretor da Comissão Federal 
de Preços. A situação na agricultura é a seguinte: dos 60% que a agri· 
cultura produz para a balança comercial brasileira, voltam, Sr. 
Senador, 40% apenas desse volume de recursos à agricultura; os ou· 
tros 60% ficam na Lutfnlln, na U EB c nas 150 empresas que o 
Governo financia. Mas a agricultura, que forneceu isso, fica, repito, 
com 40%, apenas, desses recursos. Além disso o crime maior é a tuxn 
cambial: os 7% da taxa cambial silo a maior escravização que a agri· 
cultura sofre. V. Ex• tem citado esses problemas. Vou dizer mais a 
V. Ex•: com relação à pecuária -como eu disse hã pouco no meu 
pronunciamento - no norte do meu Estado, estão se vendendo as 
matrizes. Em quatro municfpios, 25 mil matrizes foram vendidas, 
!cgundo relatórios de dois frigorlficos daquela região. O Governo 
devia, por exemplo, fiscalizar a produção da vacina aftosa. Dizem es
tar a aftosa erradicada do Brasil; no entanto estâ grassando em todo 
o Norte do nosso Estado, em rebanhos vacinados com medicação 
produzida em laboratórios, 1':: esta a situação constrangedora da la· 
voura sobre a qual recaem todos os impostos que pagam à Nação. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Dirceu 
Cardoso, fico muito grato pelo subsídio que V. Ex• traz ao meu pro· 
niJ,IIciamento. 

·, Estou procurando analisar os contratos da administração públi· 
ca, Eu nilo entendo baratear a produção, encarecendo o custo do 
dinheiro; aumentar a produção restringindo o crédito; defender a 
saúde das crianças, tirando gordura do leite, Eu não entendo! 

São verdadeiros paradoxos que estou procurando analisar da 
tribuna do Senado. 

Eu não entendo o Governo querer baratear o custo de vida e o 
Imposto Sobre Serviço que era, no ano passado, CrS 200,40 e passar 
para CrS 957,00, este ano. 

Um táxi cm Brasilia pagava, no ano passado, de Imposto Sobre 
Serviço - o nobre Lidcr da ARENA pode anotar - CrS 200,40. 
Pois bem, o Governador elevou, este ano, o valor daquele imposto 
para CrS 957,00. 

No Rio Grande do Norte as pessoas pobres- que tinham uma 
renda familiar e conseguiram comprar uma casa pelo BNH- paga
ram, no ano passado, CrS 251,00 de Imposto Predial. O Prefeito da 
capital elevou estes impostos para CrS 923,90. Como um individuo 
não podendo pagar os CrS 923,90 - a casa é dele, aparentemente, 
porque pertence no BNH -dirigiu-se à Prefeitura e procurou saber 
se não havia n possibilidade de dividir aquele imposto cm prestação. 
Dividir imposto em prestação? Pelo amor de Deus! Reconhecendo 
que o homem nilo tinha, realmente, poder aquisitivo para pagar os 
CrS 923,20, dividiram o imposto cm quatro prestações de 
CrS 288,70 cada uma, totalizando CrS 1.154,80, elevando-se os ju· 
ros cm CrS 230,90. Os juros do imposto, deste ano de 1977, é quase 
igual no total do Imposto Predial do ano passado. 

São esses aspectos que me trazem à tribuna para analisar, 
justamente, uma renlid-Jde que cstâ nf; clara c evidente e que o Gover· 
no precisa se voltar para esse quadro que, u cada dia, é mais 
contristador. 

O outro aspecto que desejo abordar i: o relativo ao leite, 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GÓ)- Antes que V. Ex• en· 
trena apreciação do leite, permite-me um aparte? 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- ... declaração de um Di· O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior pra· 
retor do Banco do Brasil, dizendo o seguinte: zer. 

"A economia que o Governo v ui fazer com a restrição 
do crédito rurnl, 1: du seguinte ordem: 15 bilhões com rc-

O Sr. O•lres Teixeira (ARENA- GO)- Só pura uma observa· 
cuo. Realmente, qoundo V. Ex• truz à colação no seu argumento us 
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prowas d• tux~ção de imrostn.,, sob,··,tudo o Predial c Territoriol Ur· 
h; mo. 

O SR. AG!:NOR W./.Rl.' 1 ,.:ca- RN)- Exatamente, 
O Sr. (hlre• Tcl>!iro (I:·. FNA - GO) - , .. cobrado pelo 

Governo"" Capitul do Rio Crand·: do :<or\e poclo, evidentemente. c 
deve assistir razão a V, Ex• se houve um crescimento tão grande, ~ 
evidente que o julgamento de nós outros, que estumos distantes da 
sua Capital, é diflcil. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Mas no Rio de 
Janeiro foi pior. 

O Sr. Oalrca Teixeira (ARENA- GO) - Permite-me, V. Ex• 
concluir'? O do Rio de Janeiro cu conheço c explico a V. Ex•. Mas, 
sem conhecer a valorização que ocorre nos imóveis urbanos de Na· 
tal, poderã necessariamente assistir razão a V, Ex• O Imposto 
Territorial Urbano é, necessariamente, uma decorrência do valor do 
imóvel. Não se trata, como muitos dizem, de aumento de imposto, 
mas sim, normalmente - não sei se o caso do Rio Grande ·dO 
Norte; no Rio de Janeiro é assim - do aumento do lançamcntG do 
valor. O que se deve discutir não é o valor do imposto porque este 
continua o mesmo; o que se discute é o valor de lançamento que, por 
vezes, cm alguns casos, ocorre. Hã casos cm que o lançamento do 
imóvel estâ situado a um valor acima, até, do seu valor comercial. 
Agora, se um fato desse ocorre- admitindo-se como verdade que 
os lançamentos, na capital do Rio Grande do Norte, estilo acima dos 
valores dos respectivos imóveis, o que se lamenta profundamente ele 
é uma distorção que deve ser denunciada por V. Ex•; deve ser dita c 
revista. Mas, levar-se um caso desse à conta da politica global do 
Governo, cm favor da produção, V, Ex• hã de concluir que, obvia· 
mente, trata-se de uma distorção que, evidentemente, se existe, deve 
ser corrigida no âmbito da legislaçilo municipal, onde a Câmara de 
Vereadores tcrâ as condições de pedir verincaçõc c inclusive aplicar 
os remédios legais para impedir que se lance, cm relação a um imóvel 
de minha propriedade - por exemplo, se o tivesse - uma taxação 
superior ao seu real valor. Posso, inclusive, ingressar cm Juizo para 
provar que o valor daquele imóvel, perante a Câmara de Val~res 
Imobiliários, não é o lançado pela Prefeitura. Ora, se formos dcb1tar 
ao Governo central fatos isolados como estes - que conquanto 
importantes, conquanto profundamente dignos da sua c da nossa 
preocupação - então, seria um nunca acabar. E isso vem apelo, c 
quando falo a V, Ex• assim é porque, nessa escala de julgamentos c 
nesse estabelecimentos de valores, vale muito a posição pessoal da 
pessoa que fala. Quando V. Ex• assoma à tribuna c denuncia fatos 
ocorridos no Rio Grande do Norte, dando a eles aquela dimensão de 
politica governamental c nacional, cu o entendo: é o amor de V. Ex• 
à terra, i: a preocupação de V. Ex• com o seu coestadunno. Quando 
ouço o nobre Senador Dirceu Cardoso, na beleza do seu trato querer 
colocar, cm arrimo às palavras de V. Ex•, de que, simplesmente, por· 
que o Governo está preocupado com o cncaminhamc~to do 
orçamento monetário nacional - c promove uma rcumão do 
Conselho Monetário Nacional para verificar até que ponto é 
necessário e i: importante ao desenvolvimento do Pais conter-se o 
volume de investimentos em favor do volume de empréstimos 
destinados ao custeio - ser tratado por S. Ex• como providências 
que os homens do Governo, com assento nesta Casa, não têm .conhc· 
cimento, acho que S. Ex• fula tudo isso, talvez, pela sua pos1ção de 

.total e completa má vontade para com o Governo, 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- V, Ex•s disseram que so· 
mos desinformados; V. Ex•sé que silo desinformados! 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Total e completa mil 
vontudc pura com os homens do Governo ... 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Pediria u V, Ex• 
que fosse breve, porque tenho o meu discurso purn fazer. 

O Sr, Oslrcs Teixeira (A RENA - GO)- ... total e completa 
má vontade parn com a Bancudu du Aliunçu Renovadoru Nacional 

que, de outra parte, nilo tem a mesma m6 vontade cm relação neles, 
cm quem reconhecem dos mais conspfcuos representantes nesta 
Casa, de intoligéncia das muis atiladas, prontas a denunciar pcrma· 
nentemen!c todos os fatos que aqui ocorrem, 

O Sr. Dlrr.eu Card010 (MDB - ES) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RNJ- Primeiro respon· 
derei no Senador Osires Teixeira. 

Senador Osires Teixeira, o cidadão que conseguiu uma renda 
familiar c, através desta renda familiar, se habilitou a comprar uma 
casa pelo BNH, pagou três anos, faltam 22 anos; paga esta mcn· 
salidadc com sacriflcio. V. Ex• tem de convir que este homem que 
comprou esta casa, nilo é o dono porque faltam 22 anos para ele 
pagar u casa. A valorizaçilo daquela casa é muito mais para a. Caixa 
Econõmica, ou para o BNH, que vendeu a casa para ele, do que para 
ele que pagou apenas 3 anos. · 

O imposto subiu esta barbaridade, c o que representa cm juros é 
quase a importância do imposto pago no ano vindouro. Realmente é 
preciso prestar atenção c não só a minha, acho que a de qualquer 
representante do povo, porque cu sou muito majs um representante 
do povo do que de Partido. Se o meu partido estivesse no poder cu cs· 
taria aqui, no Senado, fazendo esta denúncia; estaria, porque não é o 

· meu partido, nem o Governo que me dilo votos, Não, quem me dá 
voto é este povo que está sendo csbulhado. 

O Sr. DlrceuCardoao (MDB- ES)- Muito bem! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Criminosamente 
explorado pela ganância desenfreada de alguns, que não querem 
reconhecer é uma arbitrariedade elevar-se o imposto cm mais de 
400%. 

O Sr. E•elislo VIeira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Para esses que com· 
pruram casas pelo BNH, realmente a situação está crftic.~. O proble· 
ma do táxi, o motorista de tâxi, aqui, de Brasflia, que pagava o ano 
passado 200 cruzeiros c 40 centavos de taxa de serviços, o Governo 
elevou para 957 cruzeiros este ano. ~ outro problema que precisa ser 
discutido. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Muito bem! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Nilo é problema re· 
gional, é um problema global. O Governo só poderâ conter a inna
çilo no Pais se ele atacar todas as frentes. Não entendo como o 
Governo pode conter a innnçilo encarecendo o dinheiro, enxugando 
meios circulantes, permitindo remessa de lucros para o exterior, 
emprestando dinheiro à VARIG sem juros c sem corrcçilo mone· 
tária, beneficiando determinadas empresas c largando o pequeno c 
médio agricultor à própria sorte. 

Acredito que o Governo poderá conter a innaçilo se ele, 
realmente, procurar resolver o problema sobre todos os outros 
aspectos. Porque o Rio Grande do Norte é Brasil, Brasflia é Brasil c 
esses impostos estilo saindo do bolso do povo que é brasileiro. E se 
esses impostos saem a cada diu mais caros, mais altos, é lógico que 
vni encan:ccr o custo de vida, vai inflacionar cada vez mais. 

Pediriu u atenção de V, Ex• nobre Senador Osircs Teixeira, que 
i: um homem do povo, que defende tanto Brasflia, e sabe que 
realmente o motorista de taxi daqui - e cu fulo aqui, porque aqui 
não tem representante, c não tendo cu faço u defesa deles- não tem 
sentido esses motoristus de praça de Brusiliu que o ano passado, com 
gusolinu mais burutu, sofrium uma tuxu de serviços de 200 cruzeiros e 
40 centavos, este ano, com n gnsolina mais cura, uindu por cimn com 
dotorminndos impostos, pnssem u pngnr 400 e tantos porcento u 
muis! e isso que eu trugo puru ti tribunu. silo essus incocrêncius. 

Com o mnior pruzer, concedo o upnrtc no nobre Senador Evc· 
lf1sio Viciru. 
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O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC) - Com dados objetivos, 
com inteligência, V. Ex• tece criticas oportunas c justas ao Governo 
Federal. ~inquestionável que há uma inflação galopante no Pais; de 
que o custo de vida aumenta rapidamente; de que há um empobre
cimento dos trabalhadores brasileiros; de que as empresas brasi
l,!'i.ras, as empresas industriais, cm especial, estão se descapitalizando. 
O endividamento cm média das empresas brasileiras é da ordem de 
70%. Por que essa situação ocorre no nosso Pais? Porque a politica 
éi:onômico-financcira do Governo Federal é eivada de erros. Nos 
últimos anos, o Governo adotou uma politica económica cm que um 
dos itens refere-se às exportações. De qualquer maneira, não temos 
condições de oferecer produtos elaborados, por preços competitivos, 
lá fora. Então o Governo subsidia. Mas, quem está sendo o carro
chefe das exportações é a agricultura. E para nós conseguirmos um 
abrandamento de nossa balança de pagamentos teremos de estimular 
o crescimento das exportações, c através do aumento da nossa produ
ção agrícola. Porque só assim poderemos conseguir um aumento de 
forma mais imediata, jã que no setor industrial nós não temos mão
de-obra qualificada suficiente; não temos tecnologia para aumentar 
as exportações na faixa dos produtos industrializados. E veja V. Ex•: 
quando o Governo deveria drenar para a agricultura maiores 
recursos para aumentar a produção agrlcola, para alimentar melhor 
os brasileiros; para alimentar melhor o parque industrial; para nós 
podermos produzir mais para exportações; conseguirmos mais 
excedentes, o Governo vem trazer, com essas medidas de restrições 
de créditos um entrave ao desenvolvimento da agricultura. Como 
deseja o Governo combater a inflação, como deseja o Governo 
reduzir o alto custo de vida, se ele é o principal contribuinte para 
essas crises? V. Ex• falou bem, correto. O custo do dinheiro, 
clevadlssimo, neste Pais. O Governo, entretanto, não tabela as taxas 
bancárias, continua permitindo que os banqueiros continuem tendo 
lucros anuais de 100, 150, 200, 220%. O Governo não tem dinheiro 
para o agricultor, mas, - além daquelas empresas jâ citadas pelo 
Senador Dirceu Cardoso - tem dinheiro, também, na ordem de 365 
milhões de cruzeiros, para emprestar à VARIG a 12 anos, sem corre· 
ção monetária. Corretas as colocações de V. Ex• que merecem os 
nossos cumprimentos. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- Muito obrigado, 
Senador Evelásio Vieira. 

A prestação da casa própria que esse pobre homem comprou, 
conseguindo uma renda familiar, em 1972; a prestação desta casa 
própria era de 139 cruzeiros por mês, elevou-se, agora, em 1977 para 
346 cruzeiros. A prestação elevou-se de 139 cruzeiros, que era em 
1972, para 346 cruzeiros, cm 1977. porque, infelizmente, este opc· 
rário paga corrcção para dar oportunidade no BNH de ser uma das 
instituições mais ricas deste Pais, às custas do pobre sacrificado do 
nosso operário! · 

E, ainda vem o Prefeito da Capital c eleva os tributos do 
Imposto Predial em mais 400%, como se esse elemento pudesse pa
gar; reconhecendo que nilo pode, dâ 4 prestações c, acha pouco, cria 
um juro exorbitante, pois os juros das 4 prestações representam 
quase que o valor daquilo que foi o imposto, o ano passado. ~. real· 
mente, de pasmar. ~ quase que intolerável, é uma falta de espirita de 
humanidade, porque, se esse cidadão que comprou a casa tivesse 
renda, tivesse poder aquisitivo, fosse pelo menos rico - classe média 
não, que já acabou neste Pafs, cstâ toda individada - seria justo o 
rico pagar, mas, o homem que percebe salârio, com famOia, é 
preciso, realmente, dizer-se desta tribuna, nilo pode continuar. 

O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com muito prazer, 
nobre Senador Ruy Carneiro. 

O Sr, Ruy Carneiro (MDB- PB)- Senador Agcnor Maria, os 
apartes dos eminentes representantes do Espfrito Santo, Senador Di r· 
ceu Cardoso, c do ilustre representante de Santa Catarina, Senador 
Evelâsio Vieira, já por si me dispensariam de apartcnr V. Ex•, 

porque ambos, cm setores diferentes, abordaram assuntos que eu iria 
focalizar. Entretanto, sempre que V. Ex• vem à tribuna fazer 
pronunciamentos, V. Ex• muito me comove pela maneira como 
defende os interesses do povo, focalizando, sobretudo, a situação 
daqueles mais necessitados, como é, precisamente, a nossa gente da 
região nordestina. Desejaria lembrar a V. Ex•, também, a respeito 
dos impostos territorial e pcedial, que tanto no Rio de Janeiro como 
cm Joilo Pessoa eles assumem aspectos proibitivas tremendos. Desse 
modo, quero dar a V. Ex• os meus aplausos, como também trazer 
minha solidariedade ao seu discurso, que tem repercussões na alma 
do povo, povo que estâ passando por uma das fases mais amargas, 
cm virtude, exatamcnte, do elevado custo de vida. Receba, portanto, 
V, Ex•, as minhas homenagens c minha solidariedade, assim como o 
fizeram os dois colegas Senadores que já o npnrtearam, abordando, 
também, pontos fundamentais, como jâ declarei no inicio do meu 
aparte. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Ruy Car
neiro, o aparte de V, Ex• não só me honra, como também me emo
ciona. Na realidade, estou preocupado; c estou preocupado porque o 
salário do meu Estado é de CrS 724,24. ~ o salário de hoje no Rio 
Grande do Norte; c não é todo assalariado que está conseguindo 
receber esse salário de CrS 724,24 pelo seu trabalho. 

A prestação da casa próprio cstâ cm CrS 346,00, que repre
sentam quase que 50% do que é o salârio dele. E vem o Prefeito e 
aumenta cm mais de 400% o Imposto Predial c Territorial Urbano de 
uma casa, que o assalariado comprou com a renda familiar, ganha 
através desse salário. Realmente, é de preocupar. 

Outro aspecto para o qual quero chamar a atenção da Casa é 
que a prestação de uma casa própria, cm 1972, no Rio Grande do 
Norte, era de CrS 139,00; agora, cm 1977, está cm CrS 346,00. Para 
comprar essa casa o operário tem que apresentar uma renda familiar; 
têm que trabalhar ele, o filho, a mulher, uma série de pessoas, para 
comprar a casa. 

O Sr. Oolreo Teixeira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com prazer. 

O Sr. Oolres Teixeira (ARENA- GO)- Só para me capacitar 
sobre uma dúvida. V, Ex• informa à Casa que a corrcção monetária, 
que incidiu sobre a prestação, elevou de CrS 132,00 para 
CrS 346,00 ... 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Estou dizendo a 
V. Ex• que a prestação da casa própria, cm 1972, era de CrS 139,00. 
Hoje, cm 1977, é de CrS 346,00. Essa prestação foi aumentada, 
porque o BNH cobra juros c corrcção monetária. O BNH, real· 
mente, é hoje uma instituição lucrativa c poderosa, porque cobra 
esses juros. 

O Sr. Oolres Teixeira (ARENA- GO)- Só para efeito de es
clarecimento. Na verdade, quando incidem, sobre o empréstimo, 
juros c corrcção monetária, estes silo levados no chamado saldo de
vedor. A prestação que paga o mutuário do Sistema Financeiro da 
Habitação, tem por base fundamental a sua renda familiar básica, no 
momento em que compra a casa. Estou chamando a atenção de 
V. Ex• para este detalhe, porque V. Ex• denuncia que a prestação 
era de CrS 132,00 c se elevou para 300 c tantos, quando, na verdade, 
o própior Sistema Financeiro da Habitação estabelece que nenhuma 
prestação pode ultrapassar a 25% do safAria mlnimo percebido pelo 
mutuârio. No instante cm que ele formula ou pactua com o BNH o 
mútuo hipotecário e fixa a prestação, essa prestação nunca excede de 
25% c a alteração do valor dessa prestação só ocorre- c isto é de lei 
- quando hA altcraçilo do salârio mlnimo no mesmo percentual 
deste. Então, a mim 'me parece que, salvo um contrato feito fora daa 
normas legais, isso nüo correria cm lugar nenhum, a não ser no Rio 
Grande do Norte. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) - Senador Osircs 
Teixeira, o BNH calcula o p~rccntual sobre a renda familiar. Estou 
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me referindo ao salário do dono daquela casa; o salário dele é de Cr$ 
727,24 hoje, Então, representa a prestação, que é CrS 346,46, quase 
que 50%, quase que a me\ndc, O BNH faz os cálculos sobre a renda 
da fnmilia. Nenhum operário, sem renda familiar, pode comprar ca· 
sn pelo BNH. 

O Sr, Oslres Teixeira (ARENA- GO) - A renda familiar 
deve ter crescido, também, presumivelmente. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) - Ninguém neste 
Pnfs, opcrârio, sem renda familiar, pode comprar casa pelo BNH, 
porque com esse salário não pode, realmente, comprar casa, Esta é a 
grande realidade, 

Outro aspecto que quero abordar é o das taxas de água, luz e 
gâs, • . 

O Sr, Oslres Teixeira (ARENA- GO) -Neste, eu concordo 
com V. Ex• 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) - Estas, em 1970, 
custavam CrS 36,00; a água, a luz c o gás, Em 1977, é CrS 180,00, 
Essas empresas estatais que vendem água, luz c gâs, são realmente 
mais ricas, mais poderosas; mas esse operârio do Rio Grande do 
Norte, que não pode chegar cm casa e privar-se da luz, ficar no 
escuro, que não pode se privar do glts e da âgua, está tirando da 
mesa, do alimento, para pagar o gás, a água e a luz. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) - Só um momento, 
por favor, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta é uma realidade flagrante 
que eu trago, mais uma vez, no conhecimento desta Casa, porque a 
minha preocupação é que, cada vez que visiio o interior do Nordeste, 
a cada vez que vou ao interior do meu cstad.,-, o povo estâ mais sofri· 
do, mais desiludido e mais sacrificado. 

r: com o maior prazer que concedo o aparte ao Senador Dirceu 
Cardoso, 

O Sr. Dirceu Cardooo (MDB- ES)- Nobre Senador, V. Ex• 
tem sido, nestes dois anos, o campeão da defesa do povo contra os 
abusos tributltrios do Governo, Convoco V, Ex• c convoco, tam· 
bém, o nobre Uder da ARENA, para nos dar uma explicação. Não 
encontramos, nessas subidas de impostos que há por aqui, nenhuma 
explicação a não ser esta, Sr, Presidente. Os snlltrios sobem em pro· 
gressão aritmética, os impostos e a corrcção monetârin sobem cm 
progressão geométrica. Ninguém suporta. Mais uma coisa, Senador: 
o Brasil talvez seja o único Pafs que criou a famosa correção monctá· 
ria, Os outros pafses têm vindo buscar essas lições aqui, a tal ponto 
que com essa aurl sacra [ames do Governo, fome de dinheiro, essa 
gula que tem pelo dinheiro, devcrfnmos fazer uma reforma constitu· 
cional; no invés de sermos uma República Federativa, dcverfamos 
colocar: "o Brasil é uma República Tributária," tal o imposto que 
nós estamos pagando; todos pagam. V. Ex• é o campeão da defesa, 
Mas veja, num telefonema, a quantidade de coisas que pagamos cm 
cada telefone que nós usamos. Nós temos mais de meia centena de 
itens de pagamento de impostos. Nós estamos numa República 
tributária, Nobre Senador, c mais do que isso, nós estamos 
distrafdos; o que o Governo está fazendo, nós estamos esquecidos: 
estamos marchando a passo de carga, mas é para uma República 
socialista, r: o que disse \', Ex•: a classe média está esmagada, e o 
primeiro capitulo é este, é o esmagamento da classe média; depois, 
nós chegaremos lá. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado, 
Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Amoral Peixoto) - Lembro ao nobre 
orador que faltam 5 minutos para esgotar o seu tempo. 

O SR. AGENOR MARli\ (MDB - RN)- Na análise que fiz, 
aqui, da Agun, luz c gás, eu me referia ao nssalnrindo. i\nalisando o 

telefone c o automóvel, já nos referimos à classe média, Ar, o problc· 
ma é mais gritante, porque a inflação, no campo automobil!stico, é 
de custo tributário. O automóvel paga 53% de imposto, dos quais 
49% direto e 4% do cmplacamcnto, São 53% de imposto para um 
automóvel que a classe média que se preza precisa possuir. O que 
acontece com a classe média que possui um carro, pagando 53% de 
tributo? Vai para a financeira, dá uma entrada de 30% e o resto vai 
pagar de imposto para a financeira. 

Outro problema pior: tenho alguns amigos da classe média, c 
quando chego em suas casas, vejo o telefone com cadeado c per· 
gunto·lhes: o que significa isso, fulano? Eles me respondem: é que a 
empregada está telefonando demais. Não é a empregada telefonando 
demais. ~ porque, realmente, eles podem possuir um telefone, mas 
não podem usá· lo, infelizmente, 

Este é o problema, a realidade gritante do automóvel, do tele· 
fone que a classe média precisa possuir, 

O Sr. Evelislo Vlefra (MDB - SC) - V, Ex• dã Hccnça para 
um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Um momento, 
Senador. Quanto no problema do leite, no dia 16 de março abria os 
jornais e li: 

~>Leite baixa de preço", 
Confesso, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que eu quase car... 

Baixar o preço de qualquer coisa, neste Pars, parece um absurdo! Ao 
ler a matéria, encontrei o seguinte: 

A partir de hoje o leite começa a ser vendido cm Brasília 
a Cr$ 3,00 o litro, ao mesmo tempo que o seu teor de gor
dura i: reduzido de 3% para 2%. 

No dia 16 de março, o Governo, através da SUNAB, autorizou 
a baixa do preço do leite de CrS 3, I O para CrS 3,00, dando oportu· 
nidnde aos pasteurizadores de sangrar o leite em mais I% e comer· 
cializâ-Jo com 2% menos de gordura. 

Logo que assumi a Presidência da Comissão de Agricultura, 
convoquei ao Senado um médico sanitarista do Ministério da Saúde 
e um representante do Ministério da Agricultura, para fazer uma 
acareaÇão entre eles, no sentido de saber se, na realidade, esse leite 
autorizado, com 2% de gordura, podia beneficiar a criança cm crcs· 
cimento, no seu desenvolvimento. O que disse o Dr. Yalmo Morais, 
Médico Sanitarista do Ministério' da Saúde: 

"O leite deve ter um mfnimo de 3% de gordura para não 
afetnr o desenvolvimento da estrutura óssea da criança na 
primeira infiincia." 

Vou mais longe, o leite vai custar Cr$ 4,00 a partir de I• de 
julho e com o mesmo teor de gordura! 

Senador Osires Teixeira, V, Ex• defenda o Governo, mas, pelo 
amor de Deus, fique ao lado do povo na hora cm que exibo documcn· 
tos que provam que não tem sentido ser comercializado um produto 
que prejudica as crianças recém-nascidas, as cm crescimento e desen· 
volvimento em nossa Pâtria. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Permite V, Ex• um 

aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior pra· 
zcr. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - V, Ex•, no seu 
entusiasmo, me olha de uma forma tal que fico na sensação que seu 
antipovo. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Porque tenho a 
certeza de que V, Ex• vai concordar comigo, 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - Evidente que tenho 
de concordar com V, Ex• E não s6 cu, mas toda a Bancuda du 
Aliança Renovadora Nacional hã de concordar com V, Ex•, ficando 
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conrru :lqllcl:~s munobrus que ufclam os interesses do povo, 1':: 
evidente que, se está havendo alguma manobra nuo percebida, fez 
muiro bem V .. Ex• corno Presidente da Comissuo de Agricultura, 
truzer o saniturist:J para comprow. que, com o mfnimo de 3%, com 
menos de 3%, não há condições de crescimento pura a criança. Nós 
estamos lulando juntos, nobre Senador, V, Ex• de um lado c o 
Governo do outro, para construirmos, juntos, o grande Brasil de 
nm:mhã. E esse grande Brasil há de ser feito, sem dúvida nenhuma, 
com as criuncus. V. E.~• tem lotai c completa cobertura do Governo. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado. 

Sr. Prosidenre, irei terminar. 
Senador. Iodas csrus crilicus, que considero altamente construli· 

vas, tom uma linulidadc c um objelivo: despertar a consciência do 
Governo p:1ru essas realidades que são gritamos c que precisam, de 
umu vez por todus, ganhar a preocupação governamental. Porque 
são c:ss~ls coisns que parecem pequenas que estão criando, cm nosso 
País. os problemas que nos levam, u cada dia que se passa, a um pia· 
no inclinado, c nào sabemos pura onde vamos ser arrastados. 

Nunca, desta tribuna, tratei de problemas institucionais ou cons· 
litucíonuis, porque - contínuo dizendo - o problema, na minha 
l'cgiào, é: muito mais de barriga: o problema é muito mais de distar· 
~'ÔI!S SOditis: l) ["rohJcma é muito mais de desumanidade; O problema, 
cnlim. é muito mais de ordem econõmica e social do que institucio
nal c politica. 

V"" rcrminar, Sr. Prcsidonlc c Srs. Senadores, dizendo, mais 
umo1 \'~.'. da minha ~.:onliançu cm que o Governo acordarâ para esta 
rt·:1lidadc c: ir:'! ~:riar condiçõc;:s paru evitar essas mazelas que represen .. 
ti!Ill distnrçlics, 11arndoxos, que nós não podemos continuar 
;h.:~.:i~~~~H.Itl. (1 ... 1llito h~.:m! P;llmas.) 

O Sr. Jusé Su,ncy {ARENA- MA)- Sr. Presidente, peço a 
r•lJ•!\'ra ClHlll) L.idt:r. 

O SR. PHES!!lENTE (Amurai Peixoto)- Tem u palavra o no· 
hrc Sctwdtlf Jn~é S:.uncy. comu Líder, 

O SR. JOSf: S,\RNEY (ARENA- MA. Como Líder, pronun· 
ci~1 tl \l.!!_!tt~nt~ discursn,)- Sr. Prc:sidt:ntc, Srs. Senadores: 

A C:tsot ouviu, hú dois dias, a paltlvru do sempre bem intcnciona .. 
d~l L' patrit'lta Semtdár por Sotnta Catarina, o nosso eminente colega 
Evdi~>i<> liidr;l, a respeito do prohlemu surgido com u suspensão da 
rdi1.1'ii" da rcuníiio anual da Sociedade Brasileira pura o Progresso 
!l~t Ciénda. 

Lm nnmc d:1 MaiMia c do Governo, ·aqui .estou para trazer 
:1lgun.; t.·~.:l:m.:cirncntlJS i't Casa t:, tamb~m. agregar algumas achegas 
:11, di·o~ ur·;·.l t 1ll .1\Jssn cmincnt~ colega. Paru lixur bem ~sses pontos a 

~·.: r..::r~-~ r~~-~:·,,,_. •' i. !~.rs, in:i kr alguns tópicos do pronunciamento do no
hn.: Sl.'tt:ul• )r· : • .. r Sarna Catarin:1. Diz ele: 

··, 1 (i!l\'t:rno, neste momento, volta·sc contru a Socieda .. 
,h: !lr:~~rkir;.r p:tru l1 Progresso du Ciênciu. J: interessante que, 
llll.!'ltno n:1 lt<Jiiu c r\lcmanhu, no regime: hitlcrista, os cientis .. 
1 :r "i nfu, cnr:~mtruntm nposiçtto do governo du i:pocu," 

Dit r11:u': 

"lni'clitmentc, o poder pllblico brasileiro, nas áreas de 
ithl rU•,•:tl', i.!dUCUI.;~O, ('lt:SqUÍStl d:t tecnoJogiu, não tem agido 
t·unl ,~rhcdnrl~1." 

l~c~cn~~~~~k, :1ranc do Scnudor Muuro Bc:nc:vidcs, este ucrescen .. 
\(lU qut: n i.inv~:rno t~.:m ncgado apoio oficiul à realização do 29• Reu
lli:\,l ArHr:• i Ua Stu:ic.:d;lljc llrusilc:iru pura o Progresso da Ciência. 

() S.:nadM Evt.·l:'n"ill Vieira, diz no seu pronunciamento que 
•.kp!ma ..:~s:r de~.:isfw do Gov~:rno, c qut·é rm:ciso que o Govcrn.o voJ .. 
lc a Jialo~:" com u SBPC c dê u dcvid:1 ujudu para n reuliznçuo desse 
l't,n~.·!:t\\.', <ll'irmllndll ~Jtl 1: "~ Uc entristecer a atitude tomudu pelo 
tilwt.•rn,·~ i:~.·d!.'r;d". 

,!;'1 u St:1::rdnr l]Uvan ku..:h:.1 coloca o assunto sob outro ilngulo, 
dt.:\.'k:rand•l q11~..:: 

"esta decisão faz parle de uma escalada medieval, ullimamcn· 
te posta em prltlica pelo Governo." 

E fuz uma nõrmaçuo nnal: 

", , . que os cientistas brnsilciros vila se reunir assim mesmo, 
com todas as dinculdades, porque desejam realmente parliei· 
par do futuro da Pátria, que não é de poucos, mas de lodos." 

Sr. Presidente, cm primeiro lugar, devemos contestar a anrmali· 
va de que o Governo proibiu ou tomou qualquer decisl!o quanto à 
não realização do Congresso anual da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência, Sociedade que, hã lrinla anos, funciona neste 
Pais c é um património do selar cientfneo c cultural. Esta instituição 
tem recebido, da parle do Governo Federal, um lotai e absoluto 
apoio, cm todas as reuniões dos anos recentes, convocando à base de 
recursos, todos eles, predominunlemcnrc. do Governo Federal. 

A própria Revista da Sociedade Brasileira para o Prog~esso da 
Ciência é, cm grande parte, custeada com recursos federais. A sua di· 
reteria tem recebido sempre as maiores demonstrações de apreço por 
parte de todos os órgãos do Governo. E um falo que bem aõrma esta 
atitude ê que o Presidente Ernesto Gciscl recebeu, pouco Jaz, a d1rc· 
leria da entidade, cm cordial audiência. Mais ainda, Sr, Presidente: o 
Professor Oscar Salla, Presidente da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência, é membro do Conselho Nacional de Desen· 
volvimenlo Cíentínco e Tecnológico, órgão da Coordenação PoHti· 
ca, Cienlíncu c Tecnológica do Governo. Logo, não podemos jamais 
dizer que o Governo lenha faltado, ao longo desses anos, com a cola· 
boração que u SBPC merece. · 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE) - V. Ex• me permite um 
aparte1 

O SR. JOS~ SARNEY (ARENA- MA)- Em seguida darei 
o aparte u V. Ex•. porque, até agora, ainda não entrei propriamente 
no terreno du controvérsia. 

O Governo tem assistido, de fato, a Sociedade c todos os auxf· 
lios foram autorizados, ao longo desses anos, sem nenhuma condi· 
çào c sem que o Governo pedisse qualquer coisa a essa entidade. 

Assim, devemos reiterar que u posição do Governo lem sido 
sempre u do maior apoio c respeitou seus componentes, reconhecen· 
do que, nela e dentro dela, existem alguns homens públicos e cienlis· 
las que merecem homenagens do Pufs pelo trabalho que tém 
desenvolvido isoladamente ou em coopcraçuo com os demais 
membros du Socic:dade, ·Para atuulizar a ulirmaçilo desse apoio, 
recordamos que, neste uno, novos auxjlios foram autorizados pelo 
Governo para ntividades normais da SBPC. Evidencia-se assim, 
que, de maneira nenhuma, ao longo destes anos o Governo não 
tomou qualquer medida contrária aos interesses, da Sociedade ou de 
estorvo ou dcscstimuluçuo ao exercício das funções de seus 
membros. Isso é absolutamente inconlraslltvel. 

Este uno, com as dinculdudcs que o Pnfs atravessa e somos lo· 
dos testemunhas dessas dinculdudes, pois, ainda agora, aqui, o Sena· 
dor Agenor Maria falava cm cortes no selar de crédito, medida a que 
se vi: forçudo o Governo, pura combater n inOação, muitas vezes 
dn\sticus, e que li:m atingido camadas muito menos favorecidas da 
populuçüo - neste uno de diõculdades, evidentemente, o Governo 
tinha que traçar um escalonamento de prioridades em seus 
dispêndios. 

Entrclanlo, no corrente ano, como tive oportunidade de dizer, a 
Sociedade Brasileira parn o Progresso da Ciência recebeu recursos 
do Governo, não só em grande parle paru ajudar sua revista, como 
tum bém, pura suas alividudes normais. Assim, é uma profunda 
injustiça, quundo se pretende atribuir no Governo Federal posição 
contrúriu a SBPC. 

O Sr. Gllv•.o Ruchu (MDB- SE)- V. Ex• me permite, nobre 
Scnudor1 

OSR.JOS~SARNE.Y (ARENA-MA)-OuçoV. Ex•. 

• 
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O Sr. Gllnn Rocha (MDB- SE)- Em primeiro lugar, V. Ex• 
estâ investindo contra fatos. A Nação sabe- e acompanhou, inclusi· 
ve, uma manifestação cm cadeia das mais rcsponsâvcis entidades 
culturais do Pais- que o fato existe. Houve uma proibição tácita da 
reunião. Sabe V. Ex•, homem que cultua a Ciência, que, cm todo 
congresso cientifico, existe uma organização para que se captem 
recursos. Esta organização tem três itens: a inscrição, que gcralme~tc 
é pagu neste congresso, c o apoio financeiro do Governo, jâ que essa 
inscrição não dâ para se realizar nem congresso de pequeno porte. 
Vê V. Ex• que houve um terrorismo cultural evidente. O Governo, 
cortando uma fonte de recursos, evidentemente prolbc tacitamente 
essa reunião, jâ que é a principal e a mais importante origem 
financeira do evento. Em segundo lugar, o Governo postergou até 
agora o indispensâvcl abono de faltas dos cientistas que iriam 
participar da reunião. E o mais importante, c permita-me nobre 
lfdcr, o mais histriõnico da defesa governamental é a alegação de que 
é por dir.culdadc econômica. Ora, V. Ex• sabe, melhor do que 
ninguém, que investir na ciência, investir na tecnologia é invcstimcn· 
to altamente rcndâvcl. E tem mais: esse Governo não tem condições 
de dizer ao povo brasileiro que consegue proibir tacitamente um 
congresso, por dir.culdadcs cconômicas, quando esse mesmo 
Governo, que faz o que fez c que continua a fazer com empresas 
inadimplentcs. fi preciso que se restabeleça a verdade total. Lembro 
aqui um verso impccãvcl de Luis Vaz de Camões: "Mais baixo o · 
veneno vem coberto ... E qual é o veneno, Ex•'? ~que esses cientistas, 
que são a média do pensamento nacional, que são a inteligência na· 
cional, que são realmente os homens pensantes neste Pais, 
evidentemente, estão contra a maioria dessas aberrações que o 
Governo tem feito cm todos os campos: Saúde Pública, Economia, 
Agricultura, etc. E o Governo não gosta de ouvir isso. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Sr. Presidente, às 
vezes, nesta Casa, discutir passa a ser uma coisa diflcil, tal é o terreno 
de irracionalidade que, às vezes, se cria no debate. V, Ex•s são 
testemunhas de que estou fazendo apenas um relato c já o Senador 
Gilvan Rocha nos brinda, de saída, com a palavra histriõnico, 
Evidentemente, acredito que isto não contribui, de nenhuma 
maneira, para o esclarecimento da questão. 

Mas é estranho, Sr, Presidente, que o Governo tenha esta 
prevenção contra esses cientistas e essa Sociedade c faça, do 
Presidente da Sociedade, membro do CNPq; que receba o seu 
Presidente em audiência; que ajude nas suas atividadcs normais; que 
financie a sua revista c que se diga que o Governo tem uma preven· 
çilo violenta contra esses cientistas, porque eles silo contra o 
Governo. Logo de saída, desejo dizer que é uma colocação - esta 
sim- absolutamente infeliz, se nós misturarmos a ciência com posi· 
çõcs politicas. Não conheço uma flsica socialista, nem uma flsica 
capitalista c acho que não podemos, jamais, misturarmos as coisas, 
sob pena de perdemos a perspectiva cxata dos fatos ... 

O Sr. Glhan Rocha (MDB- SE)- V. Ex• me permite? Só 
para uma pequena observação. 

O SR.JOStSARNEY (ARENA- MA)- Em seguida, darei 
o aparte a V. Ex•. Vou continuar dando as explicações que o 
Governo achou por bem trazer. 

O Sr. Gllnn Rocha (MDB- SE)- V. Ex• jâ falou que foi um 
problema económico. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Senador Gilvan 
Rocha, vou chegar ld. Evidentemente, V. Ex• hd de compreender 
que não falei na falta de dinheiro, falei em ordenação de prioridades, 
na reorganização que o Governo cstú fazendo- c houve, no Minis· 
tério da Educação, um rcmancjamcnto de >crbas. E, quando V. Ex• 
diz que foi o Governo quem tomou cssn decisão, nüo vou pedir a 
V, Ex•s que leiam a decisão do Governo, porque simplesmente ela 
não existe. Mas, posso ler ... 

O Sr. Gllnn Rocha (MDB- SE)- V. Ex• me permite? 

O SR.JOStSARNEY (ARENA- MA)- Agora nfto dQrci ~ 
aparte a V. Ex•, porque, senão, vou cortar o fio dQ ITI':ada. M~ 
quem diz que cancelou a reunião, foi o próprio Presidem~ da Soei~· 
dade Brasileira pura o Progresso da Ciência. Estou, aqui, com A; 
declarações cm que ele tomou tal decisão, decisão esta que não rol 
aceita pela unanimidade dos membros da Sociedade Bra.•ilciru pura 
o Progresso da Ciência. Tanto assim, que muitos deles ... 

O Sr. Gllnn Rocha (MDB -SE)-Qual a razão, então? 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- ... acharam que de· 
viam fazer n reunião, mesmo sem ... 

O Sr. Glhan Rocha (MDB- SE)- Sem o apoio do Governo. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - ... as verbas que 
eram necessárias para fazê· lo cm Fortaleza; deviam fazê-la então cm 
São Paulo. Mas, a Sociedade Brasileira parn o Progresso da Ciência, 
nos seus objctivos, sempre procurou manter-se - c í: ela mésma 
quem o diz - nos seus documentos bdsícos, que sempre teve "au· 
tonomia diante da burocracia pública das universidades c dos 
governos". Sempre buscou ter uma autonomia própria, para poder 
exercer a sua função. Logo a ajuda que se pede é: ncccssúrin. mas, não 
é: catastrófica. 

·sr. Presidente, Srs. Senadores, o Ministério da Educaçlo c B 

Secretaria do Plancjamento tiveram vários entendimentos 1:0m a 
SBPS. Argumentou-se que, no mé:s de julho, era atm~lutamcnte 
imposslvcl a realização da reunião cm Fortaleza, porque as instala• 
çõcs da Universidade, a 12 km do Cidade, nilo estavam preparadas 
para receber o grande volume de participantes. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MO)- O Presidente n3o disse 
isso. 

O SR.JOStSARNEY (ARENA- MA)- Disse, e vou ler ... 

O Sr.llamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• poderia ler todas 
as declarações da Presidência da SBPC. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Vou ler. mas não 
tenho tanta pressa, 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- V, Ex• não pode pinçar ... 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Quem vai comen· 
dar, as citações apesar das minhas deficiências, devo ser cu. 

O Sr. Gllvan Rcoha (MDB- SE)- Mas V, Ex• cstd tentando 
escl;rccer. Entilo, esclareça o motivo alegado pelo Presidente da 
Entidade, sem pinçur. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Vou chcsar IA. 
V. Ex•s não se apressem. Estamos na lei dos 80 km. V, Ex•s estio 
querendo ultrapassar essa faixa. 

Pois bem, é o próprio Presidente da Sociedade quem diz, na sua 
entrevista, que o restaurante da Universidade de Fortaleza não fi· 
cu riu pronto até: junho, como se previa inicialmente. 

"Embora não tenha ocorrido uma proihiçüo direta -
são palavras do Presidente- preferiu cancelar a reunião de 
19 de julho, depois de já ter investido, pelo menos, 960 mil 
cruzeiros nos preparativos." 

O Sr. Gllnn Rocha (M DB - SE) - Estou aguardando o 
motivo, 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA)- Estou lendo as 
declarações, continua ele: 

"A própriu nota divulgada, por outro ludo, upontu a 
responsabilidade do Governo ... 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- A h bom! 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Mus não estou 
ufirmundo o mesmo que ele disse. Digo que o Governo não tem essa 
responsabilidade. 
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O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE) ....; Isso era o que querlumos 
ouvir, Ei<celência, 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)-

" ... a responsabilidade do Governo, acrescentando que a 
entidade espera que suas atividades c objetivos voltem a ser 
compreendidos pelas autoridades. 

Sr. Presidente, o Sr. Ministro da Educação, assim, tentou o 
adiamento da reunião para o mês de setembro. Diz aqui o Presidente 
da Sociedade que Cr$ 500.000,00 haviam sido desviados para socor
rer as vitimas das enchentes do Nordeste ... 

O Sr. Gllven Rocha (MDB- SE)- E' histriõnico! 

O SR. JOSE: SARNEY (ARENA - MA) - Não, quem diz 
isso não é o Ministério, quem diz é o Presidente da Sociedade para 
colocar o Governo numa situação dif1cil. 

O Sr. Gllvan Rocho (MDB- SE)- Quem está cm situação difl· 
cil é V. Ex• 

O SR. JOSE: SARNEY (ARENA- MA)- Propôs o Ministro 
que essa reunião fosse realizada no mês de setembro, e a Diretoria da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, surpreendente· 
mente, sem que dissesse os motivos ... 

O Sr. Gllnn Rocha (MDB - SE) - Mas disse claramente, 
Excelência! 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Cancelou a 
reunião, e não tratou da possibilidade de adiamento para setembro. 

O Sr. Gllvon Rocho (MDB- SE)- Permita-me, V. Ex•, ape· 
nas para um esclarecimento? 

O SR. JOSE: SARNEY (ARENA- MA)- Estou falando no 
aúiamento pura setembro. V. Ex• não vai tumultuar o meu discurso. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Estou apenas pedindo 
permissão ... 

O SR. JOSE: SARNEY (ARENA - MA) - Darei o aparte, 
com o máximo prazer, na hora em que V. Ex• quiser falar. 

Sr. Presidente, o Governo propôs o adiamento da reunião para 
o mês de setembro e, surpreendentemente, a mesma foi cancelada em 
meio aos entendimentos que estavam sendo processados, sob a argu· 
mentação de que os recursos estavam sendo negados e que nào 
sairiam a tempo. 

Da parte do Governo, o que realmente se procurou foi negociar 
uma outra data. A proposta estava sendo discutida e foi cancelado 
qualquer entendimento a esse respeito. 

Agora, Sr. Presidente, evidentemente o Governo não podia se 
comprometer a aprontar as instalações da Universidade do Ceará, 
quando o próprio Prosidente du Sociedade reconhecia que elas nào 
estavam prontus e. também, de certo modo, não podia ser forçado a 
uma decisão que, certamente, o Governo nilo iria tomar sob pressão. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides) - A Presidência 
solicita a V. Ex• concluir sua oração. 

O SR. JOS!;: SARNEY (ARENA -MA)- Isto 101 u bastante 
pura que se dcsenc;~donsse no Brasil inteiro uma campanha tendente 
u dizer que o Governo estava numa luta contra os cientistas ... 

O Sr. !lcncdlto Ferreira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- ... que o Governo 
esluva tomando uma medida medieval. Nu realidade estes que assim 
falam nàu csttio querendo fuz~:r uma r~:unià,, cicnlfficn, Dentro dn 

SBPC- c elu merece o respeito da Nação- existe uma parcela de 
associados que deseja utilizá-lu para fazer, isso sim, pol!tica-partidá· 
ria à custa da ciência c de uma Sociedade que tem, durante tantos 
anos, servido à inteligência c à ciência no Brasil. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex•, apenas um 
minutinho? 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA) - Meu tempo está 
esgotado, V. Ex•, como L!dcr, pode depois contestar-me. 

O Governo, de nenhuma maneira nada tem contra, mas, de ai· 
gum modo não pode negar que a Sociedade Brasileira para o Progrcs· 
soda Ciência tem sido explorada ... 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB-SE)- Confessou! 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - ... E vou 
perguntar a V. Ex•, quando fizer parte de uma reunião cicntffica c 
não de uma reunião polftica, se acha justo o que ocorreu na reunião 
da SBPC em 75? E mesmo assim, o Governo continuou a ajudar a 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 

E o que ocorreu? Decisões tomadas: solicitação de informações 
sobre dois estudantes presos e desaparecidos por questões poUticas. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Para eu responder, V. Ex• 
tem que me dar o aparte. 

O SR. JOSE:SARNEY (ARENA- MA)- Pedida a "readmis
são nos serviços públicos c das universidades". São resoluções toma· 
das ... 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Para eu responder V. Ex• 
há de me conceder o aparte. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- ... cientistas e pes
quisadores cassados pelo AI-S. 

Apoio da SBPC no Plano Mundial da Ação da ONU, quanto 
aos direitos da mulher c apoio à reunião feminista de Silo Paulo." 

O Sr, Gllvan Rocha (MDB- SE)- V, Ex• me perguntou, c só 
terei condições de responder se V. E~• me conceder o aparte. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA)- Em 1976, "a 
SBPC reivindica a reintegração dos professores afastados de suas ati· 
vidades de ensino no Brasil, por questões de natureza ideológica." 
Reivindica a revogação do Decreto 477. 

E as Resoluções tomadas, cm 1976. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- V. Ex• não quer resposta. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) Recordemos al-
gumas: 

A anistia geral a todos os atingidos pelo Al-5. Que a SBPC 
reivindica que "anistia geral a todos os presos poUticos c a todos os 
atingidos por medidas político-ideológicas. Manifestação ao MEC c 
ao Conselho Federal de Educação, no sentido de que seja mantida a 
proibição de reeleição de reitores nas universidades federais c esta· 
duais, c mantido o prazo de quatro anos para o cxercfcio do cargo." 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- V. Ex• quer ou nilo quer 
resposta, nobre L!der? 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA)- Nilo sou cu que 
nilo quero. Infelizmente, o meu tempojâ cstâ terminado. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Mas V. Ex• me fez uma 
pergunta. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Nilo. Eu nilo fiz 
pergunta a V. Ex•, cu estou apenas apresentando as decisões toma· 
das. 

O Sr. Gllvnn Rocha (MDB- SE)- Estâ registrado af. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs. Fazendo soar n 
cumpninhu.) - 1\ Prcsidêncin pede ao nobre Lfdcr José Surncy que 
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conclua o seu pronunciamento, porque sobre a mesa hã, ainda, ma tê· 
ria a ser apreciada pelo PlenA rio, 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Sr. Presidente, 
não estou, absolutamente estranhando o debate desses temas numa 
reunião potrtica do MDB, mas acredito que essa agenda não ó um 
tcmârio de uma reunião cientifica, Contudo, isto foi feito, e o Govcr· 
no nem por isso se julgou no direito dt não continuar a ajudar cm· 
hora os objetivos da SBPC sejam outros, como constam do seu 
documento básico, Vejamos: 

OBJETlVOS DA SBPC 
Contribuir para o progresso da ciência, promovendo o 

aperfeiçoamento dos conhecimentos; ' · 
Apoiar e estimular o trabalho cientifico; 
Incentivar c facilitar a cooperação entre os pesquisa· 

dorc's; 
Zelar pela manutenção de elevados padrões de ética 

entre os cientistas; · 
Defender os interesses dos cientistas, tendo em vista a 

obtenção do reconhecimento de seu trabalho, do respeito 
pela sua pessoa, de sua liberdade de pesquisa, do direito aos 
meios necessários à realização de seu·trabalho; 

Congregar pessoas e instituições interessadas em propi· 
ciar maior progresso e difusão da ciência. 

Mas temos outras demonstrações de que existem áreas 
querendo levar a SBPC para novos rumos. 

Outra decisão tomada aqui, em Brasflia, paralela, à Reunião de 
1976, foi que na área de Silo Paulo fossem promovidos, cm setembro 
e outubro, possivelmente, seminários vinculados à questão das elei· 
ções municipais c da polftica de distensão do Governo, que o debate 
tivesse a tônica de temas como o "milagre brasileiro", "multina· 
cionais" c outros, com abordagem poHticn e não cientifica. 

Sr, Presidente, e mais. Em conferência feita afirmou-se, 
"Cumpre-nos tentar modificar essa situação especial, procurar um 
novo enlace com o Movimento Socialista, o llnico que poderá, a mé· 
dio prazo, tirar os sociólogos do seu confinamento intelectual c apre· 
veitnr praticamente as contribuições de uma sociologia critica c 
militante". 

Nilo há dúvida de que quem está contra a SBPC não é o 
Governo, 'são aqueles que desejam deformar a Sociedade, desmere· 
cer o seu passado c transformá-la em simples núcleo ati vista a serviço 
de um partido poHtico. 

E o que dizer das gratuitas afirmações de que esse fato é obs· 
curantistn e contra a ciência? e uma injustiça e inverdade clamorosa, 

O Governo está fazendo um dos maiores, senão o maior esforço 
de um pais do seu porte, em favor de um programa de desenvol· 
vimento tecnológico. 

Quando o Sr .. Ministro do ·Pianejamento, em 31 de março de 
1976, lançou o II Plano Básico do Desenvolvimento Cicntffico e 
Tecnológico teve oportunidade de dar a magnitude das metas do 
Governo nesse campo. 

Afirmou, então, o Ministro Reis Velloso que o II Plano Básico 
de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (PBDCT), dispen· 
deria, no pcrlodo 1975/77, de quase CrS 23 bilhões - preços de 
1975 (isto é, o correspondente a USS 2,5 bilhões), significa, antes de 
tudo, que ciência e tecnologia são realmente coisa importante, no 
Brasil. 

Continuou afirmando que 
"a mMia do II PBDCT, é, pois, de CrS 6,8 bilhões por ano, A 

do I PBDCT (também a preços de 1975) situou-se cm CrS 3,8 bi· 
lhões anuais. E cm 1968 o programa de ciência c tecnologia era cerca 
de CrS 200 a CrS 300 milhões anuais (ainda a preços de 1975). 

Vale lembrar que, cm campo muito próximo, está sendo imple· 
montado, ainda, o Plano Nacional de Pós-Graduação, com aplica· 
ções, no pcrlodo 1975/77, de CrS 3,7 bilhões," 

Continup aquele documento dando noticia do que estil sendo 
feito 

Destina o II PBDCT, no perlodo 1975/77, quase CrS 3 bilhões 
· à área de Energia, CrS 6 bilhões à Tecnologia Industrial, Cr$ 3,1 bi· 

lhões à Agropecuârin, CrS 1,7 bilhão ao Desenvolvimento Regional 
e Social. CrS 800 milhões a Novas Tecnologias (fora'da área de cncr· 
gin) c Cr$ 440 milhões a outros sctorcs de infra-estrutura. Para 
Desenvolvimento Cientifico c Formação de Recursos Humanos para 
a Pesquisa irilo cerca de CrS 6 bilhões." 

E destaca dois pontos: 
"Primeiro: O Brasil estil dando impulso ao desenvolvimento 

cientifico c tecnológico, em particular com um sistema de fundos e 
agentes especiais (FNDCT, FUNTEC, CNPq, FINEP, CAPES), 
que exercem, no setor, o papel que, por exemplo, o BNDE dcscm· 
penha em relação às Indústrias Básicas." 

E para orgulho nosso, o Brasil é o país do mundo que possui o 
maior levantamento em imagem de radar, através do Projeto 
RADAM, além do programa de levantamento de recursos terrestres 
mediante imagens obtidas por satélites artificiais, 

O esforço brasileiro no setor da pesquisa é reconhecido interna· 
cionalmente. O livro recentemente publicado Sc/ence & Governmenr 
Report lnrernational Almanac, /977,diz: 

"Brazil aims to use science and technology as key ele· 
ments in its drive to bring itself up to thelevcl of thc workd's 
major prosperous countries as rapidly as possible, and, in thc 
process, to improve basic living conditions for its 110 milion 
people." 

~de se considerar, também, para terminar estas palavras, trans· 
crevcr o editorial do Correio Bra:il/ense de 22 de junho, redigido 
nestes termos: 

GOVERNO NÃO e MASOQUISTA 

Tem dinheiro para o grupo Lutfal/a e não tem verbas 
para a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência pro· 
mover a sua reunião anual. Este foi o julgamento de um 
Deputado da Oposição sobre o gesto do Governo negando 
recursos para financiar a reunião deste ano da SBPC, em For· 
talezn. A rigor, o que o Governo decidiu foi negar dinheiro 
ao grupo Lurjal/a, por inadimplência financeira, e à SBPC 
por exagerada empostaçilo politica e fraca densidade cien· 
tlficn dos seus encontros. 

Não houve proibição de participação de funcionllrios pú· 
blicos (e os cientistas na sua maioria o silo) nessas reuniões, 
como se chegou a noticiar, Nilo houve, também, nenhuma 
proibição pra a SBPC realizar a sua reunião, Ela se tornou 
inviável, foi esvaziada, pela retirada do apoio financeiro que 
o Governo emprestava à Sociedade. 

A própria repercussão da decisão governamental na área 
politica revela que as relações da SBPC com o regime 
chegaram a um ponto crítico. O normal seria, desde o co· 
meço, que a Sociedude não dependesse do Governo para se 
reunir, e que possa futuramente exercer o seu direito de cri
tica às instituições sem financiamento oficial. Para uma enti· 
dadc que congrega, segundo dados por ela mesma divulga· 
dos, mais de 12 mil associados, não haveril de ser dillcil 
encontrar local c recursos para subsidiar uma simples rcu· 
nião anual. 

Se do ponto de vistu do Governo pareceu-lhe despro.!ll'si~ 
tudo financiar quem tanto o critica, deve também parecer à 
SBPC suspeito todo c qualquer auxilio governamental. 

Ã SBPC deve ser garantido o direito de se reunir. Isto é 
inquestionável, Mas o Governo não tem por que ser abri· 
gado a financim·lhe as reuniões. 

Sr. Presidente, porn terminar, serumlndo, a posição do Governo 
1: a seguinte: I•) O Governo nilo proibiu absolutamente nenhuma 
reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência; 2•) 
Essa Sociedade tem merecido do Governo o maior apreço c o maior 
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respeito, e o Governo tem demonstrado, através de atos concretos, 
essa posição; 3•) Contudo o Governo acha, como é evidente, que 
alguns elementos estilo tentando utilizar essa Sociedade ti\o rcsrcitã· 
vel para, através dela, fazer polftica partidâria. E isto, absoluta· 
mente, não está nem dentro dos Estatutos da Sociedade. ner.1 ,;ervc 
aos seus objetivos, e sim para perda do prestfgio e da serieaade da 
SBPC. 

Repetimos: não há nenhuma prevenção do Governo contra a 
entidade e o Governo nilo proibiu a 27• Reunião Anual da SBPC. O 
Governo tentou ajudá-la e negociar o seu adiamento para o mês de 
setembro. Mas, de surpresa, cm meio aos entendimentos a diretoria, 
da Sociedade resolveu cancelar a reunião. 

Estas são as explicações que nós trazemos ao Senado e à Nação, 
com a nossa reiterada posição de que dentro da SBPC, na sua dire
toria, entre os seus membros, encontram-se homens dos mais res
peitáveis, dos mais talentosos, que têm recebido, por parte do Go· 
vcrno, grande apoio à sua atividade cultural-cient{fica, embora faça· 
mos a ressalva da existência de um movimento na SBPC de enga
jamento politico-partidário, o que de nenhum modo pode ser aceito 
pelo Governo. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas). 

O Sr. Itamar Franto (MOB- MG) - Sr. Presidente, peço a 
palavra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Nobre Lfder lta· 
mar Franco, a Presidência comunica a V. Ex• que hã uma sessão 
extraordinâria convocada para as 18 horas e 30 minutos de hoje. 
Além disso, duas proposições, em regime de urgência, ainda se 
acham sobre a mesa. Se V. Ex• comportar o seu pronunciamento 
dentro de 15 minutos, a palavra está concedida, neste momento, 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) - Não, Sr. Presi· 
dente. Na sessão de amanhã, a Liderança do MDB responderá, já 
que não conseguiu apartear, no final, o nobre Uder José Sarney. 

Sr. Presidente, atendendo às ponderações de V. Ex•, e ém res
peito à Mesa, deixaremos de usar a palavra, fazendo-o amanhã, para 
as devidas explicações. em nome do MDB. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs)- Concedo a palavra 
no nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em 22 de junho do ano passado, desta tribuna, sugeri, à Comis
são de Minas e Energia do Senado Federal, a promoção de amplo 
debate sobre o grave problema dtt água potável, que, dizia eu, assu· 
me proporções de verdadeira ameaça à sobrevivência da espécie 
humamt. 

O debate, que tomei a liberdade de sugerir à douta Comissilo de 
Minas e Energia, poderia ser programado em nlvel de scminârio, 
com a participação de especialistas de notório saber em problemas 
relacionados com a poluiçilo ambiental. O resultado desse scminârio 
traria informações seguras a esta Casa, reunindo subsfdios que nos 
levassem a tomar dirctrizcs para uma futura lcgislaçilo cspccffica 
sobre a matéria, considerados os aspectos de importância c de urgên· 
cia de que a mesma se reveste, face aos interesses do Pais. 

Em 16 de março do corrente ano, voltei a tratar do assunto; 
desta vez, porém, para pedir a presença de um dos membros da 
Comissão de Minas c Energia do Senado Federal na Conferência da 
Água, que iria realizar-se em Mar Dei Plata, para, como observador, 
trazer daquele importante conclave internacional outros elementos 
que nos ajudassem a buscar as soluções preventivas que o problema 
exige. 

Volto ugorn, mais uma vez, ratificando o pronunciamento de 22 
de junho do ano passado, e incorporando o scr/pt do programa 
"Globo Repórter" da Rtdc Globo de Te/evisiio, de I• do corrente, 
onde focalizou, cm magnifica reportagem, todos os aspectos da 
gravidade de que se reveste, para todos os seres vivos, a âgua potâvel, 
no mundo e, particularmente, no Brasil. 

Concluindo, encareço u V. Ex•. Sr. Presidente, que fuça chegar 
iL Presidência da Comissão de Minas c Energia este renovado apelo, 

jâ agora enriquecido pelo valioso material fornecido gentilmente 
pela RPde Globo d~ Televisão, cujo programa Gloho Repórter de 1' do, 
corrente, deve ter tmpresstonudo a todos que tiveram a oportunidade 
de assisti-lo. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NELSON 
CARNEIRO EM SEU DISCURSO: 

ABERTURA 

"Quando alguém abre uma torneira para lavar a louça de casa 
ou para um banho de chuveiro, quando alguém aciona a válvula de 
descarga ou liga a mangueira para lavar o automóvel- dificilmente 
imagina que seu ato possa preocupar técnicos, cientistas c governan· 
tcs no mundo todo. Mas preocupa. Porque, por incrfvcl que pareça 
num planeta que tem qunse três quartos de sua superffcie cobertos pe· 
los mares - o problema do abastecimento de água é hoje um dos 
mais sérios que a humanidade enfrenta. Sério o ponto de a ONU ter 
realizado este ano uma Conferência Mundial sobre Água, na 
Argentina- reunião que chegou a conclusões sombrias. Na semana 
cm que se comemora o Dia Internacional do Meio Ambiente, a 
problema da âgua é um bom tema para mcditaçilo. " o tema do 
Globo Repórter de hoje. 

A Conferência Mundial sobre a Água, realizada pela ONU cm 
Mar Dei Plata, tomou uma decisão: deve ser criado um fundo 
especial que ajude os paises subdesenvolvidos a resolver seus problc· 
mas de ãgua - que são gravfssimos. Ao mesmo tempo, os delegados 
à conferência chegaram a uma triste conclusão: o que parecia ser 
uma dâdiva inesgotável da natureza - a âgua - jâ não o é mais. O 
Planeta Terra.- dizem muitos cientistas- bem poderia se chamar 
Planeta Água. 

Quase trés quartos da superficie do nosso Planeta - isto é, mais 
de trezentos e cinqUenta milhões de quilómetros quadrados são 
cobertos pela água. 

Sem âgua, não existiria vida. Homens e animais são constitui· 
dos, de oitenta e cinco por cento, de água. Uma ãrvorc tem cerca de 
cinqUenta por. cento de água, Para se fazer um quilo de pilo, são 
precisos de 2 a 4 litros de água. Para um quilo de salsichas, vinte e 
cinco litros. Quando se colhe um quilo de trigo, mil c quinhentos li· 
tros de água já foram consumidos. 

Para chegar a um quilo de arroz, silo necessários quatro mil e 
quinhentos litros. Para produzir um automóvel médio, consomem-se 
trinta e oito mil litros. Para obter uma tonelada de aço, oitenta c seis 
mil litros. 

Aparentemente, ndo haveria nenhum problema, se a ãgua cohre 
três quartas partes do nosso planeta, e se existe no mundo mais 
de um bilhão de quilómetros cúbicos de água, Mas acontece que 
noventa e sete vfrgula dois por cento dessa âgua estilo nos oceanos, 
dois virgula quinze por cento estão nas geleiras, c só zero v(rgula ses
senta c cinco por cento estão dispon(veis para o uso do homem que a 
desperdiça, polui, não distribui corrctamentc. 

Segundo estudos da ONU, dois terços da humanidade não 
dispõem de âgua boa ou suficiente, De trinta a cinqUenta por cento 
do Uquido disponivel se perdem, por uso inadequado. Apenas cator· 
zc por cento da populaçilo do mundo tem acesso ao fornecimento, 
púb1ico·dc água. Em algumas Arcas, as pessoas consomem até meta· 
de de seu tempo diário na busca c transporte de água. E ainda não é 
tudo. A açilo do homem - com a devastação, a poluição - cstâ 
complicnndo o panorama, num mundo que vai dobrar sua popula~ 
çilo cm trinta anos. Mais de um terco das terras do nosso Planeta silo 
A ridos ou semiãridos, c nela vivem mais de seiscentos milhões de pcs· 
soas. Com sua açi\o predatória. O ser humano jâ produziu desertos 
que, unidos, formam um Pais de quase dez milhões de quilómetros 
quadrados, maior que o Brasil. A cada ano, silo mais cinqUenta c 
sctcntu mil quilômetros quadrados de desertos, Segundo o 
oceanógrafo Jacques Coustcau, nos tlltimos vinte anos reduziu-se em 
qunrcntu oor cento u vipa nos oceanos, por causa da poluição gcrudn 
pelo homem. Dentro de trinta anos o Mediterrâneo onde se despe-
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jam trezentas mil toneladas de petróleo por ano - será um mar 
morto- denuncia a Primeira Conferência Planetária sobre Poluição. 

Vinte e cinco por cento de todo o DDT produzido foram 
despejados nos mares. A cada ano, inventamos mais mil substâncias 
poluentes, para se somarem às quinhentas mil já conhecidas. Porque 
a espécie humana parece condenar-se, ela própria, à extinção: não 
sabemos suficientemente que só estamos vivos porque sempre existiu 
c ainda existe água? Não sabemos que a história da nossa espécie é a 
história da água? 

Mário de Andrade cantou o Rio Tietê em um de seus poemas. 
João Cabral, Manuel Bandeira, Mauro Mota, derramaram cm ver
sos sua paixão pelo Capibaribc, que corta o Recife. Mário Quintana 
exalta c pôr do sol no Rio Gua!ba. Tristão de Athaidc lembra 
emocionado o Rio Carioca da sua infância. Os poetas sabem, melhor 
que os outros, que nos rios está a origem, está a vida, está a alma das 
cidades. 

Na Cidade do Recife, apenas 600 mil pessoas recebem água da 
rede pública. Na cidade de São Paulo, mais de metade da população 
não têm âgua encanada, na Cidade de Salvador, quatrocentas mil 
pessoas estão na mesma situação. 

Em praticamente todas as grandes cidades brasileiras, o. 
panorama é semelhante. 

Segundo censo de mil novecentos e setenta, quase metade dos 
onze virgula sete milhões de residências urbanas brasileiras niio está 
ligada à rede de abastecimento de água c apenas 2,8 milhões de casas 
estão ligadas à rede de esgotos. Na zona rural, a situação é ainda 
pior: apenas quinhentas e vinte c cinco mil duo 9,2 milhões de rcsidi:n· 
cias tinham água encanada e só vinte mil estavam ligadas a rede de 
esgotos. Sete milhões de residências não têm nenhuma instalação 
sanitária. 

Estudos da Organização das Nações Unidas mostram uma 
conclusão dramática: se fosse revolvido o problema do abastecimen· 
to da água nas zonas rurais, onde vive um bilhão de pessoas, c nas 
favelas, onde vivem mais de duzentos milhões, seria possível deixar 
cm oitenta por cento a taxa de doenças nos países subdesenvolvidos c 
bastaria, para isso, aplicar cerca de oitenta bilhões de cruzeiros -
bem menos do que se gasta todos os anos, no mundo, para comprar 
armas. 

Enquanto essa solução não vem, a situação se agrava. Porque à 
falta de úgua se soma outro problema terr!vcl: - o da poluição c 
esgotamento dos mananciais. A questão é simples, como disse ·um 
dos entrevistados: o poluidor- como o dcsmatador, o desperdiça
dor da âgua- fica mais rico c mais limpo, enquanto o poluído fica 
mais pobre c mais sujo, uma questão de justiça social, portanto. 

Vale a pena, então, lembrar que esse é um problema do qual 
ninguém pode escapar. Até porque a declaração de principias 
aprovada pela conferência da ONU sobre o meio ambiente diz: "o 
homem tem o direito fundamental de liberdade, de igualdade c de 
desfrutar de condições de vida adequadas, cm meio de qualidade de 
tal que lhe permita levar uma vida digna c gozar do bem-estar. E tem 
a solene obrigação de proteger c melhorar o meio ambiente para as 
gerações aluais e futuras". 

1:: um problema de hoje e de amanhã. Nosso, de nossos filhos, 
nossos netos. E dos que virão depois deles. 

Cada um de nós tem uma parte a cumprir nessa luta pela 
preservação do meio ambiente e da espécie humana. E quem achar 
que essa é uma tarefa impossível, deve lembrar que o Tdmisu era um 
dos rios mais polu!dos do mundo, mas os ingleses, com determina· 
ção, o limparam. E hoje pescam salmão em suas águas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides)- Concedo u palavra 
ao nobre Senador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Três assuntos me trazem à tribuna no dia de hoje: 
I. Está sendo noticiado que, a partir do dia I I de julho, o 

passageiro que não chegar aos aeroportos brasileiros untes da decola· 

gem do avião em que viajar, irâ pagar uma taxa de 20% sobre o preço 
do bilhete, 

J;: isto o que estatui portaria a ser baixada ou jâ assinada pelo 
eminente Diretor·Gcral do DAC, Tenente-Brigadeiro Sílvio Gomes 
Pires. 

Alega-se que se tem cm mira evitar a constante ocorrCncia de 
atrasos por parte de usuários de vãos internos, que, segundo se 
propala, inOui para que os aviões voem com disponibilidade de 
assento, o que comprometeria a economia de combustível perprcta· 
da pelo Governo. 

Sr. Presidente, em que pese a grande admiração que tenho pelo 
Diretor do DAC, entendo que o tema seria muito mais de lei do que 
de portaria. E vou além, frisando que deveria haver uma contra· 
p'artida, pois velho freguês do ar, estou cansado de constatar os 
atrasos das aeronaves nas linhas domésticas brasileiras, por motivos 
os mais variados possíveis. Então, seria o caso de as companhias 
aéreas reembolsar devidamente os passageiros quando o atraso 
decorresse por culpa delas. 

Ademais, Sr. Presidente, Srs. Senadores, muitos dos atrasos dos 
passageiros se verifica involuntariamente, para quem trafega pela 
avenida Brasil, às vezes, perde horas e horas com um enguiço simples 
de um caminhão na pista de velocidade. Quem sabe como o 
DETRAN tumultua o tráfego na área do aeroporto. tem ciência de 
que o passageiro, com destino ao terminal uoméstiw. é sempre a 
vítima. 

Quero crer, e neste sentido formulo veemente apdn ao Ministro 
da Aeronáutica, Brigudciro Araripc Macedo, c, tnmbém, ao Tenente
Brigadeiro Silvio Gomes Pires, que rcvcjnm a medida a ser tomnda, 
ou enu1o que se encare os doi.< lados, por4ue estou convicto de que 
não é justo punir o usuário c não pôr c~1bro as irrcguluridudes de 
algumas empresas, no que concerne à pontualidade. 

2. Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Acaba de deixar o Superior Tribunal Militar, onde exerceu com 

brilhantismo c dedicação invulgares o cargo de Ministro, o General· 
de-Exército Syzcno Sarmento. 

Fazendo aqui o registro desse fato, Sr. Presidente, desejo colo
car cm destaque as excepcionais qualidad~ desse grande ~rll!lil1:iro 
que, na caserna ou na magistraiura, nos· comandos que cxl'fci'IJ·OiJ · 
nas posições que assumiu, marcou, sempre, sua atitude. n11.iinh~ do 
patriotismo, da coragem, da altivez, do equilíbrio é da compreen•oio 
humana. 

Herói da FEB. nos primórdios de sua longa carreiro militar, che
gou, nos últimos anos, a exercer os comandos do I c do 11 Exi:rcitus. 
Atingiu, outrossim, o mais alto posto hierárquico da nobre carreira 
das Armas, c veio, depois, a integrar o Corpo de Juizes da mais ultu 
Corte da Justiça Militar do País. 

Fora da área militar, ocupou, entre outros, o cargo de Sccrct11· 
rio de Segurança do antigo Estado da Guanabara, cm cujo desempc· 
nho impõs-se ii admiração c ao respeito de todos. 

Certa vez, assistindo a uma partida de futebol, cm Silo Paulo, 
Syzcno Sarmento foi, ao chcgnr, saudado e aplaudido, de pé, pelo 
imenso público que se encontrava no estlldh>. 

Esse episódio reveste-se, a meu ver, de profunda significação. 
E, agora, ao deixar o Superior Tribunal Militar, seria Syzcno 

Sarmento, també:m, uivo de uma homcn:tgem rara, dc extmordinllriu 
significação: recebeu honras militares, com um dcslilc de tropa, 
presentes todos os Oficiais-Generais da Guarnição dellrtts!litt. 

A esse extraordin~rio soldado, li esse grande brasileiro, General· 
de-Exército Sylcno Sarmento, dirijo, pois, neste instante, as minhas 
saudações, nu ccrtclU de que ele dur~ uindu uo Brasil. por muitt>< 
unos. u vuliosu contrihuiçi'\o de seu tulcnto. de suu cnc:rgi:.~ c de seu 
exemplo. 

3. Sr. Presidente, Srs. Scnudores. 
Se esta cidade de Brus!lia Citn11tr11 tivesse, >eriu clu ,, lugar pró

prio purtt o onf11quc e o debute dos prnblcnuts locuis. 
Como isso nüo ocorre, e cnmn a !10J1tllnr:iiP hril';ili,•n.,c tkvc 

merecer dos podcn:s J'llihli~o:ll'; :t 111.·q·~·· :··: ,· .. : 11:•: 
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qualquer segmento da população brasileira- os assuntos da capital 
do País acabam sendo trazidos no plenário das duns Casas deste Con· 
grosso. 

1:: justamente sobre alguns problemas de Brasf!ia que formularei 
a seguir, alguns comentários, considerada a defesa que se impõe do 
já vultoso contingente demográfico que ocupa o Plano Piloto c as 
ddades-snté:litcs de Brnsflin. 

Muitos Automóveis Para Pouco Espaço 

O primeiro item, para o qual volto minhas atenções diz respeito 
às soluções adotndas, nesta cidade, para a problemática do trânsito c 
do estacionamento. 

Constitui lugar-comum dizer que Brasflia foi plancjadn para o 
automóvel, com o quase completo abandono do pedestre, deixado à 
própria sorte. 

Entretanto, mesmo considerando a filosofia inspiradora do 
plano da cidade, somos levados a fazer, a esta altura, a observação 
de que esse plancjamcnto, ainda que feito cm função do veiculo e não 
do homem, revelou-se falho, no correr do tempo, relativamente aos 
resultados que dele se esperava c que nilo apareceram. 

A idéia, por exemplo, de atribuir às pistas secundárias do Plano 
Piloto uma utilização limitada veio criar, na prática, motivos cons· 
tantos de congestionamento do tráfego. 

O complicado sistema ndotado para os vcfculos em circulação, 
por determinada via, passarem à outra que cruze com ela, cm ângulo 
rcto, resulta em maior consumo de combustfve\ c em desgaste de 
pneus. 

Também anão adoçiio da sinalização luminosa, que inicialmente 
prevaleceu, constituiu sério fator de emperramento do trânsito e de 
freqUentes choques de veículos - desde as simples batidas, com 
pequenos danos materiais, aos acidentes mais graves, com prcjufzos 
grandes e com perdas de vidas humanas. 

A População Está Pagando Pelas Falhas do 
Planejamento 

Esse trânsito difícil e acidentado, Sr. Presidente, prejudica obvia
mente a população, na sua vivência diâria, levando-a, ainda, a um 
compreensível estado de irritação c de desgaste psicológico. 

O fato de uma cidade plancjada para o automóvel haver 
revelado tais situações-problema, quase insolúveis, cxatamcntc no 
que se refere ao nuxo de veículos, estâ a merecer, no meu entender, 
algumas indagações. Deseja-se, é claro, uma explicação para o que 
está acontecendo. 

E essa explicaçilo eu a encontro nas desconcertantes deficiências 
do plnnejamcnto de Brasllia. Tcrâ havido, talvez, uma excessiva 
preocupação com o aspecto cénico a ser assumido pela cidade, mas, 
acredito que se tenha pensado na cenografia cm termos apenas cstâ· 
ticos - não se associando a ela o processo dinâmico de um cres
cimento urbano que precisaria ter sido predimcnsionado com o 
necessário realismo c não menos necessária prudência. 

Em outras palavras: admitiu-se erroneamente, que se bitolaria 
ao nlvcl desejável o crescimento da cidade. Faltou, por assim dizer, 
uma previsão quanto ao aspecto quantitativo da problemática, 
supostamente equacionada, no tcoricismo algo balofo dos planos 
adotndos. 

Economistas, Soclólo&os e Psicólogos nio Opinaram 

Considere-se, a propósito, que o plnncjamcnto c a construção de 
Brasrlia ocorreram no exalo momento cm que estavam cm processo 
de montagem ou de funcionamento inicial as primeiras fábricas que 
formariam o parque industrial automobillstico do Pais. 

Se n equipe de plnncjadorcs de Brusllia - onde, no que parece, 
mandaram os arquitctos c engenheiros - tivesse contado, em 
primeiro plano, tambêm com n participação de economistas, de 
sociólogos, c de psicólogos, eles, por certo, não teriam deixado de 
chnmnr atcnçilo pura a imensn rnudançn que ocorreria nos próximos 
anos seguintes~ c:n todn:i us cidadus brn~ileirns, no que dissc!isc rcs-

peito à relação número de veícu/o,,/popu/açào, bem com~ no que se 
referisse ao comportamento dessa população face ao qund~o novo. 

A verdade é que os plnnejadores de Brasllia raciocinaram, 
apenas- e imperdoavelmente, nssinalc-sc- em termos da própria 
época em qué estavam vivendo, incapazes de pressentirem ou de 
entenderem o impacto dos fatos novos, já cmcrgr;~tcs c bem defini
dos ao final da década de 50, no futuro próximo de uma cidade que 
imaginavam presa para sempre ao imobilismo simétrico dos dcsc. 
nhos c das mnquctcs. Uma cidade, enfim, que supunham de todo 
submissa ao que dela se quisesse razcr. 

A simples desconsideração do boom automobillstico que iria 
ocorrer no País, logo após a inauguração da cidade, levou seus 
plancjadorcs à adoção de um plano c de uma filosona urbana ingê. 
nua c inadequada ao que se aproximaria no caso à idéia da raciona
lidade. 

Mosaico de Absurdos 

Brasília foi, assim, erguida com estrangulamento, cm diferentes 
pontos de seu tecido urbano: com um terminal de ônibus rodoviârios 
encravado, indevidamente, no próprio centro da cidade, no ponto de 
encontro das duas asas. Não se previu, tampouco, a construção de 
uma ferrovia subterrânea ou de supcrflcie, interligando os pontos CX· 

tremos do Plano Piloto e as cidades-satélites. E quando essa ferrovia 
tiver de ser construída, vai exigir custosas desapropriações. 

E se prosseguirmos na análise, iremos encontrando outras 
falhas graves. A largura exlgua, por exemplo, de uma avenida 
eminentemente comercial, como são as W·3, Sul c Norte. Mais 
ainda: o fato de todos os estacionamentos cstnbclceidos nas áreas 
comerciais ou junto aos blocos residenciais ou aos edifícios públicos 
haverem se mostrado logo insuficientes para a demanda de espaço 
exercida pela frota automobil!stica matriculada cm BrasOia. Tudo 
isso demonstra, à larga, a imprevisão dos pi anojadores da cidade. 

o que se passa, para citar mais um fato concreto, cm torno do 
edifício do Congresso N acionnl é uma vergonha, com as muitas dczc. 
nas de vefculos estacionados nas rampas de acesso ou mesmo cm 
cima da grama, deformando completamente a imagem externa da 
Casa. Prevejo, para breve, aliás, a completa utilização do tabolciro 
inclinado de grama existente na parte fronteira ao prédio, como área 
de estacionamento. 

O automóvel está, assim, transbordando dos acanhados pãtios a 
eles destinados c invadindo 9utras âreas, numa ampla poluição 
visual, que jâ está comprometendo lamentavelmente toda a imagem 
da cidade. · 

Incoerências das Fantasias Arqulletônlus 

Mas, as tolices praticadas no planejamcnto de Brasflia nilo se 
limitaram ao deficiente equacionamento do trânsito. 

Também a concepção adotada para os cdillcios públicos c rcsi· 
denciais apresenta numerosos aspectos criticâvcis. 

Houve, por exemplo, uma excessiva c desnecessária utilização 
de vidro, cobrindo fachadas inteiras. Isso encareceu as construções c 
criou problemas na utilização delas. 

Como a luminosidade n·o Planalto é muito grande, e o vidro 
deixa passar a luz c o calor - houve imediata necessidade de 
bloquear o excesso de luz com o uso de anteparo de plâstico ou de 
metal. Novas despesas, portanto. 

Ora, o mais racional, a meu ver, teria sido a adoçilo de um sis· 
tema que preservasse melhor os interiores da excessiva luz solar, 
como nas construções marroquinas, c tornasse dispensável a ins· 
tnlaçilo, fora do plano original, marcando de feios calombos negros a 
face externa de alguns palácios, de aparelhos de rcfrigeraçilo. 

Escs cnlombos negros podem ser vistos aqui mesmo no edifício 
do Congresso, e ali do lado, llO Palácio dos Arcos, que se pretende 
ter na conta de uma das maravilhas da arquitetura universal, 

Outra falha de alguns cdillcios públicos brasilienses - é a 
inacreditável insuficiência dos elevadores de que dispõem, rclatl· 
vnmcntc à intensidade c no volume do movimento que apresentam. 
Faltou, quanto a isso, também um cálculo correto. 
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O que se passa, por exemplo, com os dois anexos mais antigos 
deste cdil'ício do Congresso é ilustrativo do que acabo de dizer. Eles 
foram desenhados c construidos, apenas, para serem vistos de fora, 
para compor a paisagem- não para serem usados ... 

Quentes e sem acesso fãcil, perigoslssimos no caso de um incên
dio, esses anexos da Câmara c do Senado acabaram abandonados, 
em grande parte, pelos serviços auxiliares das duas Casas- alojados 
que foram sendo cm outros anexos, posteriormente construidos, já 
sob critérios mais racionais, mas, deformando a unidade primitiva 
do edil'ício do Congresso. 

E o resultado disso é estarem hoje as duas ·torres servindo de 
sede a serviços não-vinculados à estrutura administrativa do Con
gresso. Estüo sendo, pois, subutilizados, considerados seu custo e o 
fim preclpuo a que se destinavam. 

Brasma, Sor .. douro de Recur110s da Unlio Federal. 

O que desejo frisar, neste ponto das minhas considerações, é que 
todas essas falhas de plancjamcnto que ocorreram em Brasllia vêm 
custando caro, a ponto de fazer da cidade um sorvedouro de recursos 
da União Federal. 

As obras faraônicas se sucedem, ante o olhar de uma população 
perplexa, Ainda há pouco o traçado de pista de uma área da cidade 
na saída sul do eixo rodoviário - foi modificado, com obras 
caríssimas, sob a justificativa de melhorar as condições do tráfego, 

Ligações da L-2 e das W-3, Sul c Norte, também foram cons
truídas, ao preço de milhões, dentro da mesma idéia invariável de fa
cilitar a circulação de veiculas ... 

Para fazer-se a ligação das duas W-3, assinale-se, foi processada 
a demolição de uma bonita fonte luminosa e construlda outra. Um 
autêntico festival de despesas, com a União pagando tudo. 

Para tirar de cima da Estação Rodoviária o tráfego pesado de 
veículos, que estava a ameaçar a segurança da construção, fez-se 
toda uma vasta c onerosa reformulação do plano que presidira à 
construção daquele terminal de transportes colctivos. 

Tratou-se, também, de abrir saldas ao longo de todo o eixo 
rodoviário sul, alterando-se, não sei se para melhor, no caso, a con
cepção inicialmente adotada para aquela via. 

E agora assiste-se, com espanto, a uma complicada e inestética 
modificação que está sendo feita nas diversas passagens sob o eixo 
rodoviário, incluindo-se um novo acesso às pistas laterais. 

Essas obras, que não parecem urgentes, devem estar con· 
sumindo preciosa fortuna, com a agravante de que sua realização 
altera a própria harmonia dos locais urbanos onde se inserem, inter
ferindo no traçado das passagens subterrâneas existentes e muti
lando de forma imperdoável significativas parcelas de grama das su
perquadras. Onde fica a racionalidade de tudo isso? 

Soluções Inspiradas na mentalidade 
flscallsta 

Outro episódio a focalizar é a estranha solução encontrada para 
u saturuçiio que estava ocorrendo nos locais de estacionamento do 
Setor Buncário Sul. 

Como havia pouco espaço e muito automóvel, adotou-se o sim· 
plório expediente de taxar o estacionamento .. , O profissional que 
exerce sua atividade num dos edifícios da área, ou o p~blico que ali 
comparece para atender a seus interesses cotidianos, está obrigado a 
despender mais para usar o seu carro. 

E se quiser evitar essu nova despesa, vai estacionar adiante, lo
tunda o estncionamento privativo dos diferentes hotéis ali situados, 
crinndo novos congestionamentos. Que, naturalmente, cm breve, 
tumbém serão pagos, 

A meu ver, não se resolve um problema à custa da criação de 
outros. E parccem·me erróneas, outrossim, as soluções que se inspi
ram puru e simplesmente, nu mentulidude fl.rcali.rfa, nessa mentali
dade que conduz à invariável criuçilo de novos tributos. Nesse ali! de 
tributar, é esquecido sempre que o páblico já paga muito c não 
dcveriu pugur duas vezes, puru poder rcspirur c locomover-se, 

O automobilista já paga, como ninguém ignora, a licença de seu 
carro. Pagu o seguro obrigatório (de discutlvcl eficácia). Paga a taxa 
rodoviária única (mesmo que não ande cm estradas) c cstã pagando, 
agora, bastante caro, pela gasolina que consome. Por que, pois, não 
liberá-lo ~e outros ânus? Por que a preocupação obsessiva cm perse
gui-lo e multá-lo, como se ele fosse um/ora-da-/e/? 

Afinal, o automóvel é um instrumento de trabalho. Ele é produ
zido por indústrias instaladas no Pais c que, não obstante seus de
sajustes, dilo emprego, dircta ou indirctamcntc, a milhões de brasi
leiros. 

Por que, insisto cm perguntar, pois, considerar o automobilista 
um inimigo público? Lembre-se, a propósito, que os automobilistas 
de Brasília não têm qualquer parcela de culpa nos erros cometidos 

· pelos plancjadores da cidade. Seus interesses, como automobilistas, 
deve-se admitir, são tão respeitáveis quanto os de outros cidadãos 
desta Cidade ou deste País, que não dispõem de carro próprio. 

Ane"os ministeriais para e"pansio 
burocrádca 

Voltando a considerar as insuficiências paradoxais de Brasllia, 
vê-se que se está procurando corrigir mais uma delas à custa de 
enorme comprometimento de recursos, saldos, como sempre, do Te
souro Nacional. 

Refiro-me à construção dos anexos ministeriais. Cuda mi
nistério terá o seu, cm breve, garantido mais espaço para a expansão 
burocrática. O que me parece estranhável, no caso, é o fato de não 
terem construido sedes ministeriais, há 17 anos, que atendessem a 
essa expansão de serviços que fatalmente iria ocorrer. 

Bra•Ria é lrrnenlvel 
A construção de Brasllia não foi propriamente um erro, Existem 

vários aspectos positivos na decisão de trazer para o Plano Central 
do Pais a Capital da República. 

Mas, a decisão de efetivar essa transferência não justifica, por si 
só, os erros cometidos pelos técnicos incumbidos de executá-la. 

De outro lado, os Governos da Revolução encontraram aqui 
um/ato consumado e não tiveram outra opção a fazer, senão atender 
administrativa e financeiramente às necessidades da nova Capital. 
Pode ser dita. aliás, sem demagogia, que Brasília é, a esta altura, de 
fato, irreversível. 

Mas, exatamente por ser irreverslvel, devem ser encontrados, a 
meu ver, meios e soluções que compatibilizem a necessidade de aten
der à expansão e consolidação da Cidude, com os recursos disponl
vcis. 

Brasília í: uma cidade cura, não apenas pelos investimentos que 
se fazem necessários a seu desenvolvimento urbano, mas, também, 
pelo próprio custo de sua simples manutenção. 

Suas imensas áreas verdes são de manutenção onerosa e diflcil. 
E as grandes obras, pcrmancntcmcntes reclamadas, muitas delas exi
gindo desapropriações, em decorrência de erros e omissões come
tidas por seus planejadores, como tive oportunidade de mostrar cm 
outra parte deste discurso, são verdadeiros desafios a exigirem uma 
resposta. 

De onde sairão, pergunto,csscs recursos que irão assegurar, nos 
próximos anos, o crescimento c a racionalização da cidade? 

Onde obter os recursos 
A tendência, bem o sei, é admitir que eles sairão, como até agora 

sempre surram, do crârio federal. Isto seria ou será, por certo, tccni
cumentc posslvcl - mas, seria ou será politicamente injusto, no 
sentido em que a excessiva conccntraçilo de investimentos públicos 
numa cidade administrativa como Brusllia, implicaria em prcjulzo às 
dcmuis populações do Pois, privadas do beneficio desses recursos, 
originários da receita p~blica federal. 

Que se deve, pois, esperar do Poder P~blico, relativamente a 
Brasil ia? 

Em primeiro lugar, que seja evitado qualquer tipo de dcspcrdl
cio, de obra suntuária, de obra adiável. Coisas que, infelizmente, 
hoje, estilo acontecendo, 
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Em segundo lugar, que seja assegurada, em carâtcr permanente, 
numa rígida escala de prioridades, a realização de algumas obras que 
melhorem de fato, cm qualquer sentido, as condições urbanas da 
Capital, beneficiando efetivamente sua população. Mas, esse esforço 
contínuo de construção, mesmo cm nível modesto, cxigirâ sempre o 
consumo de elevados recursos, não gerados como se sabe pela receita 
tributária da cidade. 

Solução Po .. !vel Para Os Impasses 
Aluais 

A chave de uma solução, portanto, consistiria no encontro de 
meios que garantissem a elevação imediata da receita tributâria de 
Brasília. Meta difícil, sem dQvida, mas, não inatingível. 
. Oru, esse meios seriam encontrados, a meu ver, no limite cm que 

· .. ' .. s.o viesse a encarar com objctividadc duas questões que até hoje 
'·)i:rmaneccm num incxplicâvel segundo plano, nail preocupações 

governamentais, no âmbito do Distrito Federal. 
A primeira, seria a criação de um distrito industrial cm Brasil ia. 

A industrialização aqui, desde que contida cm certos justos limites, 
atenuaria o desemprego c a favelizaçiio, aumentaria o poder de 
compra da população e canalizaria recursos para os desnutridos 
cofres do Governo do Distrito Federal. 

Acontece que a implantação de fábricas esbarra, cm BrasOia, cm 
dois tipos de obstáculo. O primeiro consiste na própria pol!tica vigcn· 
te de manter Brasília com as caractcr!sticas de cidadc administrativa 
- recebendo de fora todos os produtos ncccs.;ários ao consumo de 
sua população. 

O segundo obstáculo consiste na dificuldade que as empresas, 
desejosas de instalar indQstrias de grande porte em Brasnia, têm 
encontrado, ati: hoje, no que se refere ao acesso à terra. Ao encontro 
da indispensável base física para se instalarem. 

Embora viva-se, neste Planalto, cercado de espaços vazios, 
faltam paradoxalmente Iucas dispon!vcis para que as indústrias vin· 
das de fora possam fincar aqui suas chaminés. 

Essa indisponibilidade da terra existente dificulta o progresso da 
cidade, como í: fácil de entender. 

Brasília está a exigir uma redefinição governamental, a respeito 
da propriedade das terras que compõem o Distrito Federal. 

Alegou-se, c ainda se repete, é verdade, que toda a área do 
Distrito Federal é constituída de antigas terras de dom!nio público, 
com alguns ocupantes que nilo detinham t!tulos lcg!timos da 
propriedade. 

Pois existem milhares de pessoas que contestam isso, detentores 
que silo de escrituras relativas a terrenos no Distrito Federal com 
todos os requisitos legais, vâlidas pois, até prova cm contrário. 

O interesse desses reclamantes nilo se contrapõe, a meu ver, ao 
intcrcss~ da União ou do Governo do Distrito Federal. 

O eventual reconhecimento desses tltulos possibilitarâ ou pos· 
sibilitaria o imediato lançamento do imposto territorial, numa escala 
que talvez duplique a a tua! receita tributária do Governo do Distrito 
Federal, 

Haveria também, a partir da!, maior flexibilidade no comércio 
imobiliário local, abrindo-se perspectiva, inclusive, à destinação de 
grandes ârcas para fins industriais. 

Eis ai, no meu modo de ver, Sr. Presidente e Srs. Senadores, um 
caminho através do qual talvez se viesse a encontrar, a curto prazo, 
uma fórmula para solucionar os impasses desta cidade difícil. Desta 
Bras!lia irreversível. Creio que o assunto está a exigir um estudo 
imediato do Governo Federal, a bem do interesse público. 

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) - Antes de encerrar 

a presente sessão, designo para a extraordinária das 18 horas c 30 mi· 
nu tos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Discussão, cm turno único, do Parecer da Comissão de Re· 

laçõcs Exteriores sobre a Mensagem n• 120, de 1977 (n• 195f77, na 
origem), de 16 de junho de 1977, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete no Senado a escolha do Sr.ltalo Zappa, Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador de Brasil junto à República Popular de Moçambique. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Estã encerrada a 
sessão, 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.) 

ATA DA 95• SESSÃO, EM l3 DE JUNHO DE 1977 
3• Sessio Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDtNCIA DO SRS. PETRÓNIO PORTELLA E 

MAURO BENEVIDES 

;IS 18 l/ORAS E 30 MINUTOS ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- José Guiomard- Evandro Carreira- José 
Lindoso- Cattetc Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato Franco 
- Alexandre Costa - Henrique de Ln Rocquc - José Sarney -
Hclvídio Nunes- Petrônio Portclla- Mauro Bencvides- Virgllio 
Túvoru- Wilson Gonçalves- Agcnor Maria- Dinarte Mariz
Jessé Freire- Dom!cio Gondim- Milton Cabral- Ruy Carneiro 
- Marcos Freire - Arnon de Mcllo - Luiz Cavalcante - Teotô· 
nio Vilcla - Augusto Franco - Gilvnn Rocha - Heitor Dias
Luiz Viana - Ruy Santos- Dirceu Cardoso- Eurico Rezcndc
João Culmon - Amaral Pei~oto - Roberto Saturnino - Vas· 
concelos Torres - Benjamim Farah - Danton Jobim - Nelson 
Carneiro - Gustavo Capancma - Itamar Franco - Magalhães 
Pinto - Franco Montoro - Orestes Quércia - Otto Lehmann
Benedito Ferreira - Lázaro Bnrboza- Osires Teixeira - ltal!vio 
Coelho - Mendes Cannle - Saldanha Derzi - Accioly Filho -
Leite Chaves- Mattos Lciio- Evclásio Vieira- Lcnoir Vnrgas
O ta ir llecker- Daniel Kricgcr- Paulo Brossard- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. !•·Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 
1:: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER 
PARECER N• 366, DE 1977 

Da Comlssio de Finança, sobre o Projeto de L el da C i· 
mar• n• 44, de 1977 (n• 3.381·8, de 1977, na C.•imara dos 
Deputados), que "concede pensio npeclal a Esth•r Madeira 
da Silva e d' outras provldênclu". 

Relator: Senador Paulo BroS91rd 

De iniciativa do Chefe do Poder Executivo, vem à Comissão de 
Finanças o Projeto de Lei que concede pcnsilo especial a Esthcr Ma· 
dcira da Silva c dâ outros providências. 

:' ,, 
:' 
., 
' 
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Justilicando a concessão do beneficio, ulirmu o Senhor Ministro 
de Estado do Exército cm sua Exposição de Motivos que o projeto 
"concede amparo do Estado a Esthcr Madeira da Silva, viúva do 
Tarefeiro de Fabricação, Prosperino da Silva, considerad" dosa
parecido na explosão ocorrida na Fábrica Estréia, em M agé, no Esta
do do Rio de Janeiro, em I• de outubro de 1951". 

Salienta-se, ainda, no mesmo documento, que 110 extinto, apesar 
de prestar serviço naquele estabelecimento fabril, não era cadastra
do como Funcionário Público, nem contribuiu para a previdência. 
Por esse motivo sua esposa liceu impossibilitada de usufruir dos 
beneficias da pensão que fazia jus por lei". 

A pensão especial mensal equivale a três vezes o maior salário 
mínimo vigente no País, sendo o beneficio intransferivcl e inacumulá
vel com qualquer outro rendimento recebido dos cofres públicos, 
inclusive pensão prcvidenciária, licando ressalvado o direito de 
opção. A extinção do benefício se dará com a morte da beneficiária. · 

Cabe destacar que as despesas decorrentes da Lei correrão à 
conta de Encargos Gerais da União- Recursos sob a supervisão do 
Ministério da Fazenda. 

Foram cumpridos os dispositivos legais relativos à concessão de 
benefícios custeados pelo Tesouro Nacional, de modo a permitir a 
providência que se pretende tomar cm favor da viúva de trabalhador 
desaparecido durante o trabalho, em virtude de explosão ocorrida no · 
estabelecimento fabril pertencente ao Exército Nacional, de quem 
partiu a proposta da pensão em exame. 

Pelas razões expostas, nada tendo a opor ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 44, de 1977, opinamos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 22 de junho de 1977 - Saldanha Derzl, 
Presidente eventual- Paulo Brossard, Relator- Cattete Pinheiro
Lenolr Vargas- Dirceu Cardoso- Ruy Santos- Glhan Rocha

Eveláslo VIeira - Wilson Gonçalves - Mattos Leio - Magalhies 
Pinto - Ruy Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (M aura Benevides)- O Expediente lido 
vai à publicação. 

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

1: lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N•l88, DE 1977 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dis
pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de 
Resolução n• 30, de 1977, que autoriza o Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São 
Paulo, a contratar uma operação de crédito de CrS 180.000.000,00 
(cento c oitenta milhões de cruzeiros), junto à Cai<a Económica Fe
derai, a lim de que ligure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, cm 23 de junho de 1977.- Otto Lehmam1. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Aprovado o rcquc· 
rimento, o projeto a que se refere figurará na Ordem do Dia da 
próxima sessão. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. I•·Secrctflrio. 

1: lida a seguinte 

Em 23 de junho de 1977. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo com 
o disposto no art. 43, aUnea u, do Regimento Interno, que me ausen
tarei dos trnbnlhos da Casa a partir do dia 28 de junho de 1977 pora 
breve vingem ao estrangeiro, cm caráter particular. 

Atenciosas saudações.- Mlllon Cabral, 

O SR. PRESIDENTE (Mnuro Bcnevides)- A Presidência licu 
ciente. 

O Sr. Vlrgnlo Távoro (ARENA- CE) - Peço a palnvrn cm 
nome dn Liderunçu, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo a pala· 
vrn ao nobre Senador Virgílio Távora, que falarâ cm nome da Lide
rança du Maioria, 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE. Pela Liderança 
da Maioria. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. ·Presidente, Srs. Senadores: 

Hoje à tarde, conforme do conhecimento de todos, reuniu·sc o 
Conselho Monetário Nacional, sob a Presidência do Exm• Sr. Mi
nistro da Fazenda, para uma reavaliação das principais contas do 
Orçamento Monetário, de modo a manter para o ano cm curso as 
metas básicas lixadas em janeiro. 

Dada a natural curiosidade, a expectativa que se criou cm torno 
do assunto, a Liderança da Maioria achou por bem estabelecer que, 
tão logo cientes nós do resultado dessa reunião, déssemos .conheci
mento a este Plenário, e através desta tribuna, ao povo brasileiro, do 
que ali ficou decidido. 

Nota a respeito foi por aquele órgão distribuída, cujos itens prin
cipais procuraremos aqui respigar: 

Diz a nota: 
O Conselho Monetário Nacional, reunido sob a 

presidência do Ministro da Fazenda, reavaliou as principais 
contas do Orçamento M onctário, de modo a manter para o 
ano em curso as metas básicas lixadas em janeiro. 

A expansão dos meios de pagamento no período de 
janeiro a maio do corrente ano situou-se de 3,9% comparati
vamente à previsão inicial de I ,2%. A diferença deveu-se ao 
desvio ocorrido na base monetária c esta atingiu em 31 de 
maio a Cr$ 124.261 milhões, excedendo em 3% a cifra previs
ta no Orçamento Monctârio aprovado cm janeiro do cqrrcn
te ano. Esse desvio pode considerar-se, percentual mente, pou
co signilicativo, mas o comportamento das contas que deter
minam a base monetária deverá ser objeto de especial aten
ção nos próximos meses. 

Nos últimos anos vem-se observando estreita correlação 
entre as taxas de expansão dos meios de pagamento (medidas 
em períodos de doze meses) e as taxas de inflação (medidas 
pelo mesmo critério c com alguns meses de defasagem i. Essa 
correlação salienta a necessidade de um controle adequado 
de expansão monetária para o de combate à inOaçilo. 

Contabilmentc, a base monetária é igual à diferença 
entre as aplicações das Autoridades Monetárias e os Recur
sos não Monetflrios por elas captados. Em maio, a base 
monetária excedeu cm Cr$ 3.571 milhões os valores previs
tos no Orçamento Monetário aprovado cm janeiro. Esse des
vio, embora relativamente pequeno, decorreu de duas subs· 
tanciais diferenças a menos, tanto no Ativo total quanto no 
passivo ni!o monetário, respectivamente 17.024 milhões de 
cruzeiros, 20.595 milhões de cruzeiros. Assim o excesso regis
trado na base monetflria não resultou de aplicações além das 
programadas no orçamento, mas de uma captação de recur
sos monetários consideravelmente inferior à prevista- prin· 
cipalmente colocaçi!o de titules públicos federais ( 13.548 mi· 
lhões a menos) c Recolhimentos Restituição sobre a importa
ção (4.461 milhões a menos). 

Cabe notar que nos últimos anos, a relação entre o ativo 
total das Autoridades Monetárias e a base monetâria vem 
crescendo progressivamente, tendo chegado a 3,8 vezes, cm 
maio último. Essa clcvnda relação torna a base monetária 
extremamente sensível a pequenas flutuações percentuais 
tanto do lado do ativo, como do passivo não monctârio das 
Autoridades. Tal fa\o pode ser constatado ao observarmos 
que, nos últimos do1.c meses, enquanto o total do atlvo cres
ceu 55,2% c o passivo nilo monetário subiu de 50,4%, a base 
monetária teve um incremento de 70,5%. 

Nos últimos dn1.e meses foi possível conter a expansão 
dos meios de pa,:anH·nto em 3'1,0%, graças à reduçilo do 
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"multiplicador" (fntor que multiplicado pela base monctãrin 
nos dâ o volume dos meios de pagamento), propiciada pelo 
aumento do recolhimento compulsório dos bancos comer· 
cinis. Tendo cm vista que esse recolhimentojã atingiu o limite 
mãximo legal de 35,0%, o controle da expansão dos meios de 
pagamento, ao longo de 1977, dependerA fundamentalmente 
da moderação da taxa de crescimento da base monetllria. 

A revisão ora realizada no Orçamento Monctllrio man· 
têm a meta de expansão ele 25% dos meios de pagamento, 
bem como o saldo previsto da base monctâria para o final do 
ano, de Cr$ 151.673 milhões. 

Admite-se que o passivo não monetário no final do ano 
venha a situar-si: 26.738 milhões de cruzeiros abaixo da pre· 
visão inicial, tendo cm vista as seguintes rcestimativas: 

I) na conta "recursos do Tesouro Nacional junto às 
Autoridades Monctilrias", a reprogramação manteve a previ· 
são, de cquilfbrio de caixa na execução financeira. Quanto à 
Olvida Pública, admitiu-se que as operações no mercado 
aberto fornecerão apenas os recursos necessários para 
atender ao resgate Uquido de ORTN c ao próprio giro das 
L TN. Com isto, essas operações serão "neutras" no Or· 
çamento Monetário, ao contrário da estimativa inicial, de 
colocação líquida de titulas, de CrS 18 bilhões. Essa redução 
visa a adaptar as operações do Banco Central, com t!tulos da 
divida pública, à realidade do mercado, evitando que venham 
pressionar as taxas de juros de forma indesejável. E por outro 
lado, permitiril que, as operações de "open·markct" sejam 
conduzidas com nexibilidadc operativa, de modo a ncutrali· 
zar nutuações imprevistas na base monetária ou no "multipli· 
cndor". 

2) O saldo dos recursos do Fundo do Café, no Banco 
Central, foi acrescido de CrS 5.751 milhões, ao final de 1977. 
Este aumento decorre de recstimativa do volume a exportar 
e das elevações ocorridas nas "quotas de contribuição". 

3) O saldo dos recursos captados sob a forma de recolhi· 
menta rcstitulvcis sobre importações (Resolução n• 354) foi 
reduzido de CrS 9.530 milhões cm relação ao programa ante· 
rior, tendo em vista o comportamento observado até maio. 

4) O saldo dos recolhimentos sobre viagens ao exterior 
(Resolução n• 380) foi elevado cm 409 milhões, cm dccorrên· 
cia do aumento no valor do recolhimento, de CrS 12.000,00, 
para CrS 16.000,00. 

S) Considerando a reprogramação das aplicações, rc· 
duziram·se de CrS 6.568 milhões os apertes do Banco 
Central ao FUNAGRI. 

6) Com relação aos demais recursos não monetários 
dus Autoridudcs, foi reprogramado um acréscimo liquido de 
CrS 1.200 milhões, cm conseqUência de rccstimativa para 
muis, nos recursos próprios do Banco do Brasil c do Banco 
Ccntml do Brasil. de CrS 5.200 milhões, c de menos CrS I 
bilhão nos depósitos a prazo e menos CrS 3 bilhões cm 
"Outros Depósitos". 

Tendo cm vista a reduçilo de CrS 26.738 milhões no 
passivo ni\o monctúrio igual diminuição teve que ser progra
muda nas contas ativas de modo a manter inalterada a previ. 
silo da base monetária. Essa redução foi obtida pelas se
guintes recstimutivns: 

I) Absorveu-se integralmente a reserva de contingcncia 
fixada no Orçamento Monetário inicial em CrS 23.930 
milhões de cru-.dros, 

2) Tendo em vista o comportamento até maio, c a previ
são de sua evoluçilo normal até dezembro, reestimaram-sc os 
saldos de diversas contas ativas com uma redução liquida de 
CrS 5.935 milhões de cruzeiros. 

3) Reprogmmuram-se cm menos Cr$ 3.645 milhões de 
cruzeiros os repasses do FUNAGRI ao sistema bnncârio, 
cxceto Banco do Brusil. 

4) Comparativamente ao Orçamento Monetário inicial 
os empréstimos do Banco do Brasil foram aumentados de 
CrS 6.772 milhões de cruzeiros, ficando seu saldo cm 31 de 
dezembro programado para CrS 303.806 milhões, de acordo 
com a seguinte discriminação: 

Orçamento inicial: CrS 297.034 milhões 
Mais: 
Aplicações adicionais na agricultura 
Menu,,·: 

CrS 16.839 milhões 

Reduções em programas da agricultura 
Mm o.<: 
Reduções cm empréstimos a outros sctores 
Novo saldo 

Cr$ 7.092 milhões 

CrS 2.975 milhões 
CrS 303.806 milhões 

Os empréstimos do Banco do Brasil à agropccuãria 
serão realizados, dentro das operações normais, basicamente 
através da Carteira de Crédito Rural (CREAI) c mediante rc· 
passes de recursos do Banco Central, devendo, ao final de 
1977. serem aplicados CrS 160.271 milhões (CrS 150.524 
milhões consignados no Orçamento Monetârio inicial), ou 
seja, 39,7% a mais do que cm 1976. 

O aumento das aplicações do Banco do Brasil, no sctor 
agrícola, principalmente para atender à comcrcinlizaçilo do 
açúcar e do trigo, teve que ser parcialmente compensado cm 
outros setorcs, como, por exemplo, o comercial. Na rcali· 
dade, o Banco do Brasil não sofreu cortes de crédito. Devido 
a uma maior demanda de crédito agrícola c para que haj& 
uma distribuição mais racional para atender a outros sctorcs 
considerados prioritários em termos de produção c produtivi· 
dade - custeio, insumos, programas de expansão de ãrcas 
plantadas e produtos exportáveis - as autoridades pro
curaram dar carâtcr de maior seletividadc na distribuição do 
crédito, adiando temporariamente, alguns investimentos, 
com renexos positivos na politica de contenção da innaçào, 
Sctorcs como o açucareiro c o tritícola, a partir da aprovação 
do Orçamento Monetário, em janeiro, obtiveram reforços 
substanciais de recursos, acima do previsto naquele documen
to. A compra do trigo nacional da próxima safra, por exem
plo, recebeu um incremento, na ãrcn do Banco do Brasil, de 
CrS 3.550 milhões. 

Após a revisão do Orçamento Monctãrio, estima-se que 
o saldo dos empréstimos dos Bancos Comerciais seja da 
ordem de CrS 376.782 rnilh~cs, com um aumento de 
Cr$ 20.912 milhões relativamente às previsões iniciais. Esse 
aumento decorre basicamente da captação de recursos não 
monctârios. O saldo dos empréstimos dos bancos comerciais 
ao setor público é estimado cm Cr$ 21.100 milhões, ou seja, 
Cr$ 5.150 milhões a mais do que fora previsto, c o saldo dos 
empréstimos no sctor privado, que cstã projetado cm 
CrS 354.175 milhões, dcvcrâ situar-se CrS 15.762 milhões 
acima da previsão inicial, 

Os bancos comerciais, por sua vez, deverão continuar 
concedendo grande volume de financiamentos às atividadcs 
agropccuãrins, com base no esquema da Resolução n• 69, do 
Banco Central (aplicaçilo mínima de I 5% dos depósitos, cm 
crédito agrlcola), repasses de recursos do FUNAGRI c refi. 
nanciamcntos concedidos pelo Banco Central para atendi· 
mento no custeio c comercializnçilo agrlcolas. Assim é que os 
empréstimos à agropccuãria, através dos bancos comerciais, 
dcvcrilo encerrar o cxerclcio com um saldo de aplicações de 
CrS 64.449 milhões (CrS 67.449 milhões previstos no Orça. 
menta original), ou seja, 45,6% superior ao total aplicado no 
uno pussudo. 

!O de observar-se que os empréstimos ao sctor agropc· 
cuúrio concedidos pelo sistema bancârio, inclusive Banco do 
Brasil, dcverilo crescer 41 ,3%, enquanto que os dirigidos aos 
demais setores se ampliurilo em 39,8%. No Orçamento Monc. 
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tário original esses percentuais foram previstos em 40 4% e 
31 ,5%, rcspectivumente. ' · 

Para a consecuçUo dos objetivos da reprogramação do 
Orçamento Monetário, oru procedida, já foram adotadas me
didas na esfera udministrntiva interna do Banco do Brasil e 
do Banco Central. Essas medidas' ·poderão ser reajustadas, 
desde que o desempenho do Orçamento Monetário no 2• 
semestre assim o permita: 

Esta, Sr, Presidente, 11 nota do Conselho Monetário Nacional 
que tfnhamos a trazer, para o conhecimento do Plenário, (Muito 
bem! Palmas,) 

O Sr, Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Sr. Presidente, baseando
me no Art. 66 do Regimento Interno, solicito que V, E~• me conce
da a palavra para umu questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma questão de ordem, 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para uma questão 
de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

O Regimento Interno é o código de nossa Casa. 
O Regimento Interno quando regula e fala da sessão ordinária 

assim define cm seu art. 66: ' 

"Aos Líderes é lícito usar da palavra em qualquer fase 
da sessüo, mesmo cm curso de votação, pelo prazo de 20 
(vinte) minutos, para declaração de natureza inadiável". 

Mas, Sr. Presidente, quando o Regimento Interno trata de ses
são e~traordinária, no capitulo 3• - portanto, não está sujeito aos 
dispositivos que regulam a sessão ordinária - no seu art. 211 esta
belece: 

"Em sessão c~traordinária só haverá oradores, cm se
guida à leitura do c~pcdiente, caso não haja número para as 
deliberações". 

Ora, Sr. Presidente, a nossa Sessão tem número, a nossa sessão 
não é ordinária, é extraordinária: e, quando o Regimento fala de ses
são extraordinária, fala: "não haverá oradores", Não diz se é Lfdcr, 
sublider,'Vicc-Lfder ou assessor de lfdcr: fala que ~ão•haverá ora
dores, só haven\ quando não houver número pura deliberações, A 
nossa tem número, é uma sessão extraordinária; portanto, Sr. Pre
sidente, não comportaria mais que o Lfdcr usasse da palavra para 
fazer qualquer comunicação, porque esta é uma sessão extruordinâ
ria. 

Como o Regimento Interno, Sr. Presidente, é o nosso Código, é, 
a nossa Constituição, c respeitá-lo deve ser o nosso dever, o seu 
respeito deve ser uma das preocupações da magistratura da Casa, 
então levanto n questão de ordem pura que V, Ex•, Sr, Presidente, 
com a sua interpretação, zelando pelo cumprimento do Regimento, 
não mais permita, daqui para a frente essa ditadura da Liderança· 
que temos aqui, na Casa, pura que os Lideres não façam mais uso da 
palavra cm sessão extraordinária quando haja número pura votação, 
seja Lidcr da ARENA, seja Lfdcr do MDB, porque assim estabelece 
o Regimento interno no seu art, 211, quando truta de sessão 
extraordinf1ria. 

e u questão de ordem que envio à compreensão ou Mesa, Sr. 
Presidente, principalmente quando nu scssilo do Congresso de hoje 
V, Ex• foi o defensor impcrtérrito, ativo, do cumprimento do Re
gimento de nossa Casa, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Quando ussumi n 
Presidência, já V, E~• estuva u formular a questão de ordem, cus 
informações por mim colhidus foram no sentido de que, ao ser dada 
a palavra uo nobre Senador Virgflio Távora, só havia 26 Srs, Sena
dores no plenário, o que configura u hipotése do art, 211. Nu pri
meiru purte, estâ respondido, 

Nu segunda, que é a concernente à utilização, pela Liderança, 
da palavra em quulquer oportunidade da sessão, devo esclarecer a 

· V. Ex• que o art. 66 do Regimento Interno não discrimina entre ses
sões extraordinárias e sessões ordinárias, 

· No caso do artigo 2 r r, efe faia dos Senadores, de uma maneira 
geral: é uma norma gerar, extensiva aos Senadores. O artigo 66 traz 
em si um:1 norma específica, endereçada às Lideranças e condiciona
da - é verdade que isso não tem sido obedecido - ao fato de a 
declaração ter natureza inudiãvel. e uma prerrogativa dos Lideres, 
considerando-se que eles têm a seu favor a presunção de intérpretes 
das respectivas bancadas. 

Em última instüncia, pura que não se dé a cada Senador essa 
.possibilidade, o que criaria problemas de difícil solução, atribui-se 
ao Lfdcr a faculdade de usar da palavra para uma comunicação que 
tenha de fato a nota de inadiável. 

Na hipótese nenhuma alusão hã a sessão extraordinária ou 
sessão ordinária, e a norma diz respeito, especificamente, a Lideres. 

. 1':, pois, uma norma específica, que tem primazia sobre a genérica, 
como sabe V. Ex• 

Evidente que, se esse problema constituir de fato um obstáculo à 
livre manifestação do Plenário, é um assunto que pode ser revogado 
através de resolução: por parte dele nenhum obstãculo hã nesse senti
do. 

Cabe-me, entretanto, acrescentar a V. Ex• que, após ter assumi
do à Prcs;:lência do Senado, não admiti mais que os Lideres falassem 
tantns vezes quantas quisessem, numa sessão: limitei cm uma vez. E, 
para tanto, convoquei os dois Lideres ao meu Gabinete c lhes fiz ver 
que era impossfvel o uso dessa prerrogativa mais de uma vez cm uma 
sessão. Até porque não se justifica que tenhamos uma incidência tão 
grande de casos inadiáveis num dia só. 

·--. ....... 
Já hã, por conseguinte, sob minha Presidência, uma interpreta· 

ção restritiva da norma, c que tem sido respeitada sistematicamente 
pela Mesa c pelas Lideranças, 

Creio haver respondido à questão de ordem de V, Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Sr. Presidente, 
vencido mas não convencido, ouso, sem querer dialogar com n Mesa, 
citar a matéria de interpretação de lei. Li o artigo 216 c ele não faz 
discriminação, seja o orador Lider, seja Senador. Quando a lei não 
discrimina, niio cabe ao intérprete discriminar, 

Então, Sr, Presidente, cioso de que V, Ex• é o maior intérprete 
do Regimento, desejava recorrer da decisão de V, Ex• para a douta 
Comissão de Justiça, que interpretará, pura o cumprimento do 
Regimento, a questão de ordem que ousei levantar nu sessão de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Aceito o recurso 
de V, Ex•, mas é preciso esclarecer que o argumento invocado por 
V, Ex• vem em meu auxílio, porque não estou discriminando. Não 
fiz discriminação na norma geral, fiz na norma especifica. Estou 
simplesmente voltado pura a norma especifica. 

Acato o pedido de V. Ex•, considerando fundumentul que u 
douta Comissão de Constituição e Justiça, sobre a matéria se 
pronuncie. 

Diz o urt. 449: 

"Havendo recurso para o Plenário, sobre declSao du 
Mesa em questão de ordem, í: licito ao Presidente solicitur 
audiência da .Comissão de Constituição e Justiça sobre u 
mutériu," 

Neste cuso, tenho u honra de secundar V, Ex•, porque o meu 
interesse nilo é proteger us Lideranças: ê simplesmente ser bom 
guurdiào dus normas regimcntuis. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES)- Muito obrigudo 
u V, Ex• 
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O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Passu·sc à 

ORDEM DO DIA 
Discussão, cm turno único, do Parecer du Comissão de 

Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 120, de 1977 (n' 
195/77, nu origem), de 16 de junho de 1977, pela qual o Se· 
nhor Presidente da República submete ao Senado u escolha 
do Sr. !talo Zuppu, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, pura exercer u funçuo de Embaixador do Bra· 
siljunto à República Popular de Moçambique. 

A matéria constante da Ordem do Dia, nos termos da alfnea h 
do art. 402 do Regimento Interno, deverá ser apreciada em sessão 
sccrctu. 

Solicito uos Srs. funcionários as providências necessârias a r.m 
de ser muntido o preceito regimental. 

I A u.rsào rorna·se secreta às 18 horas e 55 minutos e volta 
a·"" púh/ica às /9 hora.< e 09 minuto.<), 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Lembro aos Srs. 
Senadores que o Congresso Nacional está convocado para uma ses· 
suo a rculizar·scõs 19 horas, no plenário da Câmara dos Deputados. 

Nada mais havendo a tratar, designo pura a sessão ordinária de 
amanhã, u seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 169, de 1977, do 
Sr. Senador Jurbas Passarinho, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do pronunciamento feito pelo Senhor Ministro 
Arnaldo Prieto, por ocasiUo da 63• Conferência da Organização 

. lnternucionul do Trabalho cm Genebra, Suiça. 

-2-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
120, de 1976, do Sr, Senador Benjamim Farah, que dá nova redução 
ao* I• do urt. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 989 c 990, de 1976, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pclu constitucionalidade e, quanto 

ao mérito, favorável; e 
-de Legislação Social, contrário. 

-3-

Discussão, eril turno único, du Rcdação Final (oferecida pela 
Comissão de Redução em seu Parecer n• 296, de 1977), do Projeto de 
Decreto Legislativo n• li, de 1977 (n• 90·B/77, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Transporte 
Marltimo, firmado entre a República Federativa do Brasil c a Rcpú· 
biica Popular du Polôniu, cm Varsóvia, a 26 de novembro de 1976. 

-4-

Discussão, cm turno único, da Redução Final (oferecida pela 
Comissão de Redução cm seu Parecer n• 297, de 1977), da Emenda 

do Senado uo Projeto de Lei da Câmara n• 79, de 1976 (n• 64·C/75, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo único ao Artigo 20 do 
Código de Processo Penal - Decreto· lei n• 3.689, de 3 de outubro de 
1941. 

-5-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nt 30, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu parecer n• 347, de 1977), que autoriza o Hospital das CJrnicas da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de Silo 
Paulo, a contratar uma operação de crédito de CrS 180.000,000,00 
(cento e oitenta milhões de cruzeiros), junto à Caixa Econômica Fc· 
dera!, tendo 

PARECER, sob n• 348, de 1977, da Comissão: 
-de Constltulçio e Jusllça, pela constitucionalidade e juri· 

dicidade. 

-6-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
116, de 1976, do Sr. Senador Fausto Castelo Branco, que inclui entre 
us atribuições do MOBRAL a difusão de rudimentos de educação 
sanitária, tendo 

PARECER, sob n• 106, de 1977, da Comissão: 
-de Redoçio, oferecendo a redução do vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - .Estâ encerrada a 
sessão. 

I Levanta·se a sessão às 19 horas e 10 minutos.) 

EDITAIS 

EDITAL 

Pelo presente edital, fica convocado o servidor Wilon Wander 
Lopes, Técnico Legislativo, Classe "C" do Quadro Permanente do 
Senado Federal, a comparecer nesta Secretaria, a r.m de justificar 
sua ausência ao serviço, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções 
disciplinares constantes do artigo 440, item 11 e§ I• da Resolução n• 
58, de 1972. 

Secretaria do Senado Federal, em 22 de junho de 1977. - Enn
dro Mendes Vlonno, Dirctor·Geral. 

EDITAL 

Pelo presente edital, fica convocado o servidor Roberto 
Pozzatti, Assistente de Plenârios, Classe "D" do Quadro Perma· 
nentc do Senado Federal, a comparecer nesta Secretaria, a r.m de 
justificar sua ausência ao serviço, sob pena de lhe serem aplicadas as 
sanções disciplinares constantes do artigo 440, item 11 c§ I• da Reso· 
iução n• 58, de 1972. 

Secretaria do Senado Federal, em 22 de junho de 1977. -
Enndro Mendes Vlanno, Diretor·Geral 

ATAS DAS COMISSOES 
cÕivUSSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

171 REUNIÃO, ORDINÁRIA, REALIZADA EM 22 de 
JUNHO DE 1977 

Às dez horas do diu vinte e dois de junho de mil novecentos e 
sctcntu e sete, nu Suia Clóvis Bcvilácqua, sob u presidência do Sr. 
Senador Duniel Kriegcr, presentes os Srs. Senadores Nelson Cur· 
nciro, Leite Chuvcs, Dirceu Curdoso, Wilson Gonçalves, Accioly 
Filho, Hclvldio Nunes, ltullvio Coelho, Otto Lehmann, Heitor Dius, 

Osires Teixeira c Mattos Leão, reúne·sc a Comissão de Constituição 
c Justiça. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Eurico Rezendc, Gustavo Capanema, Orestes Quérciu c 
Paulo Brossurd. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente dá inicio aos tru· 
bulhas da Comissão, Dispensadn a leitura da ata da reunião anterior 
é, cm seguida, dada como uprovuda. 

Pussn·se à uprcciaçilo dos projetas constantes du pauta: 
I) Projeto de Lei do Senado n• 132/77 - Autoriza o Governo do 
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Distrito Federal a contrair empréstimo destinado no atendimento da 
rede de ensino de I• Grau da cidade-satélite da Ccilândia do Distrito 
Federal, Relator: Senador Wilsôn Gonçalves. Parecer: constitu· 
cionul c juridico. Aprovado, 2) Projeto de Lei da Câmara n• 01/77 
- Regula u locação predial urbana e Projeto de Lei do Senado · 
n• 264/76 - Estabelece limite para reajustamento de aluguéis cm 
locações residenciais, Relator: Senador Leite Chaves. Os projetas fo· 
'ram devolvidos pelo Senador Otto Lehmann, a quem fora dada 
vista, c que oferece voto cm separado concluindo pela constituciona· 
!idade c juridicidadc c apresenta cinco emendas. Concedida vista no 
Sr, Senador Heitor Dias, 3) Projeto de Lei da Câmara n• 16/77 -
Altera dispositivos da Lei n• 5.682, de 21·7·71 (Lei Orgânica dos 
Partidos PoHticos), Relator: Senador Hclvidio Nunes, Parecer: 
constitucional, juridico c boa Técnica Legislativa. (Reformulação do 
parecer anterior que foi pela prcjudicinlidadc), Concedida vista ao 
Senador Nelson Carneiro, 4) Projeto de Lei do Senado n• li S/77-
Institui a corrcção monctâria nas dividas c•igivcis, pecuniárias ou de 
valor, Relator: Senador Otto Lchmann. Parecer: constitucional c 
juridico, Aprovado, S) Oficio GP-0-369{70 da Câmara dos 
Deputados encaminhando mensagens do Sr, Presidente da Rcpú· . 
blica, submetendo as contas do Prefeito do Distrito Federal, •••r· 
cicios de 1962, 1963 c 196S, respectivamente, Relator: Senador Wil· · 
son Gonçalves, Parecer: constitucional cjuridico o Projeto dcRcso· 
lução da Comissão do Distrito Federal. Aprovado. 6) Projeto de 
Lei do Senado n• S8/77 - Dispõe sobre a validação, em carâtcr 
excepcional, de curso concluido em escola de nlvel superior não 
reconhecida, Relator: Senador Mattos Leão, Parecer: diligência 
junto ao Ministério da Educação c Cultura. Aprovado. 7) Projeto de 
Lei do Senado n• 110/77- Inclui a utilização de agentes químicos 
(desfolhantcs)' na destruição das florestas, entre os crimes definidos 
na Lei de Segurança Nacional, Relator: Senador Mattos Leão. Pare· 
ccr: constitucional e juridico. Contrário no mérito, Aprovado. 
8) Projeto de Decreto Legislativo n• OS/77- Aprova as contas da 
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS e de suas subsidiárias, 
relativas ao e•ercício de 1974, Relator: Senador Osires Tci•eira. Pare· 
cer: arquivamento, Aprovado. 9) Projeto de Lei do Senado 
n• 218/7S- Permite ao segurado do INPS a designação de mais de 
uma pessoa que viva comprovadnmcnte sob sua dependência cconô· 
mica, dando nova redução ao item II do nrt, li da Lei Orgânica da 
Previdência Social. Relator: Senador Otto Lehmann. Parecer: 
inconstitucional c injuridico, Aprovado. Projeto de Lei do Senado 
n• 222/75 -Considera dependentes do segurado, para obtenção de 
assistência médica, os filhos estudantes, sem economia própria, até 
24 anos de idade, acrescentando parâgrafo no nrt, 11 da Lei Orgâ· 
nica da Previdência Social. Relator: Senador Otto Lehmann. Pare· 
cer: prejudicado pela aprovação do Projeto de Lei do Senado 
n• 298/76, Aprovado. Projeto de Lei do Senado n• 298/76- Acres· 
centa parágrafo ao art, li da Lei Orgânica da Previdência Social. 
Relator: Senador Otto Lchmann, Parecer: constitucional e juridico. 
Aprovado, vencidos os Srs, Senadores Hclvidio Nunes, ltaHvio 
Coelho, Manos Leão c Wilson Gonçalves. I O) Projeto de Lei do 
Senado n• 79/77-; Determina a aplicação minimn de 20% ~a renda 
liquida da Loteria Esportiva nos municipios de procedência da rc· 
ceita, Relator: Senador Osircs Tei•cirn. Parecer: constitucional e juri· 
dica, Concedida vista no Sr. Senador Otto Lchmann. li) Projeto de 
Resolução n• I OS {16- Ofício N• "S" 7/77 do Presidente do Supre· 
mo Tribunal Federal, solicitando rctificnção da Resolução n• 8/77, 
do Senado Federal. Rclt:tv;: Senador Nelson Carneiro. Parecer: 
novo Projeto de Resolução com a rctificnção solicitada. Aprovado. 
12) Projeto de Lei do Senudo n• 48/77- Determina medidas sobre 
us embalugens de detergentes, sabões e outros produtos da espécie, c 
dlt outrns providências, Relutar: Senador Osires Tci>cira. Parecer: 
constitucional cjurldico. Aprovado, votando com restrições os Sena· 
dores Hclvldio Nunes e ltalivio Coelho. 13) Projeto de Lei do Se· 
nudo n• 87/77- Dispõe sobre os dependentes dos segurados du Prc· 
vidência Sociul, Relutar: Senador Otto Lchmunn, Parecer: 
inconstitucional. Aprovado, votando vencido o Sr, Senador Accioly 

Filho, 14) Projeto de Lei do Senado n• 89/77 - Dispõe sobré a 
inclusão de N.Jido Agricola cm representações diplomâticas do Pais. 
Relator: Senador ltalivio Coelho. Parecer: inconstitucional. Apro· 
vado. IS) Projeto de Lei do Senado n• IOS/77 - Dispõe sobre a 
concessão do salârio-familia nos trabalhadores autónomos, pelo Sis· 
tema Geral da Previdência Social. Relator: Senador Otto Lchmann. 
Parecer: inconstitucional c injurídica, Em discussão, fala o Sr, 
Senador Heitor Dias. Em votação, os Srs. Senadores Hclvidio 
Nunes, Wilson Gonçalves c Manos Leão acompanham o parecer do 
Relator c os Srs. Senadores Accioly Filho, Heitor Dias, Osircs Tci· 
•eira e ltalivio Coelho votam contra o Relator. Empatada a votação, 
o Sr. Presidente dcjcmpatn votando pela constitucionalidade c juridi· 
ci<ttdc da proposiqão. Designado Relator do Vencido o Sr. Senador 
Hoitor Dias. 16) Projeto de Lei do Senado n• 9Sf71 - Estabelece 
que u atualização de tributos não podcrâ exceder o índice oficial da 
correção monetária. Relator: Senador Osircs Tci>cirn. Parecer: 
inconstitucional. Aprovado, contra os votos dos Srs. Senadores 
Accioly Filho c ltallvio Coelho. 17) Projeto de Lei do Senado 
n• 103{76- Dâ nova redação no art. 2• da Lei n• 4.266, de 3 de 
outubro de 1963. Relator: Senador Otto Lchmann, Parecer: incons· 
titucional. Aprovado. 18) Projeto de Lei do Senado n• 88/77- Dis· 
põe sobre a temporalidade do sigilo estabelecido para os documentos 

. do Estado. Relator: Senador Osircs Teixeira. Parecer: injurídica e 
contrário no mérito. Aprovado, 19) Projeto de Lei do Senado 
n• 116/77 - Dispõe sobre a fixação de critérios para o câlculo de 
beneficias de prestação continuada, do Sistema Geral da Previdência 
Social. Relator: Senador Otto Lehmann. Parecer: inconstitucional. 
Aprovado. 20) Projeto de Lei do Senado n• 103/77 - Altera dis· 
positivo da Lei n• 1.711, de 28 de outubro de 19S2, que "dispõe 
sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União", 
Relator: Senador Osircs Tci>cirn. Parecer. inconstitucional e injurí· 
dica, Aprovado. 21) Projeto de Resolução da Comissão de Eco· 
nomia à Mensagem n• 117{77 do Sr. Presidente da República, 
propondo ao Senado Federal, para que seja autorizado o Hospital 
das Cllnicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (SP) a ele· 
var o montante de sua dívida consolidada cm CrS !.800.000,00. 
Relutar: Senador Otto Lchmann, Parecer: constitucional e jurídico. 
Aprovado. 22) Projeto de Lei da Câmara· no 45/77- Estima u recei· 
ta e fixa a despesa da União, para o cxcrclcio financeiro de 1977, 
Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: constitucional e jurí· 
dica, Aprovado. 

Nuda muis havendo a tratar, encerra-se a reunião lavrando eu, 
Maria Helena Bueno Brandão, Assistente, a presente a tu que, lida e 
upovadu, será assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES 
E OBRAS PÚBLICAS 

7• REUNIÃO, REALIZADA EM 14 DE 
JUNHO DE 1977 

Às dez horas do dia quatorze de junho do uno de mil novecentos 
e setenta e sete, na Sala "Ruy Barbosa", presentes os Srs. Senadores 
Lourival Baptista - Presidente, Alexandre Costa, Mattos Leão, 
Otto Lehmunn c Evclásio Vieira, reúne·se a Comissão de Transpor· 
tes, Comunicações c Obras Públicas. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs, Senado· 
res LuizCavalcantc, Braga Júnior c Evandro Carreira, 

Constatada u c•isti:ncia de número regimental, o Sr. Presidente 
dccluru abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura da Ata da 
rcuniilo anterior, que é dadu como uprovadu. 

Em seguida, o Sr, Senador Lourivul Baptista passa u Presidênciu 
ao Sr. Senador Alexandre Costa- conforme preceitua o parágrafo 
único do urtigo 94 do Regimento Interno-, u fim de rchltar favo
ravelmente o Projeto de Decreto Legislativo n• 16, de 1977, que 
"uprovu o te. to du Convençuo pnru u Facilitação do Tráfego Muriti· 
mo lntcrnucionul, concluldu cm Londres, a 9 de abril de 1965, sob os 
uusplcios du Orgunizução Murltimu Consultiva lntcrgovcrnumcntul 

·. 
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(IMCO)" e o Projeto de Decreto Legislativo n• 17, de 1977, que 
"aprova o te~ to du Resolução A.ll9 (IX), aprovada pela IX Assem· 
blí:ia du Organização Marítima .Consultiva lntergovernamental 
(IMCO), cm 12 de novembro de 1975, que contém Emenda à Con· 
vcnçilo Internacional de 1966 sobre Linhas de Carga", 

Colocados cm discussão c votação, os pareceres são aprovados 
por unanimidade. 

Reassumindo u Presidência, o Sr. Senador Lourival Baptista dá 
continuidade nos trabalhos, oportunidade em que siio relatadas as 
seguintes mutêrius: 

Pelo Sr. Senador Alexandre Coota: 
P:~recer pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n• 116, de 

1974, que "altera o Código Brasileiro do Ar": 
Parecer pela rejeição do Projeto de Lei do Senado n• 100, de 

1976, que "inclui disposições na Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 
1966 (Código Nacional de Trânsito), exigindo estojo de emergência 
médica nos veículos e habilitação dos motoristas à prestação de pri· 
mdros socorros'': c 

Parecer preliminar por audicnciu ao Poder Executivo- Minis· 
tí:rio dos Transportes-, sobre o Projeto de lei do Senado n• 27, de 

1977, que "acrescenta parágrafo ao art. 4• do Decreto-lei n• 791, de 
27 de agosto de 1969, que dispõe sobre o pedágio cm Rodovias Fc· 
deruis c dá outras providências". 

I' elo Sr. Senador Mattoo Leio: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n• 25, de 1977, 

que "acrescenta ligação rodoviária à BR-470, da relação descritiva 
das rodovias do Sistema Rodoviário Federal do Plano. Nacional de 
Viação, institufdo pela Lei n•.5.917, de lO de setembro de 1973". 

Submetidos à discussão c votação, os pareceres silo aprovados 
sem restrições, 

Por último, o Sr, Presidente concede a palavra no Sr. Senador 
Otto Lchmann, que emite parecer pela rejeição do Projeto de Lei do 
Senado n•70, de 1975, que "autoriza os Municfpios localizados na 
Amazônia Legal a empregar suas cotas do Fundo Rodoviário Na· 
cional no setor que especifica". 

Colocado em discussão c votação é o parecer aprovado, com vo
to em separado, vencido, do Sr, Senador Lâzaro Barboza. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Ronaldo Pacheco, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida 
c aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 
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MESA 

Presidenfet 39-Secretário; 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Li der 

Petr6nio Portolla (ARENA- PI) Henrique de La Rocque (ARENA- MA) 

Eurico Rezende 
Vlce·Lideres 
Heitor Dias 

Hol•ldio Nunes 
José Sorney 
Ma"os Leóo 

Osires Teixeira 
Paulo Guerra 

Saldanha Derzl 
Virgllio Tó•ora 

19-Vice·Presidentet 

José Lindoso (ARENA- AM) 49-Secretc:irio, 

Renato Franco (ARENA- PA) 
29-Vice·Presidentel 

Amaral Peixoto (MDB- RJ) 

Suplentes de Secretário' 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

Lide r 
1~'-Secretáriot 

Mendes Canele (ARENA- MT) 

21'-Secretárior 

Mauro BeneYidos (MDB- CE) 

Alte•ir Leal (ARENA- AC) 

Ruy Carneiro (MDB- PB) 

Otair Bocker (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

Franco Montara 
Vice·Llderes 

Roberto Saturnino 
Itamar Franco 
Gil•an Rocha 

Lázaro Bârboza 
Danton Jobim 

COMISSOES 

Direton Jose Soares da Oliveira Filho 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefones• 23·6244 e 25·8505 - Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa 

local: Anexo 11- Terreo 

Teleloneo 25·6505- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 

Titulares 

1. Otair Beeker 
2. Benedito Ferreira 

3, ltall•io Caolho 

4. Paulo Guerra 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Agenor Maria 

Vice·Presidente, Otoir Bocker 

Suplentos 

ARENA 

1. Dinorte Mariz 

2. Saldanha Dorzi 

3. Ma"os Leão 

5, Vasconcelos Torres 

MDB 

1, Agenor Maria 1. Adalberto Sena 

2, Roberto Saturnino 2. E•elóslo Vieira 

Anlstenteo Clciudla Carlos Rodrigues Costa- Ramals301 e 313 

RouniôeSI Terças•felras, Cu10t30 horas 

Locais Sala "Clóvis Bevllácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÀO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vi ce-Presidente: Evandro Corré'ira 

· Titulares 

1, Heitor Dias 
2. Jarbas Passarinho 
3, Di norte Mariz 
4. Teotónio Vilela 
S, Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2, Evandro Carreira 

Suplentes 
ARENA 

I, Saldanha Cerzi 
2. Jose Sarney 
3. Otair Becker 

MDB 
1. Evelásio Vieira 
2. Gil•an Rocha 

Assistente: Lida Ferreira da Racha- Ramal312 
Reuniões: Terças·feiras, às 10:00 horas 
Local: Sola '~Clóvis Bovilcicqua"- Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÀO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
1 9-Vice•Prosidenfet Accloly Filho 
29·Vice•Presidentel Leite Choves 

Titulares 

I. Accioly Filho 
2. GustcYO Ccpanema 
3. Daniel Krieger 
4. Eurico Rezando 
5. Heitor Dia~ 
6, Hel•ldlo Nunos 
7, Wilson Gonçalves 
8. ltall•io Coelho 
9, O"o Lohmann 

1 O. Os ires Teixeira 

1. Dirco'J Cardoso 
2. Leite ChaYos 
3, Nelson Carneiro 
4. Paulo Brassard 
5, Orestes Quérlca 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

I. Ma"os LeOa 
2. lenoir Vergas 
3. Arnon de Mello 
4. Vasconcelos Torres 
S. Milton Cabral 
6, Benedito Ferreira 

1. Franco Montara 
2. Lázaro Barboza 
3, Ruy Carnolro 

Aniltentch Maria Helena Bueno Brand6o -Ramal 305 
Reunlõest Quortas·felras, à~ 10100 horas 
local! Sala "Clóvis. Bevllácqua" - AneKo li - Ramal 623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Wilson Gonçalves 

Vlce·Pre$Jdente1 Ruy Carneiro 

Titulares 

1. Heitor Dias 

2. Paulo Guerra 

3. Cattete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5. Saldanha Dorzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Távora 

8. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. ló'Zaro Barboza 

3. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

S.plontos 

1, Augusto Franco 

2. José Sarnoy 

3, Braga Junlor 

4. Altovir Leal 

5, Lulz Cavalcante 

1. Evandro Carreira 

2, Nelson Carneiro 

Assistente: Renal do Pacheco de Oliveira - Ramo\306 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Marcos Freire 

Vice·Presidentel Vasconcelos Torres 

Titulares 

1. Milton Cobrai 

2. Arnon de Mellc 

3. José Guiomard 

4. Luiz Ca~~lcaflte·· 

5. -~aula Guerra 

6: Vasconcelos Torres 

7, Dinarto Mariz 

8, Otair Becker 

1, Franco Montara 

2. Marcos Freire 

3. Roberto Saturnino 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Ccffoto Pinheiro 

2. Augusto Franca 

3, José Sarnoy 

4. Domlclo Gondim 

S. Jarbas Pcssarlnno 

1. Agonor Maria 

2. O rostos Quércla 

Auistonte1 Daniel Reis de Souza- Rama\675 

Reuniõosz Quartas·feiras, às 10z30 horas 

Localz Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e71 6 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, João Calmon 

Vice·Presidentez Evelósio Vieira 

Titulares 

1. Tarso Outra 

2. Gustavo Ccpanema 

3. João Calmon 

4. Otto Lohmcnn 

S. Jarbas Passarinho 

6. Cattete Pinheiro 

1, Evelásio Vieira 

2. Paulo Brossard 

3. Adalberto Sono 

Suplentes 

ARENA 

1. Holvldio Nunes 

2. Ruy Santos 

3. Arnon do Mollo 

4. Heitor Dias 

MDB 

1. franco Montara 

2. Itamar Franco 

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz- Romcl598 

Reuniões1 Ouintas·feiras, âs 10100 horas 

Local: Solo "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Paulo Brossard 

Vice·Presidente1 Domlc:io Gondim 

Titulares 

1. Teotónio Vilela 

2. Alexandre Casta 

3, Wilson Gonçalves 

4, Domic:io Gondim 

5, Holvldio Nunes 

6, Lenoir Vergas 

7, Maltas Leão 

8, Ruy Santos 

9, Braga Juniar 

10. Tarso Outro 

11, Virgllio Távora 

12. Magalnàos Pinto 

1, Paula Bronard 

2. Evalásio Vieira 

3. Gilvan Rocnc 

4. Roberto Scturnlno 

5. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistontoo Cándido Hlpportt - Rcmcl676 

Reuniões, Qulntas·felras, às9t00 horas 

Suplentes 

1. Ccffoto Plnhoi ro 

2. Heitor Dias 

3, lourival Baptista 

4. Daniel Krlogor 

5. José Guiomard 

6. José Sarnoy 

7. Saldanha Dorzl 

1. Danton Joblm 

2. Dirceu Cardoso 

3, Evondro Carreira 

Lacalz Sala "Clóvis Bevllácqua"- AneKo 11- Ramal 623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

1. Jessé Freire 
2, Ruy Santos 
3. Lt'"oir Vargas 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Jessé Freire 
Vico·Prosidonto, Orestes Qu6rcla 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga JJnior 
2, Virgllio Tóvora 
3. Osires Teixeira 

4. Jarbas Passarinho 4. Dom leio Gondim 
5. lourival Baptista 
6. Accioly Filho 

MDB 
1, Franco Montara 1. lózaro Barboza 
2. Orestes Quércia 2. Ruy Carneiro 
3. Nelson Carneiro 

Assistente, Daniel Reis do Souza - Romal675 
Reuniões: Quintas·feiras1 às 11,00 horas 
Local. Sala 11Cióvis Bevilácqua"- Anexo 11 - Ramal623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CMEl 
(7mombros) 

Titulares 

1, Milton Cabral 
2. Domicio Gondim 
3. Arnon do Mello 
4. Luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente' Jarbas Passarinho 
Vico·Prosidonte: Luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1 , JoS<! Guiomard 
2. Paulo Guerra 
3. Virglllo Tóvora 

S. Jorbas Passarinho 
MDB 

1. Dirceu Cardoso 1, Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente, Ronaldo Pacheco do Oliveira- Ramal 306 

Reuniões1 Quartas·feiras, às 10100 horas 

Local: Sala "Rui Barboza"- AneKO 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(5 membros) 

Titulares 

1, Holvidlo Nunes 
2. Oito lohmann 
3. Saldanha Dorzi 

1, Danton Joblm 
2. Adalberto Sena 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Adalberto Sena 
Vlco·Prosidonto, Holvidlo Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. Vlrgllla Távora 
2. Arnon do Mollo 
3, Jarbas Passarinho 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 

Au/stonto, Maria Carmen Castro Souzo- Ramal 134 
Rouniõos1 Qulntas·folras, às 12,00 horas 
Local, Saio "Clóvis Bovllácqua"- Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Magalhães Pinto 

l9·Vice·Presidente1 Saldanha Derzi 

29-Vic:e·Presidonte, Nelson Carneiro 

Titulares 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3, Virgílio Távora 

4. Jessé Freire 

5. Arnon do Mollo 

6, Saldanha Oerzi 

7. José Sarney 

8. Joõo Cclmon 

9, Augusto Franco 

10. Oito lehmann 

1. Danton Jobim 

2. Gilvon Rocha 

3, Itamar Franco 

4. leite Chaves 

S. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistente, Cóndido Hippertt- Ramal676 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:30 horas 

Suplentes 

1, Acc'1oly Filho 

2. Fausto Castelo-Branco 

3. Holvldio Nunes 

4, Oomlcio Gondim 

S, Jarbas Passarinho 

6. luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2, Paulo Brossard 

3. Roberto Saturnino 

local, Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

PreSidente, Ruy Santos 

Vice·Presidento, Altovir leal 

Titulares 

1. Altovir Leal 

2. Ruy Santos 

3. Cattete Pinheiro 

4. Fausto Castelo·Branco 

S. lourival Baptista 

1. Adolborto Sono 

2. Gilvan Racho 

ARENA 

MDB 

Suplont01 

1, Saldanha Oorzi 

2. ltallvlo Coelho 

3, Osires Teixeira 

1. Benjamim Faroh 

2. Ruy -carneiro 

Aulstontdl lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312 

Reunióes1 Qulntas·fe/ras, às 11,00 horas 

loc:a/1 Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 710 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

Titulares 

1. José Guiomord 

COMPOS\ÇÀO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice·Presídente: Augusto Franco 

suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgilio Tcivora 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cobrol 

I, Adalberto Seno 
2. Benjamim Farak 

3. Dinarte Mariz: 

MDB 
1. Agenor Mario 
2. Dirceu Cardoso 

Assistente: Ledo Ferreiro da Rocha- Ramal312 
Reuniões: Quartas·feiras, às 9:00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo li- Ran1ais 621 e 716. 

COMISSÀO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) . 

Titulares 

1, Lenoir Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4, Heitor Dias 
5, Saldanha Derzi 

1. Benjamim Faroh 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÀO 

Presidenta: Benjamim Fora h 
Vice·Presidente: lenoir Vergas 

ARENA 

MDB 

suplentes 

1, Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3, Mottos Leão 

1. Danton Jobim 
2. Lázaro Barboza 

Assistente: Sônia Andrade Peixoto- Ramal 307 
Reuniões: Ouintas.feiros, às 9:00 horas 
Local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÀO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOS\ÇÀO 

Presidente: lourlvol Baptista 
Vice•Presldente: Alexandre Costa 

Tifulores 

1. Alexandre Cesto 
2. luiz Cavalcante 
3, Braga Junior 
4. Lourival Baptista 
5. Mattos Leão 

1. Evondro Carreiro 
2. Evelósio Vieira 

ARENA 

MOS 

Suplentes 

1. Otto Lehmonn 
2, Teotônio Vilela 
3, Wilson Gonçalves 

1. lózaro Barboza 
2. Roberto Saturnino 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 
Reuniões: Tcrças·feiros, às 10:00 horas 
Local: Sala 11Rui Barbosa"- Anexo 11- Remeis 621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
· E DE INQUÉRITO 

Comissões Temporórias 

Chefe, Ruth de Souza Castro 
local: Anexo 11- Térreo 
Telefone' 25·8505- Romal303 
1) ComissõEiS"Temporários para Projetas do Congresso Nacional 
2) Comissões Temporárias pena Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Prpjeto de lei Orçamentória (art. 90 do Regimento 

Comum). 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - RoJmal 6741 
Aliou de Oliveira - Romal674; Cleide Mario B. F. Cruz -Ramal 598; 
Mouro Lopes de Só- Ramal 31 O, 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNiOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1977 

HORAS tERÇA S A L A S ;.SSISttfl'XE HORAS QUINTA S A L AS •ssrs:EliTE 

c.T. tit.lY BAREOSA RONALDO og,oo C.F. CLOVIS BEVI!JICQUA CAIIDIDO 
fi,alnU.lll .. 621 o 716 Ro.twl - 623 

lD•OO 

C.A.R. cLOVIS BEVILACQUA !.IlDA 09:)0 C,S.F.C, RUY B•RBOSA SONIA 
Rtillllll - 623 RaJIUI.us - 621 e 716 

C.A. cLOVIS BEV!UCQU• CLAUDIO C,E.C. CLOVIS BEVI!JICQUA CLEID!: 

10:30 
Rama.l ... 623 COSTA lD;DO 

Rnmul - 62) 

C,R,E. Rt1'i BARaOSit. 
Ralllll.l.l:l .. 621 o 7l6 

CA!IDIDO C,D.P. RUY BARBOSA RONALDO 
Ran nuJ .. 621 o 716 

l!O?J.S ~~AP.TA S 1\ L ;. S ASSISTENTE C,L.S. CLOVIS BEVI!JICQUA DAIIIEL 
Rumal - 623 

RUY BI,RJJOSA 
ll100 

09•00 c.s.11. !.IlDA RUY BARBOSA 
RUil:lL~U - G2l o 716 c.s, 

Rulllll.lD .. 621 e 716 
LEDA 

c.c.J CLOVIZ DEVILACQUA MARIA 12:00 c.R, CLOVIS BEVI !J\CQUA MARIA 

10:00 
Rumul ... 623 HELE!iA Ramal • 62) C ARMEM 

C.I4.E. i!UY BAftllOSA 
P,f.lltW.Ul .. 621 O 716 

RONALDO 

10: )0 c.E. RUY BAilBOSA DANIEL 
Ralnll1a .. 621 o 7lG 
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REPÜBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
'. 

Seção U 

ANO XXXII- N9 069 SÁBADO, 25 DE JUNHO DE !977 BRAS!LIA- DF 

,..---------SENADO. FEDE~Al-----____, 
Faço saber que o Senado Federal aprovÓu, nos termos do art. 42, inciso VIII, da Constituição, e eu, 

Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 24, DE 1977 

Autoriza o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Uni
versidade de São Paulo, a contratar uma operação ele crédito de Cr5 180.000.000,110 (cento 
e oitenta milhões de cruzeiros), junto ii Caixa lEconômica Federai. 

Art. 19 É o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de 
São Paulo, autorizado, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, a contratar uma operação de crédito de Cr$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de cruzeiros), 
juntou Caixu Econômica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, des- . 
ti nado à construção de uma unidade hospitalar com 13 (treze) andares e capacidade a ser instalada para 685 
(seiscentos e oitenta e cinco) leitos, naquela cidade. 

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

Senado Federal, 24 de junho de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

SUMÁRIO 

l-ATA DA 96• SESSÃO, EM 24 DE JUNHO DE 1977 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Oficio do Presidente do Supremo Tribunal Federal 

- N• S/9177 (n• 24/77·P/MC/77, na origem), enca· 
minhundo uo Senado cópius dus notas taquigrâficas c do acórdi\o 
proferido pelo Supremo Tribunal Fcdcrul nos uutos do Recurso 
Ex1ruordiní1rio n• 81.078, do Estudo de São Puulo, o qual de· 
clurou a inconslitucionulidudc do Decreto n• 10.304, de 29 de 
dezembro de 1972, daquele Estudo. 

I.Z.Z- Pareceres 
R,'fnet~ft'S ci.f sl'guilllt's mattlrias: 

- Projeto de Lei do Senado n• 275/76, que ulteru u reduçi\o 
do urt. I• du Lei n• 5.811, de li de outubro de 1972, que dispõe 

sobre o regime de trabalho dos empregados nas atividades de 
cxploruçi1o, perfuração, produção e refinação de petróleo, bem 
como no transporte de petróleo c seus derivados. 

- Projeto de Resolução n• 105/76 (Oficio n• S/12/76, 
n• 23-P/MC/76, nu origem), do Sr. Presidente do Supremo Tri· 
bunul Federul, cncuminhando ao Senado Federal, cópias das 
notus tuquigrlificns c do acórduo proferido no Recurso 
Extruordinúrio n• 78.466, do Estudo de Süo Paulo, no qual o 
Supremo Tribunal Federal declarou u inconstitucionulidude de 
expressão con lida no purí1grafo único do urtigo 34, e de locução 
exprcssu no~ 2• do urtigo 36, umbos do Decreto-lei n• 167 de 14 
de fevereiro de 1967, daquele Estudo. ' 

-Projeto de Lei do Senado n• 199/76 (n• 2.944·Cf76, na 
Cümuru dos Depuludos), que uulorizu u doação de porções de 
terras devolutus 11 municipios incluídos nu regiuo du Amazônia 
Legul, pura os fins que especifica, c dli outras providi:ncins. 
(Reduçilo finul). 
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1.2.3- Discursos do Expediente 

SENADOR OTAIR BECKER - Necessidade da divul· 
gaçào antecipada, pelo Governo Federal, do unteprojeto du novu 
Consolidaçiio dus Leis do Trubulho. 

SENADOR DINARTE MARIZ - Manifestnndo suas 
apreensões com reluçào às modificuções que serão introduzidas 
no mecanismo do FUNRURAL, se aprovado, pelo Congresso 
Nacional o Projeto de lei no li, de 1977-CN, que institui o Sis
tema Nacional de Previdênciu e Assistênciu Social c dá outras 
providências. 

SENADOR ROBERTO SATURNINO- Condenução de 
Rosalice Fernandes, pela Segunda Auditoria de Marinha, por cri
me contra u segurança nacional. 

1.2.4- Requerimentos 

- N• 189/77, de autoria do Sr. Senador Helvídio Nunes, de 
urgência, pura o Projeto de Lei da Cümum n• 41/77 (n' 1.342-
B/75, na Casa de origem), que vcdu às diretorius de bancos e enti
dades oficiais a purticipução nos lucros oriundos de aplicações 
em depósitos u prazo fixo, cadernetas de poupança ou títulos de 
renda. 

-N• 190/77, de autoria do Sr. Senador Helvídio Nunes, de 
urgência, pura o Projeto de Lei du Ctimaru no 46/77, que 
extingue o SASSE, dispõe sobre a transferência dos economiá
rios para o regime da lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, c dá 
outras providências. 

1.3.- ORDEM DO DIA 

- Requerimento n• 169/77, do Sr. Senador Jarbas Pas
sarinho, solicitando u transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do pronunciamento feito pelo Sr. Ministro Arnaldo Prieto, por 
ocasião du 63• Conferência da Organização lnternacionttl do Tra
balho em Genebra, Suíça. Aprovado. 

-Projeto de Lei do Senado no 120/76, do Sr. Senador Ben
jamim Famh, que dá nova redução ao§ I o do art. 477 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. Rejeitado. Ao Arquivo. 

- Redução final do Projeto de Decreto Legislativo n' li, de 
1977 (no 90-B/77, nu Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do Acordo sobre Transporte Marítimo, firmado entre a Repú
blica Federativa do Brasil e a República Popular du Polôniu, em 
Varsóvia, u 26 de novembro de 1976. Apr01ada. À promulgação. 

-Redução final du Emendá do Senado uo Projeto de lei du 
Câmara no 79/76 (n' 64-C/75, na Cusu de origem), que acrescen
ta purúgrufo único uo urtigo 20 do Código de Processo Penal -
Decreto-lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941. Aprovada. À 
Câmara dos Dcputudos. 

- Projeto de Resolução n• 30f71, que autoriza o Hospitul 
das Clínicas du Fuculdude de Medicina de Ribeirão Preto, da 
Universidude de Suo Puulo, u contratar uma operaçuo de crédito 
de CrS 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de cruzeiros), 
junto à Cuixu Econômicu Federul. Aprovado. À Comissiio de 
Reduç1to. 

- Projeto de Lei do Senado no 116/76, do Sr. Senador 
Fausto Custeio-Branco, que inclui entre as utribuiçõcs do 
MOBRAL u difusão de rudimentos de educuçào sunititriu. 
Aprovado, cm segundo turno. À Cltmura dos Deputados. 

1.4- MAT~RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

-Projeto de Lei du Citmuru n• 41/77, em regime de urgên
ciu, nos termos do Requerimento no 189/77, lido no Expediente. 
Aprol'ado, upós pareceres das comissões competentes. À sunçlio. 

- Projeto de Lei da Cãmuru n• 46/77, cm regime de u.r~ên
ciu, nos termos do Requerimento n• 190/77, lido no Expediente. 
Retirada a urgência, nos termos do Requerimento n• 191/77, 
após usarem du paluvru os Srs. Senadores Frunco Montoro, Ruy 
Suntosc José Surney. 

- Redução final do Projeto de Resolução no 30/77, 
constante do quinto item du Ordem do Dia. Aprovado, nos ter
mos do Requerimento no 192/77. À promulgação. 

1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR BENEDITO FERREIRA -Apelo ao Sr. Minis
tro da Fazenda no sentido de reexamc du orientação inicial de 
S. Ex•. permitindo ao Banco do Brasil o deferimento das pro
postas pura investimentos nus úrcas du Amazônia e Nordeste, 
anteriormente às suas determinações. 

SENA DOR I.UIZ C,f VA !.CANTE - Documento do 
CENOR- Centro de Estudos do Nordeste, u respeito du evasão 
de incentivos fiscais do FINO R paru o FISET. 

SENADOR p,fU/.0 BROSSARD - Considerações 
relativas it projetada realização du 29• Reunião Anual da Socie
dade Brasileira paru o Progresso da Ciência. Estabelecimento, 
pelo Governo Federal, de censura alfandegária, a:!;~ exercida 
pela polícia, a livros estrungeiros. Impedimento da realização da 
pulestra por Aliomar Baleeiro u convite dos estudantes de 
Londrinu-PR e de reunião pastoral operária da Diocese de 
Nova lguuçu-RJ, program:tda por D. Adriano Hipólito. 
Rctirttda, pelo Senhor Presidente da Repúblicu, do Projeto de 
Lei no 8/77-CN, que dispõe sobre declaraçuo de utilidade públi
cu, e dá outras providencias. 

SENADOR MAURO BENEV/DES- Soliduriedade de 
S. Ex• a editorial intitulado "Liderançus NordestiMs defendem 
u Regiüo", focalizando discurso de posse do Sr. Edson Bezerra 
Cuvnlcunti, na Presidência du Federação das Indústrias de 
Pernambuco, a respeito da utilização das lideranças políticas e 
empresariais para tentar influir na política econômica nucionul, 
cm suas vinculações com a rt:giüo. 

SENA DOR OSIRES TEIXEIRA - Regozijando-se com 
lunçumcnto da Folha do Sudeste, de Goiás, e com o Caderno 
Econômico, editado pelo O Globo. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Outorga do título de 
"Cidadão Emérito de Cttriucicu-ES" ao Senador Eurico Re
zcndc c ao Governador do Estudo. Considerações sobro notu do 
Conselho Monctítrio Nacional, nu qual foram reuvaliudus us 
principuis contus do Orçumento Monetitrio, de modo a manter 
pura o uno cm curso as metus básicas tixadns emj'unciro. 

SENti DOR HEI.VffJIO NUNES- Jubileu de Ouro do 
antigo Ginitsio do Cruto, atualmente Colí:gio Diocesuno do 
Cruto. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- EDITAIS 
-De convocuçUo de servidores por uusênciu no serviço. 

3- CONSUL TORIA-GERAl 

- Parccor n• 53, de 1977. 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-liJ>ERES I> E PARTIDOS 

6 - COMI'OSIÇÃO DAS COMISSOES PERMA· 
NENTES 
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ATA DA 96• SESSÃO, EM 24 DE JUNHO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESID~NCIA DO SR. PETRÓNIO PORTELLA 

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

Adalberto Sena - José Lindoso - Renato Franco - Ale· 
. xandre Costa- Henrique de La Rocquc- José Sarncy- Hclvldio 
Nunes- Petrônio Portella- Mauro Benevides- Agenor Maria
,Dinarte Mariz- Ruy Carneiro - Arnon de Mello- Luiz Cavai· 
cante - Augusto Franco - Ruy Santos - Dirceu Cardoso -
Roberto Saturnino- Benjamim Farah - Itamar Franco- Maga· 
lhães Pinto- Otto Lchmann- Benedito Ferreira- Lázaro Bar· 
boza - Osircs Teixeira - Mendes Canale - Accioly Filho -
Evelásio Vieira- Lenoir Vargas- Otair Becker- Paulo Brossard, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de presença 
acusu o comparecimento de 31 Srs. Senadores, Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão, 

O Sr. !•-Secretário vai proceder à leitura do Expediente, 
1: lido o seguinte · 

EXPEDIENTE 
OFICIO DO PRESIDENTE DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

N• S/9/77 (n• 24/77-P/MC, na origem), de 22 do corrente, 
encaminhando ao Senado cópias das notas taquigrãficas e do acór· 
dão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso 
Extraordinârio n• 81.078, do Estado de São Paulo, o qual declarou a 
inconstitucionalidade do Decreto n• 10.304, de 29 dezembro de 1972, 
daquele Estado, 

( il Comi.uãn de Constituição e Justiça.) 

PARECERES 

PARECERES N•S367 E368, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 175, de 1976, que 
"altera a redaçio do art. I• da Lei n• 5.811, de 11 de outubro 
de 197l, que "dispõe sobre o regime de trabalho dos empre
gados nu atlvldades de exploraçio, perfuraçio, produçio e 
refinaçio de petróleo, bem como no transporte de petróleo e 
seus derlfados''. 

PARECER N•367, DE 1977 
Da Comlssio de Constltulçio e J ustlça 

Relator: Senador Mattos Leio 

Objctiva o projeto sob nosso exame, de autoria do ilustre 
Senador Nelson Carneiro, incluir os empregados que trabalham nos 
rebocadores a serviço de atividadcs petrollfcras nos benefícios da Lei 
n• 5.811, de li de outubro de 1972, no que tange a folga, turnos cfé· 
rias. 

Nu justificação, salienta o Autor que esses direitos têm sido 
reconhecidos cm reclamações trabalhistas, tido esse pessoal de apoio 
como implicitamente amparado pelo citado te. to legal, mas o proces· 
so implica cm perda de tempo e gastos pura empregados c emprc· 
gadorcs, impondo-se, nssim, o preenchimento de uma lacuna lcgis· 
lativa, 

Ademais, o art. 8• da Lei citada, uo garantir regime especial a 
quantos trabalham em atividudcs de exploraçuo, perfuração c produ· 
çuo de petróleo, ou assemelhadas, deixa perceber a ubrangênciu dos 
que prcstum serviço cm operações de apoio, nos rebocadores, desde 
qucjú ntcndido o pessoal mnrltimo da PETROBRÃS. · 

Finalmente, o projeto se inspira no princípio legal "segundo o 
qual a todo trabalho de igual valor e desenvolvido nas mesmas condi· 
ções devem corresponder remuncruçã<J igual c prerrogativas 
equivalentes" . 

A argumentação cxpendida pelo Autor parece-nos conduzir à 
aceitação, no mérito, da proposição, pois não há justificativa aceitá· 
vel para o tratamento diverso dos que exercem atividades no mesmo 
seta r petrolífero, com riscos e condições assemelhados. 

N'ão vemos, ademais, qualquer eiva de injuridicidnde na 
proposição que, também conforme a técnica legislativa e obediente 
aos cânones constitucionais. deve prosseguir em sua tramitação. 

Sala das Comissões, cm 27 de abril de 1977. -Daniel Krieger, 
Presidente - Manos Leuo, Relator - Otto Lehmann - Leite 
Chaves - Nelson Carneiro - Saldanha Derzl - Helvídio Nunes -
Heitor Dias- Accioly Filho- Dirceu Cardoso. 

PARECER N• 368, DE 1977 
Da Comissiio de Leglslaçiio Social 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

A proposição em estudo de autoria do eminente Senador 
Nelson Carneiro, visa a alterar a redação da Lei n• 5.811, de li de 
outubro de 1972, com o objctivo de estender aos tripulantes de robo· 
cuúorcs engajados em atividades de apoio cm perfuração c explora
ção de petróleo na plataforma marítima do litoral brasileiro, os 
direitos e vantagens de que são beneficiários os demais empregados 
dos setorcs de exploração, pcrfuroção c produção de petróleo e 

. derivados. 

2. A matéria, levada a apreciação da douta Comissão de Consti· 
tuiçüo c Justiça, mereceu aprovação daquele Órgüo Técnico, quanto 
aos uspectosjuridico c constitucional, 

3. A Lei n• 5.811/72. dispõe sobre o rcgil"le de trabalho dos 
empregados nas atividades úc exploração, perfuração, produção e 
refinação de petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquí
mica e trunsporte de petróleo c seus derivados por meio de dutos, 
atribuindo-lhes determinados direitos, notadamenle no que se refere 
a folgas e duração do trabalho, inclusive, concedendo indcnização 
nüo prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. 

4. A tal elenco, pretende o projeto em exume acrescentar a clas
se dos empregados cm rebocadores que logisticamente apóiam as 
atívidades de produção petrolífera nas plataformas maritimas. 

5. No particular, quer nos parecer que o projeto faz uma 
discriminaçüo que, se não se connita com os propósitos de direitos 
iguais a serviços por ele julgados semelhantes, provavelmente virú 
ocasionar, de futuro, um11 série de reivindicações por parte do pes· 
soai maritimo nilo contemplado na Lei, mas que exerce :ttividades as· 
semelhadas às exercid11s pelo pessoal que o projeto pretende 
contemplar, 

6. É que, nu justificativa d11 proposta, considera o autor que os 
serviços em rebocadorc:s de apoio são semelhantes "aos prestudos 
nas atividades que eles apóiam", ou seja, nas atividadcs executadas 
em plataformas subm11rinus. Desta forma, entende que, por serem as 
atividades semelhantes "não hú como ncgur ao pessoal que presta 
serviços em rebocadores, em operações de apoio, os mesmos direitos 
do pcsso11l marltimo da PETROBRÁS", 

7, Nesta ordem de idéias, tumbi:m se poderia argumcntllr que, 
tal como 11 considerud11 pelo 11utor, igual semelh:mça se observa nos 
serviços dos marítimos dos outros rebocudorcs,qaando com~11r11dos 
com os de nuveguçila nos rcboc:tdores de :tpoio. Assim, a ving11r'o 
projeto de lei em te ln, no futuro poderú ser defendida, com provável 
êxito, 11 tese de que os direitos da Lei n• 5.811, tumbém, devem ser 
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estendidos nos marítimos dos demais rebocadores, por prestarem 
oles serviços de navegação em tudo semelhantes ~s atividades dos 
maritimos nos rebocadores que apoiam as plataformas. Num quadro 
mais amplo, tnis direitos também poderão vir a ser estendidos a 
todos os mmítimos, mesmo que não aluem cm rebocadores, pois, na 
verdade, ns funções de uns c outros em tudo se assemelham. 

Ante ao exposto, opinamos pela rejeição do projeto. 
t: o nosso pureccr, 
Sala das Comissões, cm 22 de junho de 1977, - Jessé Freire, 

Presidente - Lenolr Vargas, Relator - Ruy Santos - Nelson 
Carneiro, vencido - Franco Montoro, vencido - Oslres Teixeira -
Domíclo Gondlm. 

PARECER N• 369, DE 1977 

Da Comlssio de Conltitulçio e Justiça, sobre o Projeto de 
Resoluçion•IOS, de 1976- Oficio "S" n• i:Z, de 1976 "n• ZJ. 
P /MC, de setembro de 1976" -do Senhor Presidente do Su· 
premo Tribunal Federai, encaminhando ao Senado Federal, 
cópias das notas taqulgrálicas e do acórdio proferido no Re· 
curso Extraordinário n• 78.466, do Estado de Sio Paulo, no 
qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstltuclonall· 
dade de expressão contida no parágrafo único do artigo 34, e de 
locução expressa no § z• do artigo 36, ambos do Decreto-lei 
n• 167, del4 de fevereiro de 1967, daquele Estado. 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Por Ol'ício n• 23/76- PJMC, n• "S"·n• 12, de 1976, o Sr. Mi· 
nistro Presidente do Supremo Tribunal Federal comunicou ao 
Senado Federal que, ao julgar o Recurso Extraordinário n• 78,466, 
de São Paulo, declara "a inconstitucionalidade do parãgraro único 
do nrt. 34, na expressão: "c 20% (vinte por cento) ao Juiz de Direito 
da Comarcu, parcela que será recolhida ao Banco do Brasil SJA, c le· 
vantada quando das corrcções a que se refere o art. 40"; e do pará
gruro 2• do urt. 36, na locução: "c ao Juiz de Direito da Comarca", 
ambos do Decreto-lei n• 167, de 14·2·67, naquele Estado", 

Nesse sentido, com o parecer favorável desta Comissão, o Sr. 
Presidente do Senado Federal aprovou a Resolução n• 008, de 1977, 
suspendendo, por inconstitucionais, as aludidas expressões. 

iii agora. por Oficio S/7, de 1977. o Sr. Ministro Presidente do 
Supremo Tribunal Federal pede a retincação da aludida Resolução, 
csclnrcccndo. in \'erhr:\'.' 

"Mencionada Resolução considerou o diploma como 
sendo do Estado de São Paulo, tanto na Ementa quanto no 
seu artigo único, quando, na realidade, trata-se de Decreto· 
lei Federnl. 

Tendo em vistu que o referido oficio utilizou a expressão 
"d"quele Estudo", por equivoco, é possível que isso tenha re
percutido no teor du suprncitada Resolução," 

Cumpre-nos assim sugerir nova Resolução, retiOcundo a an· 
tcrior. 

E o meu voto. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• JZ, DE 1977 

Rctifica, para os nns de direito, a Resoluçilo n• 008, de 
1977. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. A Resoluçtao n• 008, de 26 de abril de 1977, 
pass•a a vigor:.ar com u scguinh: redução: "É suspensa, por inconstitu
cion:didade, no< termos da decisão dennitivu do Supremo Tribunal 
Federal. proferida em 3 de dezembro de 1975, nos 'lUtos de Recurso 
Extr:~ordin:'lrin TJ'.' 7l-:.~66. do Estudo de srao Paulo, u execução dus CX• 

prcsslh:s: ·• ... c :o'·; (• inlt~ por cento) no Juiz de Direito du Comurcu, 
p:.m:cla que sL"r:'l rc.:~dhtda ao Bunco do Brusil S.A .. c: lt:vuntudu 
quand11 d:1~: ~Mrct.;ilc~ u l.lliC se l'l!l'crc o url. 40", constantes do pará· 
~~·~tl'o úuic~1 do arl. 34 c: " .. , uo Juiz de Direito du Comarcu", cons· 

tantes do~ 2• do art. 36, ambos do Decreto-lei n• 167, de 17 dcfcve· 
reiro de 1967, do Governo Federal", 

Saiu das Comissões, em 22 de junho de 1977,- Daniel Krleger, 
Presidente- Nelson Carneiro, Relator - Leite Chaves - Wilson 
Gonçalves - Accioly Filho - Heividio Nunes - ltalivlo Coelho -
Oito Lehmann- Mattos Leão- Heitor Dias- Oslres Teixeira. 

PARECER N• 370, DE 1977 
Da Comissão de Redaçuo 

Red•çilo final do Projeto de Lei do Senado n• 199, de 
1976 (n• 1.944-C/76, da Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Hehídio Nunes 
A Comissão apresenta a redução nnal do Projeto de Lei do Sena· 

do n• 199, de 1976 (n• 2.944-C/76, na Ciamaru dos Deputados), que 
autoriza a doação de porções de terras devolutas a Mupicfpios inclui· 
dos na região da Amazônia Legal, para os fins que especinca, c dá 
outras providências. 

Sala das Comissões, em 24 de junho de 1977.- Adalberto Sena, 
Presidente- Hehidio Nunes, Relator- Otto Lehmann. 

ANEXO AO PARECER N• 370, DE 1977 
Redaçio finai do Projeto de Lei do Senado n• 199, de 

1976 (n• 2.944-C/76, na Câmara dos Deputados), que autori· 
za a doaçiio de porções de terras devolutas a Munidpios Inclui· 
dos na região da Amazônia Legal, para os fins que especinca, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• É o Poder Executivo autorizado a doar, aos municípios 

inclufdos na regiiio da Amazônia Legal, definida no art, 2• da Lei 
n• 5.173, de 27 de outubro de 1966, porções de terras devolutas a que 
se refere o Decreto-lei n• 1.164, de I• de abril de 1971, com as altera· 
çõcs introduzidas pelo Decreto-lei n• 1243, de 30 de outubro de 
1'972, c pela Lei n• 5.917, de lO de setembro de 1973. 

Parágrafo Único. Na ampliação do disposto neste artigo, oh· 
scrvar-se-ú, quando couber, o que estabelecem os arts, 3•, 4• c S• 
do Decreto-lei n• 1.164,dc I• de abril de 1971. 

Art, 2• As porções de terras devolutas mencionadas no artigo 
anterior destinam-se à expansão ou implantação de cidades, vilas e 
povoudos, segundo o interesse das administrações municipais. 

~ I• Incumbe ao Município donatário, sob pena de revogação 
da doação, no todo ou em parte, dar, ao objeto do ato alienatório, a 
destinação prevista neste artigo, 'ltendidas as condições que forem fi. 
xadas pelo Poder Executivo Federal. 

! 2• A utilização e o aproveitamento das áreas ruruis, quando 
abrungidas pelo título de domínio, obedecerão a planos públicos e 
particulares de valorização, aplicados os preceitos da legislação fe· 
dera!, especialmente da Lei n• 4.504, de 30 de novembro de 1964,
Estatuto da Terra. 

Art. 3<' A doação será formalizada utravós de tftulos de dom i· 
nio, que expedidos pelo órgão federal competente, deverã, no prazo 
de 8 (oito) dias, ser levado à transcrição no respcctivÕ Registro 
I mohíliíario. 

Purúgraro Único. O instrumento que e[etivur u doação especi· 
licuri1, ulém de outros cncurgos: 

u) os requisitos a serem atendidos pun1 que o Município possu 
alienur, ou ceder, qu~lndo for o cuso, lotes urbunos ou niio, situado 
nu úreu dnadu, ohservadus as normas legais relativas às licitações ou 
a legisluciio feder:~ I pertinente t1 ccssàtl de imóveis: 

b) u exigência do cumprimento, no que ror aplicável, da legisla· 
ção federal referente u loteamentos urbano e rural; 

c) u existência de lei municipal que autorize u uceitnçào du dou~ 
~;iioonerosu. 

Art, 4• A porçt1o de terras devolutns u ser doada 11 cuda muni· 
~ipio seril dimensionadu c detrwn.:udu pelo Instituto Nucionu\ de 
Cnlonilnçtan.e Reforma Agrúriu (INCRA), previstu u cooperação de 
Prefeitura Municipul interessada, c de outros órgãos federais c cstu· 
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duuis, considerundo-sc, pnru esse fim, os elementos fornecidos pela 
Fundação Instituto Brusilciro de Geogrufia c Estatística (FIBGE) e 
poJo Departamento Nacional de Estrudas de Rodagem (DN ER), tcn· 
do cm vista o disposto no art. Jo, ~ 2o, da Lei no 5.917, de lO de selem· 
hrodc1973. 

Art. 5° As terras devolutas abrangidas pelos limites fixados em 
decorrência do disposto no urtigo anterior, passam a constituir patri· 
mónio dos respectivos municípios, após a expedição do titulo a que 
se refere o urt. I' desta Lei, com os encargos que nela constarem. 

Parítgrufo Único. A doação de que trata o art. i' não com· 
pre~:ndcrí1 b~nfcitorins federais, estaduais c us pc:rtcncentes a parti· 
cularcs. · 

Art. 6' O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
90 (noventa) dias. ' · 

i\rt. 7' Esta Lei entra cm vigor nu data de sua publicação, 
rcvogadus as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portellu)- O Expediente lido 
vai u publicação 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador O ta ir Bcckcr. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Controvérsias têm surgido cm torno do untcprojeto' da nova 
Consolidaçiio das Leis do Trabalho, dentro da própria Comissão 
lnterministerial incumbida, hú muito, de estudar o assunto. Foram 
elus, recentemente, confirmadas, pelo Ministro Arnaldo Prieto, que 
fez declarações u imprensa, sobre o caso, que merece nosso integral 
apoio. 

Com acerto, o Ministro do Trabalho conlirmou restrições de 
sua assessoria ao anteprojeto, ucrescentando ser salutar a controvér
sia, pois permite ela uma anúlist: cr[tica maior e, assim, o aperfei
çoamento do trabalho. 

Mais importantes foram duas outras opiniões do Ministro 
Arnaldo Prieto, que não podem deixar de ter integral apoio nesta 
Casa. Disse S. Ex• que, quando o projeto for submetido à nossa 
apreciaçtao, o Governo estará aberto a emendas e sugestões que vc· 
nham a ser feitas pelos parlamentares, delas esperando contribuição 
importante para o aprimoramento da nova lei. Avançou ainda o 
Ministro ser favorável à divulgação antecipada do anteprojeto, de 
forma poder ele ser conhecido de todos, antes de ir para o exame do 
Legislativo. 

São pontos de vista certos e que, espero, terão o apoio de todo o 
Governo e, sobretudo, do eminente Presidente Ernesto Gcisel, que 
hú de ter o máximo empenho de que a nova lei venha a ser melhor c 
mais adequada aos interesses nacionais, tornando-se decisivo marco 
social de seu Governo. 

Sr. Presidente, creio que ninguí:m questionou- tão óbvia ela é: 
-a necessidade de uma nova Consolidação das Leis do Trabalho. A 
que está em vigor data de 1943, envelhecida pelo crescimento, 
económico c social do Brasil c pelas im~nsus tmnsformações desde 
então ocorridas cm todo o mundo. Além do mais, inúmeras são as 
alterações feitas nessa lei, que se tornou uma colcha de retalhos. 
Acertada, portanto, a decisão do Governo de promover estudos, 
pura elaboração de uma nova Consolidação, que atenda melhor nos 
interesses dos trabalhadores e seja instrumento efetivo de harmonia 
social. 

De minha parte, entendo que melhor teria sido se o Governo 
optasse, em vez de uma Comissão interministcrial fechada, pela 
entrega do assunto a um grupo de trabalho que congregasse re· 
presentuntes seus, do Legislativo c dos órgãos representativos dos 
trabalhadores e empregadores. Desta forma, creio, o problema seria 
objeto de estudos mais amplos e rúpidos, pois deles participariam to· 
dos os selares envolvidos no problema. 

Mas, udotou o Governo rumo diverso, ao qual u preocupação 
maior reside no sigilo em que a Comissão interministeriul vem de· 

senvolvcndo seu trabalho. Dela só se toma conhecimento muito 
restrito, face as divergências surgidas no úmbito da Comissão. 

Oportuno nos parece, portanto, dar apoio às opiniões expmsas 
pelo Ministro do Trabalho, afirmando nosso entendimento de que o 
Governo deve, pura não cometer gruve erro, dar ampla divulgaçilo 
de seu anteprojcto antes d,e enviá-lo à aprcciaçilo do Legislativo, ao 
que tudo indica para tramitação rápida, valendo-se dos dispositivos 
constitucionais que a isso o autorizam. 

A importúncia polftica, econômica c social da nova lei é imensa 
c é preciso que ela corresponda realmente aos interesses do Pais, 
tornando-se uma lei moderna, objetiva e realista, um forte instrumen
to de paz c justiça sociais. Estamos diante de um problema que 
requer estudo amplo, profundo, demorado e que abranja todos os 
selares nele envolvidos. 

Propugnamos, portanto, pela divulgação antecipada do 
anteprojeto, de tal forma que, quando chegar ao Legislativo, todosjâ 
estejam em condições de contribuir para seu aperfeiçoamento, ntra· 
vé:s de um debate e de sugestões sem os quais a nova lei estaria fada· 
da a erros, falhas c distorções, tal como se deu com a atual CLT, que 
concorreriam pura seu enfraquecimento e, sobretudo, envclhccimen· 
to precoce, pois logo adviriam, fatalmente, novas leis que a altera
riam, voltando o Pais a dispor, não de uma CLT, mas de nova colcha 
de retalhos, incapaz de atender a suas necessidades, às realidades 
atuais c àquelas de um futuro que se torna sempre mais próximo, da· 
da a rapidez com que o mundo ora se transforma! (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Dinarte Mariz. 

O SR, n!NARTE MARIZ PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÂ 
PUBL!CttDO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portella)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Roberto Saturnino, nos termos do inciso VI do 
art. 16 do Regimento Interno. 

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

Uso esta tribuna para lamentar profundamente a decisão da 2• 
Auditoria de Marinha, proferida ontem, no Rio de Janeiro, con· 
denando a jovem Rosalice Fernandes, que era nossa Suplente de 
Deputado estadual naquele Estado, a um ano e meio de reclusão por 
crime contra a segurança nacional. 

Não tenho u intenção, Sr. Presidente, de discutir com a Justiça, 
evidentemente. Confesso mesmo que não conheço nenhum dos dela· 
lhes do processo que originou essa sentença: uo que parece, esse 
procosso vem de uma prisão em razilo da distribuição de um manifes
to que a jovem Rosalice Fernandes faria no dia I' de maio, em Volta 
Redonda, junto aos trabalhadores daquela cidade. Como eu disse, 
não conheço nenhum dos detalhes do processo, mas conheço a pes
soa, muito jovem, de vinte e poucos anos, de temperamento agitado 
sim, cheia de idéius na cabeça, idéias com muitas das quuis a gente 
não concorda, discute com ela, briga com ela, freqUentemente. Uma 
pessoa com a qual, pelo seu temperamento agitado, por vezes, tenho 
discutido e até, confesso, irritlldamente, entretanto, uma pessoa de 
grande dimcnsilo espiritual, de grande dimensão humana, Sr. Presi· 
dente: jumuis uma criminosa que deva ser recolhida, como o foi, 11 
umu penitcncil1riu. 

Jú disse, Sr. Presidente, não pretendo discutir sentenças uu Justi· 
ça, que não sho passiveis de discussão por nós. Entretanto, quero, 
acho que devo c uso esta tribuna pura lamentar essa sentença, e 
luml.!ntur com o coruçi\o realmente confrungido, c t:sp~:rur que, com o 
rccurs~1 uo Superior Tribunal Militar, venha essu sentença u ser 
revista e rcvog11U11. (Mui to bem! Palm11s.) 

O Sr. Benjumlm Furuh (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um 
upurtc'! 

.. 
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O SR. ROIIERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Com muito 
pratcr. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portc\lu. Fuzcndo soar u 
cumpainha.l- Comunicou V. Ex•. nobre Scn:tdor Roberto Suturni· 
no, lJUC ni10 silo j')Crmitidos :IJ'IólrlCS, 

O SR. ROIIERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Assinulo a 
intcnçiw do apurtc do nohrc Senador Br;:njumim Furuh, cujo con· 
tcL'1dn, estou ~.:crtn, seria ém :apoio ~10 que estou dizendo. nos termos 
do registro lJUC estou ft1zcndo. 

Era o que tinh:t que dizer, Sr. Presidente. (Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Sobre n mesa, 
requerimentos que scriio lidos pelo Sr. !•-Secretário. 

Stto lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N•t89, DE 1977 

Requeremos urgência, nos termos do nrt. 371, allncu b, do 
Regimento, para o Projeto de Lei da Câmara n• 41, de 1977 
(no 1.342-B/75, nu Casa de origem), que veda às diretorias de buncos 
c cntid:.tdcs onciais a particiraçiiO nos lucros oriundos de ~tplicuções 
cm depósitos a prazo fixo, cadernetas de poupançu ou titulas de 
renda. 

Sala dns Sessões, cm 24 de junho de 1977.- Hclvídlo Nunes. 

REQUERIMENTO N•J90, DE 1977 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do 
Regimento. p<tra o Projeto de Lei da Ciimnra n• 46, de 1977, que 
extingue o SASSE, dispõc sobre :1 trnnsfcrt:nciu dos cconomiários pa· 
ruo regime d<t Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, c dá outras 
providênchts. 

Sal:t d:ts Sessões, cm 24 de junho de 1977.- Hel•ídioNuncs. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella)- Os requerimentos 
lidos serão ohjcto de dclibcruçiio do Plcnúrio após u Ordem do Diu. 

COM!'tiRECEM MAIS OSSRS. SENADORES: 

José Guiomurd- Evandro Currciru- Cattete Pinheiro- lar· 
bus l'nssurinho - Wilson Gonçulvcs - Gilvan Rocha - João 
Calmon- Franco Montoro- Orestes Quêrci<t- lt:tlivio Coelho
Muttos L~.:Uo- Turso Dutru. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portcllu)- P:tssu-sc à 

Item I: 

ORDEM DO DIA 

Votnção, cm turno único, do Requerimento n• 169, de 
1977. do Senhor Senador Jarbas Passaritiho, solicitando a 
trunscrição, nos Anais do Scnudo Federal, do pronunciamcn· 
to rei to pelo Senhor Ministm Arnuldo Pricto, por ocusiüo dn 
63• Conrcrêncin du Orgnnizução lntcrnucional do Trabulho 
cm Genebra. Suíça, 

Em votuçUo o requerimento, 
Os Srs. Scnndorcs que o nprovnm, qucirnm pcrmuneccr sen

tados. (Pausn.) Apnwndo. 
S..:rú l'citu u trnnscriçtlo. 

E o ·"'gulnte o pronunciamento r~ja rran.tcriçdo é solirlta· 
dll: 

"Senhor Presidente, 

Em nome do Governo do Brnsil, que peln quartu vez consccuti
vu tenho n honrn de rcprcscntnr ncstu Conrerônciu, desejo nprescntnr 
saudações uos representantes governnmcntuis, dos emprcgudos c dos 
empregadores c munifl!stur n conliunçu nos resultados deste rct:ncon
tro trndicionnl cm que nos conecntrumos nu nnltlise c no debute de 
problemas que dizem respeito ao mundo do trubnlho. 

Cumprimento meu eminente eolegu du Repúblicu de Gunn, 
Comandnnte Joy Amcdume, por suu eleição para a Prcsidênciu du 
Conrcrêncin c colho o ensejo paru suudur os reprcscntuntes de Guinê· 
Bissuu, Bahrcin, c Seychcllcs que acabam dc ingrcssar nu Orguniza· 
ção I ntcrnucional do Trubalho. 

O Brnsil vem buscando consolidur rormas de ntuaçiio cupuzcs de 
possibilitar o dcscmpcnho integral dos objetivos c mctns que visem à 
promoção c à valorização dc seus eidudiios, dentro de um clima de 
paz, justiça social c harmoniu entre capitul c trabalho. 

O Governo desenvolve csrorço considcrflvel pura transrormur o 
Pais numa comunidade moderna. Com este fim estimula novas ativi
dadcs cm todos os rccuntos do Território, promovendo u implanta· 
ção de tecnologias mais avançadus e economicamente mais produti· 
vas, cnrrcnta os desafios dus disparidades de distribuiçüo de renda, 
expande as oportunidades de empregos c desenvolve programus de 
melhoria da Educação, Saúde, Habitação, Trabalho, Formuçilo 
Profissional, Previdência e Assistência Soei ui. 

Nu área do trabalho, a politica do Governo pretende garantir, 
de um lado a incorpomçilo cretiva da r orca de trabalho ao processo 
de desenvolvimento c, de outro, a assegurur u elevação do padrão de 
vida c bcm-estur da população. 

Historicamente, o Governo brasileiro vem cumprindo a runçiio 
de proteger os que trabalham, com medidas objetivas no tocante ao 
ingresso no trabalho, às condições em que este deve desempenhar-se 
e às formus e condições cm que o trabalhador podo retirar-se da ativi
dade produtiva. 

Hoje, upós u implantação de v(lrius rcrormas de car:\ter adminis
tmtivo, a estrutura do Ministério do Trabalho está voltada princi
pnlmcnte para u consocução de tríplice tarefa, estabelecida numa 
ordem integrada: 

a) Preparação do homem para o trabalho, vimndo, por um la
do, a sua rormuÇ(to pronssional para ingresso imediato nu rorçu de 
trabalho c, por outro, a qualificaç(to, o aperfeiçoamento, u cspecia
lizuçào ou o treinumcnto no próprio emprego, em todos os níveis: 

b) Obtenção de emprego c nxaçilo de retribuição justa pelo tra
balho cxecutudo, com conseqUente ordcnaçüo do merendo de traba
lho: c 

c) Coordenação das relações de trahalho, através d<t valoriza
ção do trabalhador, da nscalizaçào do cumprimento das normas le
gais de proteção, da melhoria das condições do meio ambiente de tra
balho, com a umpliação dos serviços de medicina e segurança do trn
bulho, c da erctivação de atividadcs de promoçüo social. 

A execução desta politica do Governo, a cargo do Ministério do 
Trabulho. estabelecida de ucordo com estratêght definida no 11 Plano 
Nacional de Desenvolvimento, apresentou nos últimos unos resulta
dos ult~1mcntc significtttivos. 

Assim, quanto a preparação do homem paru o trubalho, o 
Governo, por meio de ação objctivu, vem desenvolvendo a rormuçilo 
pronssional da rorça de trabalho do Pais - hoje, em torno de 37 
milhões de pcssous- promovendo u aprendizagem de menores, a 
qunlificuçi1o, o upcrfciCl)lln1Cnto. tt cspcci~lliluçào, u formaçüo c o 
tr'cinumento du müo-dc-ohra, seja dns pcssous jú empn:gadus. puru 
que melhor desempenhem suas turcrus, scju dos jovens que estão 
procurando trabalho pcht primciru vez, ou dos que desejum ou são 
obrigudos u m udnr de l1Cupuçào, 

A transrerência do Progmma Intensivo de Prcpuraçüo de Mão
dc·Obm- PIPMO, da esrcm do Ministério da Educuçiio pura a do 
Ministêrio do Truhalho, a vinculação do Ser•iço Nacional de 
Aprendizagem lnriustrial - SENA!, c do Scrviça Nucionul de 
Aprcndizugcm Comcrciul- SENAC, ao Ministério do Trabalho, 
muntidus suns nrgunizucUo c dil'cçito pclus entidades sindicais pntro
nuis du lndústriu c do Comércio: a criação do Serviço Nucionul de 
Formucno Pronssional Rural- SENA R: e, por último, o apoio do 
Governo il umpliaçilo da uci'lo da!\ crnprcsm nn prcpurnçi'to de seus 
próprios recursos humunus, utraví:s de inccntivos õnanc~:iros dcduli· 
dos do Imposto de Renda, pcr111itirum u instituição do Sistcmu 
Nucional de Forn1:1ção de Mi\o-dc-Obru, uo quul cuhe, pnr meio de 
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seu órgüo Central, o Conselho Fcdcra\ dc Miio·dc·Obrn, o cstubc\cci· 
menta de normus c dirctrizcs sobre a Políticu Nacional de Fmmução 
ProOssional. 

A Lei promulgada em dezembro de 1975, que permite às pessoas 
jurídicas a dcductoo do lucro tributíove\, paru fins do Imposto sobre u 
Rendu, do dobro das despesas realizudus em projetes de formação 
proOssional. transformou as cmpresus em agências de formação 
proOssionul do Sistemu Nacional de Formação de Mão-de-Obra, 
Considcru o Governo que a empresa é o organismo que melhor pode 
implcmentur ou complementar a formação proOssional dos seus 
trubulhadorcs c promover sua adaptação às novas técnicas de produ· 
çioo c trabalho, objctivando atingir mc\horos índices de produtivida· 
de. 

As medidas cfctuadas c decorrentes da instalação do Sistema 
Nacional de Formacüo de Mão-de-Obra. da Coordenação dos dife. 
rentes órgãos que o compõem, a ussist~ncía técnica c tinunccira uos 
mesmos, evitando a multiplicidade ou supcrposição ·de programas de 
formação profissional desarticulados ou inadequados às necessida
des do mercado de trabalho, permitiram a obtenção de expressivos 
rcsu\tudos, De um milhão duzentos e cinqUenta mil treinados em 
1975 passou-se puno um milhão setecentos e noventa mil em 1976 c 
tem-se a scgurunça de chegar a tri:s milhões em 1977. O maior incre
mento deveu-se uo trabalho realizado sob a responsabilidade das 
empresas que treinarão um milhão e trezentos mil trabalhadores em 
1977 c, ainda à criaçüo do Serviço Nacional de Formação ProOssio
nal Rum\- SENA R, que se rcsponsabilizurio, pelo treinamento de 
duzentos c cinqUenta mil ruríco\as no corrente uno. 

O Governo tem dedicado csrecial atenção tt políticu de ~mpre
go, mormente como decorrência de ajustumcntos havidos em certos 
setorcs que.se adaptam às contingências da economia internacional. 

O Sistemu Nacional de Emprego- SINE. tem por finalidade 
fundnmental pesquisar e organizar o mercado de trabalho, bem co
mo proporcionar informaçüo e orientaçüo ao trabalhador brasileiro 
no tocuntc u emprego. 

Criado cm \975, tem por objctivos básicos: 
-Organizar um sistema de informações e pesquisas sobre o 

merendo de trabalho, capaz de subsidiar a operacionalização da po
líticu de emprego, a nível loca\, regional e nacional; identificar o tra
balhndor, por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
como purticipante da comunidade brasileiro de trabalho; propiciar 
informação e orientação ao trabalhador quanto à escolha de empre· 
go; prestar informações ao mercado consumidor de mão-de-obra 
sobre a disponibilidade de recursos humanos; fornecer subsidies ao 
Sistemu Educucionu\ e ao Sistemn dc Formação de Mào·de-Obru 
paru u e\uboraçüo de suas programações; estabelecer condições paro 
" adequnçào entre u demanda do mercado de trabalho e a forç:o de 
trabalho, em todos os níveis de suu eupucitação. 

No estágio utuu\, o Sislemu Nncional de Emprego já se encontra 
instalado em \6 dos 21 Estudos da Federação e, ati: o final deste 
uno, todos os Estudos brasileiros deverão estar integrados uo 
Sistcmu, . . 

Alí:m deste entrosamento com os Governos Estudua!S, roo 
celebrado Convf:nio com o Comitf: lntergovcrnamcntul puru as 
Migrações Européius- C\ ME-, com vistas Íl se\ação de mão·de· 
nbru cstrungciru espcciulizadu. de ucordo com us nossus necessidu
des c sem prejuízo da miio·de-obra nacional. 

Foi criudo, recentemente, o Conselho Nacional de Politica de 
Emprego, órgilu co\egiudo de ussessommcnto superior, que integru o 
Sistemu Nucionul de Emprego. Este Conselho, presidido pelo Minis· 
tí:rio do Trubu\ho e constituído por representuntes dos Ministí:rios 
du árcn económica, dos cmpregndos c dos emprcgttdoros, tem por 
nnulidudc propor diretrizes c mcdidus pltrlt upcrfciçour os mecunis· 
mos de equillbrio do mercado de trabalho, visando il politica de 
emprego c, mais uindu, avnlinr ns repercussões, nu (m:u do emprego, 
dus medidus cconômicus c fi nanct:ims adotudus ou prcvistus, sugcrin· 
do aos órgãos executores linhus de acão que, sem prejuízo de seus 
objetivos prccípuos, fnvoreçum n uhsorçào de mão-dc-obru, 

Com a finalidade de proteger os trabalhadores o Governo atua 
intensamente.nos sctorcs de lnspcção do Trabalho, Vulorizuçüo du 
Ação Sindica\, Prevenção dos Acidentes e Protcçüo ao Trabalho da 
Mulher c do Menor, 

A I nspcçüo do Trabalho, cfetuada scgv"do novos padrões 
adequados à atuu\ realidade, foi ampliada com o aumento de 1.539 
novos lnspetores, todos com formação universitária, nos quadros 
funcionuis, prevendo-se, ainda, a contralação, até 1979, de muis 
I.XOO novos \nspctores do Trabalho. 

Foram cretivudas medidas de valorização da açüo sindical, 
destacando-se a Lei que alterou a Consolidação das Leis do Truba· 
lho, proporcionando maior autonomia das atividadcs sindicais. 

Forum u\terados os quantitativos da contribuição sindical faci
litundo-se o aumento de associados ao se estender a sindicalização 
aos servidores das Funduções criadas ou mantidas pelo Governo. 
Condições especiais, através de linanciumcntos concedidos pelo 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS -, e outros 
projetes específicos, dotaram os organismos sindicais de melhores e 
maiores condições de atendimento a seus associados. Foram concedi
das, de \974 a 1976, mais de 700.000 bolsos de estudo a· trabalhado
res sindicalizados e seus dependentes, através dos Sindicatos, para o 
ensino de I•, 2• Graus e Superior. Cursos diversificados para dirigen· 
tcs sindicais, realizados pelas entidades de classe, permitiram o 
aperfeiçoamento do sindicalismo no Pais. 

O desenvolvimento do sindicalismo brasileiro apresenta núme
ros significativos: em 1964 possuía o País 3.845 Sindicatos que, 
comparados com as 7.015 entidudes hoje existentes, demonstram o 
utuu\ estágio do sindicalismo nucionul, onde se destaca a proporcio
nalevolucão do sctor rural. 

Com relação ao meio ambiente do trabu\ho, o Brasil intensifi· 
cou, nos últimos anos, a udoçüo de medidas que permitiram enfrcn· 
ta r os problemas referentes, especinlmente à medicina e segurança 
do trabalho. A ação governamental, mraví:s do Ministério do Traba
lho, foi desenvolvida globalmente, com o envolvimento de diferentes 
organismos e procedimentos diversificados. ~;1• 

Campanhas prevencionistas despertaram trabalhadores, empre· 
sários c têcnicos pura a gravidade do problema. Foram realizados 
Congressos, Conferf:ncias, Simpósios, Cursos e Seminários, buscan· 
do provocar mobilizacão nacional. 

Foram preparados em cursos intensivos, com o apoio das 
Universidades brasileiras, mais de 46.000 técnicos entre Engenheiros 
de Segurança, Médicos do Trabalho, Enfermeiros e Auxiliares de 
Enfermagem do Trabalho e Supervisores de Segurança. Através du 
açüo conjugado dos Sindicatos c da FUNDACENTRO. Fundação 
especializada cm Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho, foram 
preparados 15.500 dirigentes sindicais em todo o Puís, em cursos 
básicos de prevenção de acidentes, 

A verdadeira guerra nacional reulizudu contra os acidentes do 
trabalho, jú no primeiro semestre desse uno apresentou seus resulta· 
dos positivos. Ao fim de 1976 registrou-se, pela primciru vez no Bra· 
si\, que o número absoluto de acidentes de um determinado uno foi 
inferior no do ano anterior, apesar da mnssa segurada de trabu\hudo· 
rcs ter aumento de \5,57 por cento (2 milhões de empregados), Em 
1975, u tuxn de ocidentes foi de \4,74 por cento, em \976 decresceu 
cm 21,0 por cento, baixando paro \1,66 por cento. As medidas toma· 
das evitaram. em 1976, a ocorrência de 459,\40 acidentes de truba· 
lho, ou seja, I .506 acidentes por diu de trubu\ho, Evitou-se, no uno 
pussudo, u morte de 632 trabalhadores brasileiros, 

Com buse no custo por acidente, u economiu resultante, em 
custos diretos, u\cunçou u cifra de cercu de cem milhões de dólares, 
Computados os custos indiretos dos acidentes conclui-se que a 
economia total pura u naci\o, com os ucidentes evitudos no uno pus· 
sado, utingiu u soma uproximudu de quinhentos milhões de dólares. 

O Progrumu de Alimcntaçuo do Tmbalhudor, urticu\udo com o 
Progrumu Nucionul de Alimentuçi\o e Nutrição, estabelecido pe\u 
Lei promu\gudu cm abril de 1976, visa permitir melhores condições 
nutricionuis puru o trnbulhador brusi\eiro. Divide-se o custo das 
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rereições entre o trabnlhudor, a empresa e o Governo, Os incentivos 
nscais estabelecidos com buso na dedução do lucro tributável, pura 
nns de Imposto sobre u Rendo dos empresas, do dobro das despesns 
rculizudas em programns de alimcntnçüo de trabulhndores, permite u 
divisão do custo dus rcreiçàes entre a empresa (32 por cento), o 
Governo (48 por cento) e o trnbnlhador (20 por cento), O Programo 
tem nssim um pio alcance social e econômico. 

DcstaCU•SC, nnnlmentc, u manutenção do diálogo permnncnte 
entre Governo, trnbnlhadorcs e empregadores, A pnrticipaçiio 
tripartitc dos cmprcgndores, dos trnbalhadores e do Governo nu 
conduçuo de órgãos colcgindos de rormnçiio pronssionul, de político 
de emprego, de política solaria! c de outros, tem colaborado pura 
mnntcr no País um clima de tranqUilidnde, segurunçn e paz social. 

Encerro minhns pulnvras reconhecendo o esforço da Organiza· 
çuo Internacional do Trabnlho e do seu Dirctor·Geral, Sr. Francis 
Blnnchard, n:1 luta permanente para construirmos umn sociednde 
mais justo e humnnn, Maniresto n connançn e n esperanço de que, em 
breve, nlcnnçnremos melhores dias para a humanidnde especialmente 
puro os povos cm desenvolvimento." 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla) -Item 2: 

Votução, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Sena· 
do n• 120, de 1976, do Senhor Scnudor Bcnjnmim Farnh, que 
dá novo rcdnçuo no§ I•, do art. 477 da Consolidação dos Leis 
do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 989 c 990, de 1976, das Comís· 
sàcs: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionnlidade e, 
quanto ao mérito, favorável: e 

-de Legislação Social, contrário, 

A discussào da matéria foi encerrada nu sessão de 25 de maio 
último, tendo a votução sido adiada, n requerimento do Sr, Scnndor 
Benjamim Farah, para a presente sessuo. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

.os. (Pausa.) 
Estí1 rejcitndo. 
A matériu vai ao Arquivo. 

É o seguinte o projeto rcjeitndo: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• IZO, DE 1976 

Dd nova redaçiio ao§ I• do art. 477 da Consolidação das 
Leis do Trabnlho. 

O Congresso Nacional decreto: 

Art. I• O§ I• do urt. 477 du Consoliduçilo dos Leis do Traba· 
lho passa a vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 477.' '''' ''''''' ''' "' ''' "'"'' "'''" ''' 
"o o o o o o o o o o o o o o" o 1 o o o o o o o O o o o o o o o I O o o O o o o o I O o I o o o o I 

§ I• O pedido de dcmissuo ou recibo de quitaçiio de 
rescisão do contrato de tmbalho firmndo por empregado 
com mais de 90 (noventa) dias de serviço, só será vúlido quan· 
do rcito com u assistência do respectivo sindicato ou perante 
:1 autoridade do Ministério do Trnbulho," 

,, ''.''.'o ..••..•••.• ' •.•••• '''.'''' ••• ''''',, •.. ' .• ' 

Art. 2• Esta lei entra cm vigor nu dutu de suu publicnçuo, 
Art. 3Y Revogam-se as disposições em contrúrio. 

O SR. PRESIDENTE ( Pctrônio Portella) -Item 3: 

Discussão, cm turno émico, du Redução Fi nu! (orerccidu 
pclu Comissiio de Rcduçiio cm seu Parecer n• 296, de 1977), 
do Pr0jcto de Decreto Legislativo n• li, de 1977 (n• 90-B/77, 
nu Cilnwm dos Dcputudos), que uprovu o texto do Acordo 
sohrc Transporte Murltimo, firmudo entre u Rcpítblica Fe· 

dcrutiva do llrasil c a Rcpíthlica Popular da Polôniu, cm 
Varsóviu, u26 de novembro de 1976. 

Em discussão u rcduçito r. nu!. (Puusn,) 
Não huvcndo quem qucin1 discuti-la. declaro-u cnccrruda. 
Enccrrudn u discussão, u redução linal é duda como dc-

nnitivamcntc aprovada, nos .termos do urt, 359 do Regimento 
Interno. · 

O projeto vai i1 promulgaçiio. 
É u seguinte u rcdaçào final aprovudu: 

Redaçuo final do Projeto de Decreto Legislativo n• li, de 
1977 (n•90·Bf77, na Cômara dos Deputados). 

Faço subcr que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
art. 44, inciso I, da Constituição, e cu,,,,,,,,,,, , , , , .. Presidente 
do Senado Fcdcrnl, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1977 

Aprova o texto do Acordo sobre Transporte Marítimo en· 
tre o Governo da República Federativa do Brasil e do Governo 
da República Popular du Polônla. 

O Congresso N:tcional decreta: 

Art. I• É aprov:tdo o texto do Acordo sobre Trnnsporte 
M•trítimo, nrmado entre o Governo da República Federativa doBra· 
si! c o Governo da Rcpúblicu Popular da Polónia, em Varsóvia, a 26 
de novembro de 1976. 

Art. 21~ Este Decreto Legislativo entra cm vigor na data de sua 
publicaçilo, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) -Item 4: 

Discussiio, cm turno único, da Rcdaçuo Finul (oferecida 
pclu Comissão de Redução cm seu Pnrcccr n• 297, de 1977), 
da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Cümara n• 79, de 
!976 (n' 64-C/75, na Casa de origem), que acrescenta 
pmúgntro único ao art. 20 do Código de Processo Penal -
Decreto-lei n'' 3.6M9, de) de outubro de 1941. 

Em discussilo u rcdaçito nnul. (Pausu.) 
NUo havendo quem queira discuti-lu, declaro-a encerruda. 
Encerrada a discusstiO, a rcdação nnal é dada como de· 

nnitivamentc aprovada, nos termos do art, 359 do Regimento ln ter· 
no. 

A m~atéria voltará Íl C;imaru dos Dcputudos. 
l!u seguinte u rcduçUo final uprovuda: 

Redaçüo final da emenda do Senado no Projeto de Lei da 
Climnra n• 79, de 1976 (n' 64-C/75, na Casa de origem), 

EMENDA N•l 

(Correspondcà Emenda n• l·CCJ) 

No art, I• do Projeto, excluam-se do purúgrt1fo único proposto 
no urt. 20 do Código de Proccso Penal, tiS expressões: "ou de se verin· 
CLlr hubituu\mente prcsumidu". 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) -Item 5: 
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução 

n• lO, de 1977 (aprcscntudo pela Comissiio de Economia co· 
mo conclusão de seu Parecer n• 347, de 1977), que tlutorizu o 
l·lospitul dus Clínicas du Ft~culdadc de Medicina de Ribeirão 
Prcto •. dn Universidade de São Paulo, t1 contrtltar umu opern· 
çuo de crédito de CrS 180,000.000,00 (cento e oitenta mi· 
ihõcs de cruzeiros), junto à Cuixtl Econômicu Fcdernl, tendo 

PARECER, sob n• 348, de 1977, du Comissão: 
- de Constltulçüo c Justiça, pclt1 constitucionnlidudc e 

juridicidudc. 

Em discussão· o projeto. 
Niio havendo quem 4ucira discuti·lo, dccluro·n cnccrrndtl, 
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Em votm;~o. 
Os Sr!t. Scnudore~ 4uc uprovam o projeto, queiram permanecer 

scntliU<lS. (Pausll.} 
i\prnvad<>. 
A matériu v~li i1 Comissüo de RcdaçUo pnru redução finul. 

O SR. !'RESIDENTE (Petrónio Portellu) -Item 6: 
Discussün, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Sena

do n• 116, de I 976, do Senhor Scnlldor Fuusto Custeio Brun
e<>, que inclui entre us atribuições do MOBRA L u difusão de 
rudimentos de cducucUo sanití1ria, tendl1 

PARECER. sob n<' 106, de 1977, du Comissüo: 
-de Redaçiio, oferecendo a rcdaçüo do. vencido, 

Em discussiio o projeto, cm 2• turno. (Pausu.) 
Niio huvcndo quem qudru discuti-lo, dccl:uo-a cnccrruda. 
Enc~.:rrudo1 u discussiio, o projeto é dado como dclinitivamciltc 

aprovudn. nos termos do art. 315 do Regimento Interno. 
O projeto irú 11 C:'tmara dos Deputados. 

i: o seguinte o J1rojcto aprovado 

Redaçiio do vencido, para o 2• turno re~imental, do Proje
to de Lei do Senado n• 116, de 1976, que inclui entre as atribui
ções do MOBRAL a difusão de rudimentos de educação 
sanitário. 

O Cnn!!rcsso Nucional decreta· 
Arl. \~' ~ incluid;l entre as atribuições da Funduçilo Movimento 

Brusilcirn de Alfahctil.acrto - MOBRAL, a difusão sistomitticu de 
noçõ~.:s de suúde. higiene c alimcntuçito. 

Art. 21• Ouvidos o Ministério da Educuç1io c Cultura e o 
Minbtério du S:.túdc, o Poder ExccutiVll rcgulamcnt;.lrÍI cstu Lei no 
prazo de 1>0 (noventa) dias. . 

Art. ~~~ Fic:tm mnntidus us disposiçõc.:s constantes du Lc1 
n• 5.)79, L\c 5 de dezembro de 1%7, c do Decreto-lei n' 665, de~ de 
julho de 1969, dus Leis n<'s 1.920, de 25 de julho de 1953. c 5.H29, de 
30 de novcmhro de \972, relativas, rcspcctivllmcnte, ao MOBRAL, 
aos nhjctiv11s c tt cstnnuru dn Ministério du S;túde c a programas de 
cdw.';.H;:io nu! ricimwl. 

Art. 41.' Estu lei entru cm vigor nu dtttn de sua publicação, 
n:vng:tdas :ts disposiçlies cm contr(trio. . 

O SR. PRESIDENTE il'ctrônio Pmtcl\"i - Esgotada a mate
ria da Ordem do Dia. "'i-se passar 11 apreciação do Requeri
mento n<' IH9. de 1977, Jidn no Expediente, de urgi:ncia pura o Proje
to de Lei da C:'unura no 4 i. de 1977. 

Em vota~i111 n requerimento. 
Os Srs. Scn:tdures t.JliC o aprov~tm. queiram permanecer 

sentados. (l'"usu.) 
Aprtl\':tdtJ, 

AprovHdO ll n.:qucrimcn\ll, r;.tss;.I-SC ti uprcciuçtll1 di.l mut~riu. 

()iscussttll, cm turno t'micn, do Projeto dr.: Lei da Citmuru 
n<' 41. de 1977 1 n<• \.34~-11/75. nu Casa de origem), que veda 
Its diretori:~s de hancllS c entidudcs oliciuis a participuçito nos 
hii.!Til"i oriundos de \lplh::u;tlcs cm depósitos \1 prazo nxo, 
cadernetas de pnup:mça nutitu\os de renda (dependendo de 
parc~.:crcs das C'omisst1cs de Economlu c de Finanças). 

Snhre a mcs<~ o pnrc~.:cr da Comissito de Economia que serú lido 
p..:ln Sr. I''·Secret!trh), 

f-: lido 11 seguinte 
I'ARECEil N•371, DE 1977 

llu Comls.iio de Econnmln, sobre o l'rojcto de Lei du 
Cúnmru n• 41, de 1977 (nY 1.342-B, de 1975, nu Ctimnrn dos 
Ucpuludos ), 'lU!.' n\'cdu ais dlrctorlus de b"ncos c cnlidudcs 
ofic\nls n porllcipuçiio nus lucros oriundos de aplicações em 
dcptishos u prazo fixo, codcrncru de poupança ou lilulos de 
remiu". 

f(cfntor: S1.•nudor Roberto Snturnínn 
Originúrin du Citmar:~ dos Deputados, tendo sido nprcscntudo 

pcln nohrc ()cputad{l.lo'ié C';lrllls Tci.\ciru, ~:hc~m li csl:t Comissão dc 

Economia do Senado Federal, projeto de lei que exclui os resultados 
obtidos por aplicações rctribuidus com juros c corrcçüo monetúria, 
reuliwdas por buncos oficiais, sociedades de economia mista e 
empresas públicas, das distribuições a titulo de purticipuçilo nos 
lucro.~t . 

. J ustificomdo a proposição, seu ilustre autor observa que essas 
aplicações derivum, Us vezes, dr.: recursos provindos do erúrio, 

· "fugindo, ussim, da finalidade precipua de um órgão, estatal que é 
mais social do que capitulista", Mus ni'io só, pois além disso, no caso 
de bancos oficiais, estes prcfrcm "investir nesses titulas de infalive\ 
renda ao invi:s de jogú-los no desenvolvimento ruru\, industrial ou 
comercial". 

i:: um contra-senso, não resta d'úvidu, que os resultados auferi
dos dcssu maneira sejam considerados como lucro. Mnis ainda, que 
sejttm, após esses deslocumentos meramente financeiros. distribuídos 
soh a forma de participações, de dirctorius e de empregados. 

Em primeiro lugar a situação reveste caracteristicus que mere
cem ser destacadas e submetidtls numa análise de per si. 

A intervenção do sr.:tor público nu economia. nos países 
suhdescnvo\vidos, ohjctiva favorecer a cuptaçüo da poupança dispcr· 
sa. nn sentido de encuminhú·la puru investimentos reprodutivos, de 
infra-estrutura, de modo geral. 

O nfastamcnto dessa linha, no sentido de aplicações parasitá· 
rias, distorce~~ i mugem íntcrvr.:ncionistu búsicu, resultando dai efeitos 
indcst!júveis. O primeiro deles refere-se à realimentação do processo 
innucionúrio, u partir de duas frentes, de sentidos opostos. De um 
lado, essas aplicações solicitam retribuição, em termos de juros e 
correç;io monctítriu, engordando - com ilusilo monetúria - a 
quantidade de recursos financeiros da economia. De outro ludo, nu 
medida em que· os recursos inícíuís são subtruídos às aplicações 
reprodutivos. o excesso de moeda (u\imcntudo por juros e correçlio 
monct:iria) dirige-se para um conjunto de bens menor do que o 
potencialmente rcaliz:'lvc\, e que deixou de se expandir no momento 
necessário. 

O procr.:sso. que é complexo\ gomha, por si mesmo, um movimcn· 
to próprio. A cuptuçuo da poup:mça dispersa o sentido original, pas
sa :.1 ser meramente forma de retribuir os indivíduos empregados da 
udministraçito indirctu. privilegiados participantes de lucros rtnuncei
ros irreais, geradores de distorções profundas no organismo econõ· 
mico do P"is. · 

Outros efeitos importantes podr.:m ser destucos, sendo de res· 
Silltur o relativo !1 concmtwçno de rendas, qur.: r.:sse mecanismo 
distorcido envolvr.:. Os cfctivos de pessoul, empregados nas empresas 
dn sctor público, recebem rcmunr.:nu;õcs extras, pela vh1 esp~:culuti
va. cnquunto u criaçUo de emprr.:gos produtivos, ensejando um núme· 
rn nwior de pessous a participar nu formm;ào da renda nacional, i: 
sucrificudu. 

No conjunto. o fMtnlccimcnto de um sistema financeiro uutôno
mo, gimndo cn torno de si mesmo, sr.:m uma interligucào com o 
processo real (produtivo, de cluhoruçt1o de bens), de outru parte 
reduz u ritmll de crcscimi!nto da economia, redundando. afinal, nu 
mais gravc das distorções. 

Por tudll isso, tendo cm vistu que o Projr.:to oru sob exume objeti· 
\'a, relo menos no quc respeita !ts empresas do setor público du 
cconomhl, reduzir ~~ cspccu\uçilO nm1ncr.:irn, cm que o risco quem 
hanc~1 ~ u towlidudc da populaç1io do Pais, somos pcht suu aprova· 
ç;i(.1, 

Sala das Comiss1>cs, cm 15 de junho de \977. -Marcos Freire, 
\'residente- Roberto Sururnlno, Rclmor- Frnnco Monroro- Lu\z 
Cu>ulcnnre - Arnon de Mello - Correre Pinheiro - Domido Gon· 
dim. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclln) - Solicito ao nobre 
Scnudur H c\vidio Nunes o parecer da Comissuo de Finanças. 

O Sll. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI. Puru emitir 
pmcccr.)- Sr.l'rcsidcntc, Srs. Senadores: 

O projeto cm tela, originfirio du Ctimara dos Deputados, onde 
rncrcccu nprovuçtlo nus doutus Comissões Técnicns e cm P\r.:núrio, 



JIIH6 Sóbudo 25 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) Junho de 1977 

disciplina u punicipuçtlo nos lucros originários de aplicaçi\o em 
depósitos rcntíavois, cadernetus de poupançu ou titulas de renda, em 
gcrul, uos di retores de buncos e entidades oficiais. 

Nesta Casa pronunciou-se favoravelmente à proposiçi\o u doutu 
Comissilo de Economiu. upós minuciosos exume du matéria. 

Cube-nos. nesta oportunidade, u upreciuçi\o da providência sob 
o enfoquc financeiro. 

A cnnvenii:ncia du norma em cluborução torna-se iniludível face 
;.w carútcr morulizndor que encc:rru. 

Com efeito. as trnnfcri:ncias de recursos destinadas às atividades 
precípuas dos órgilos du administração indireta pura aplicuções no 
setor financeiro. <lhjctivundo resultados positivos em curto ou médio 
prazos, constitui forma discrepante aos princípios"gerenciais básicos 
que devem presidir a administração do patrimônio público, 

Tais prúticus assumem conotuções ainda mais graveS:··qUan:dà 
scus responsí1vcis estejum uutorizados use beneficiarem dirctamente 
dns resultados obtidos com as aplicações dos dinheiros públicos, u 
titul<l de participaçilo nos lucros oriundos dus referidas aplicações. 

A medida <lr:t proposta tem preocupado as autoridades 
cnmpctcntcs du esfera ft:dernl. 

A legislaçilo vigente, que rege us aplicações das disponibilidades 
de entidades da Administraçilo Federal lndirctu, vcdu, perempto· 
riamentc. a utiliz:u;ào dc1s recursos provenientes de dotuções or· 
çamcntitrins puru investimentos no mercado finunceiro, autorizando, 
tilll·somcntc. a aquisiçi1o de títulos do Tesouro Nacional. com us 
disp<lnihilidadcs resultantes de receitas próprius. 

O instrumento legal pertinente,- Decreto-lei n• 1.290, de 3 de 
dc>.cmhro de 1973- cm seu art. 4•. toduviu, confere uo Conselho 
Monctúri<l Nacional. poderes especiais, ao admitir, em casos 
c:-;ccpcionuis, u critério do referido órgão, o "levantamento" das 
mencionadas vedações. E,'' csdrúxulu utribuiçiio não se furtou aque
le órgilo superior. ao determinar a expedição da Resolução n• 370, 
de 9 de abril de 1976, permitindo as aplicações em questão c rcvogun· 
dt1 a Rcsoluçuo n• 299, de 1974. 

A norma em apreço, pori:m, teve rápida vigência, uma vez que, 
C<lm o advento da Resolução n• 384, de 21 de julho de 1976, 
reavivou-se a salutar vcdaçilo instituída no Decreto-lei n• 1.290, de 
1973. 

A disposiçilo que pretende o projeto cm exume inserir cm nosso 
ordenamento jurídico. não se uchu prejudicada pela Lei cm vigor, 
quer por se tratur de mandamento que a complementa, quer. ainda, 
por se constituir cm elemento capuz de afastar a possibilidade de 
locuplctnmcnto injusto. por parte dus pessoas responsáveis P,Or bens 
pi•hlicos. nas oportunidades cm que se tornarem inaplicáveis as rc· 
gras temporárias do supra citado Decreto-lei n• 1.290, de 1973. 

Tratando-se de matéria relevante aos interesses linancciros da 
administraçilo pi•blica, opinamos pclu aprovação do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portcllu) - Os pareceres suo 
~~~~L . 

Completada a instruçtlo da mutéria, passa-se à sua upreciuçi\o, 
Em discussüo o projeto.( Pausa.) 
Nilo havendo quem queira discuti-lo, dccluro·u enccrrudu. 
Em votaçtto. 
Os Srs. Scnndorcs que o uprovnm queiram permanecer senta· 

dos. (Puusu.) Aprovudo 
A mntéria vui lt sanção, 

f: o seguinte o projeto uprovudo: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 41, DE 1977 
(NY 1.342-B/75, nu Casu de origem) 

Veda ús dlrclorlus de bancos e entidades oOelnls n pnrtlcl· 
puçüo nos lucros oriundos de npllcoções cm depósitos n prazo 
nxo, cudcrnelns de poupança ou lltulos de renda. 

O Congresso Nucional dccretu: 

Art. I<' O resultado oriundo da aplicaçüo feitu por bancos 
oficiais, sociedades de economia mista c empresas públicus em dcpó· 

silos a pruzo fixo. cadernetas de poupançu ou quaisquer outros tltu· 
los que rendam juros efou correçilo monetária, não será considerado 
quando dadistribuiçüo de percentuais do lucro nnul dnquclus entida· 
dcs, u titulo de gratificações à dirctoriu ou empregados. 

Pun'tgruro único, Haverá, nos órgãos citados neste urtigo, um 
sistema próprio de contabilidade pura registrar todas us operações 
realizadas nas aplicações referidas, a fim de se identificar o lucro ob· 
tido. 

Art. 2• O Poder Executivo regulamentará estu Lei no prazo de 
scssentu ditls. 

Art. 3• Esta Lei entrurá em vigor na data de suu publicnção. 
Art. 4• Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu) - russa-se, ugoru, à 
apreciação do Requerimento n• 190, de 1977, lido no Expediente de 
urgência paru o Projct~ de Lei du Cümura n• 46, de 1977. 

Em votação o requerimento. 
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Sr. Presidente, peço u 

paluvru puru encaminhar a votução. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla)- Concedo u palavra 
uo nobre Senador Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO (M DB- SP. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Este projeto encontra-se no Congresso desde julho do ano passa· 
do. Ele estía sendo objeto de uma longa discussão, envolve matéria da 
muÍl)r gn1vidude. 

Tenho cm miles a pasta de representações de todos os Estados 
do Brusil sobre esse projeto. ~ um assunto sério, de consequências ir· 
reparúvcis c que nilo pode, positivamente, ser aprovado em regime 
de urgi:ncia. sem que tenha havido, no ~aso, um entendimento reei· 
proco. E aproveitou oportunidade para dirigir à Liderança da Maio· 
ria um apelo paru que mantenha a velha tradição de ser informada a 
Buncudu du Minoriu, como fazemos em relação aos nossos reque· 
rimcntos, com antect:dêncin, para que possamos examinar a matéria 
c concordar ou o tio, mus conscientemente, com a urgência requerjda. 

Nossas condições, Sr. Presidente, preliminarmente, não pode· 
mos concordar com cssu urgência, e nesse sentido votaremos. (Muito 
bem!) 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Peço u palavra, Sr. Presi· 
dente, pura encaminhar a votuçüo. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Potella)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Ruy Santos. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA - BA. Paru encaminhar a 
votaçilo, sem rcvisilo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Fui Relator deste projeto na Comissão de Legislação Social. e 
rccchi sugcstilll dos eminentes Senudorcs Gustavo Capunemu e 
Magalhilcs Pinto. quanto à situação dos empregados de Caixas 
Económicas estaduais. Aceitei, das emendas que foram propostas, 
ou das sugestões uprcscntudas, uma do eminente Senador Gustavo 
Cupuncma, cm que resguurdnva ou ressalvava os interesses dos 
cconomiitrios de Cuixus Econômicus cstuduuis, Mas, sei que há umn 
cmendn a ser uprcsentudu ugoru, em parecer que será submetido U 
aprcciaçiio. de parte da Comissão de Finanças, e essa emenda coo· 
têm rcdaçilo muito melhor c muis completa, do que a que tive oportu· 
nidndc de aprescntur, aceitando a sugestiio, como disse, dos Senu· 
dores Gustavo Capancma c Mugnlhi!cs Pinto, quanto aos interesses 
du Caixu Econômica de Mi nus Gcruis, 

De muneiru que os interesses dos economiúrios estuduuis, va
mos assim dizer. estüo perfeitamente rcssuurdados nessa emenda que 
scrú aprcscntuda pela Comissilo de Finanças. (Muito bem!) 

O Sr. Jos~ Sarncy (ARENA - MA) - Peço a paluvru, Sr. 
Presidente. como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portcllu)- Concedo a puluvra 
ao nohrc Senador Jos~ Snrney, que falarú como llder. 
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O SR. JOSI!: SARNEY (ARENA- MA. Pela ordem.)- Sr. 
Presidente: 

A Liderança da M aioriu, a tendendo us ponderações do cminen· 
te Líder da Minoria, solicita à Mesa o adiamento do requerimento de 
urgência. · 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portdla)- Neste caso, seria a 
retirada do requerimento. 

O SR.JOSI!:SARNEY (ARENA- MA)- Exatumente. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Muito obrigado a 
V, Ex• 

'. 
O SR. PRESIDENTE (Potrãnio Portella) - Sobre u mesa, 

requerimento que vai ser lido pelo Sr. I •-Secretório. 

lõ lido c deferido o seguinte 

REQUERIMENTO No I9I, OE 1977 . 

Nos termos do art. 379 do Regimento Interno, requeremos a 
retirada do Requerimento n• 190, de 1977, em que solicita urgência 
pura o Projeto de Lei da Câmara n• 46, de 1977. 

Sala das Sessões, em 24 de junho de 1977.- José Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portel! a)- Sobre a mcsà, redu· 
cão final do Projeto de Resolução n• 30, de 1977, aprovado na Or· 
dem do Diu da presente sessão c que, nos termos do parúgrafo único 
do art. 355 do Regimento I ntcrno, se não houver objcção do Plcná· 
rio, será lida pelo Sr. 1•-Sccrctúrio. (Pausa.) 

lõ lida a seguinte 

PARECER N• 372, DE 1977 
Da Comi!ISiio de Redaçiio 

Redaçào final do Projeto de Resolucão no 30, de 1977. 

Relator: Senador Otto Lehmann 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Rcsoluçilo 
n• 30, de 1977, que autoriza o Hospital das Cl!nicns da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, n contra
tar uma operação de crédito de CrS 180,000.000,00 (cento c oitenta 
milhões de cruzciros),junto à Caixa Económica Federal. 

Sala das Comissões, cm 24 de junho de 1977.- Adalberto Sena, 
Presidente- Otto Lehmann, Relator- Helvldlo Nunes. 

ANEXO AO PARECER N•372, DE 1977 

Redação final do Projeto de Resolução n' 30, de 1977, 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso Ylll, da Constituição, c eu, --------
presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N• • DE 1977 

Autoriza o Hospital das Clrnlcas da Faculdade de Medi
cina de Rlbelrilo Preto, da Universidade de Sio Paulo, a con
tratar uma operaçilo de crédito de CrS 180.000.000,00 (cento e 
oitenta milhões de cruzeiros), junto à CalKa Econômlca 
Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• lõ o Hospital das Cirnicns da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Prelo, da Universidade de São Paulo, autorizado, nos ter· 
mos do art. 2• da Resolução n' 93, de II de outubro de 1976, do 
Senado Federnl, a contratar uma operação de crédito de 
CrS 180.000.000,00 (cento c oitenta milhões de cruzeiros), junto à 
Cuixu Econômicu Federal, por conta do Fundo de Apoio no 
Desenvolvimento Social- FAS, destinudo à construção de uma uni· 
dude hospitulur com 13 (treze) undarcs e cnpncidndc a ser instalada 
pura 685 (seiscentos c oitcntn c cinco) leitos, nnqucln cidude. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portcllu) - Sobre a mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. !•-Secretário. 

f: lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 192, DE 1977 

Nos termos do nrt. 356 do Rcgimcn to Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão c votação, da redu· 
çiio final do Projeto de Resolução n' 30, de 1977. 

Sala das Sessões, em 24 de junho de 1977.- HeMdlo Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portella) - Aprovado o rc· 
qucrimento, passa-se à imediata apreciação da redução final 
anteriormente lida. 

Em discussão a redução final (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-ln, declaro-u encerrada. 
Em votuçiio, 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer scn· 

tados. (Pausa.) Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portclla) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- GO. Pronuncia o 
seguinte discurso,)- Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Ao homem honesto, particularmente àqueles de mãos calosas, n 
confiança em seus semelhantes é:, inegavelmente, parte integrante de 
seu comportamento, intrínseca mesmo, de seu caráter. 

Esta confiança, a boa-fé: nos que amanham e trabalham a terra 
além de se fazer mais acentuada, a tua de maneira tão accndrada que 
os leva invariavelmente a serem confundidos com os tolos e, por con· 
seqUóncia, objeto de troças c deboches dos incapazes de compreendi:· 
los. 

Nüo chegando, Sr. Presidente ao extremismo de Adam Smith 
que afirmava ser a única atividade verdadeiramente honesta a Agri· 
cultura, nüo há como negar, é talvez n única em que não se permite a 
falsificação, isto é:, planta-se milho e colhe-se milho. 

E, Sr. Presidente, em nome desta boa·fé:, calcada numa tr~dição 
secular do Banco do Brasil é que, face às medidas ultimamente toma· 
das pelo Ministério da Fazenda, temos hoje no Brasil muitos c 
muitos agropecuaristas no limiar do desespero, menos, posso nfirmâ· 
lo, pelos prejulzos materiais, do que pela vergonha de niio poderem 
honrar os compromissos assumidos. 

Como se sabe, Sr. Presidente, já é tradição entre nós o fato de 
que, tamanhas as exigências do Banco do Brasil, tal o rigor para o 
enquadramento de uma proposta às suas exigências, que quando é 
aceito um pedido de financiamento, o mutuário que atendeu a tudo 
que lhe foi solicitado começa a comprometer por antecipação a 
monta do pleiteado, na certeza do deferimento do seu pedido. 

Ora, não há negar que cm epoca alguma dn nossa História, o 
Governo Federal volvesse as suas vistas e o apoio financeiro como o 
que vimos experimentando na agropccuâria nos últimos anos, c, este 
apoio que pura vaidade nossa - agropccunristas - tem recebido de 
nossa parte uma resposta à altura, em termos de contribuiçno pnm o 
soerguimento da nossa economia, accndrou nos homens da 
ngropccuárin confiança, a certeza mesmo de que o Governo cm mo· 
menta algum lhes faltaria. 

No entanto, Sr, Presidente, ante, bem o sabemos, o acúmulo do 
erros e distorções do pretérito, produto de politiquice, (:verdade, lia 
permanente mania de cortejar-se as áreas urbanas c que implantou 
entre nós o cipoal económico, o crônico hâbito de utilizar os recursos 
gerados pelo sctor primário para financiar esta tresloucada urbanila· 
çilo que ainda nos infelicita, ainda agora, cm que pesem os esforços 
governamentais em contrário, é a agricultura c a pecuária mais que 
duramente atingidas pelas medidas contcncdorns da inflação. 
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Em verdude, Sr. Presidente, ucredito que tudo o que vem sendo 
feito é, em última análise, um remédio heróico c, por conseqUência, 
duro de ser ingerido. Contudo, nesta oportunidade, cm nome dos 
que mais tem contribuído, no nnonimnto, para u formação da rique· 
za nacional, apelo ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda 
pura que reveja a sua orientação inicial e permita no Banco do Brasil, 
pelo menos, o deferimento das propostas para investimentos, acolhi· 
dus anteriormente às suas determinações. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- GO)- Com pra· 
zer, nobre Senador. 

O Sr. Agcnor Maria (MDB- RN)- Senador Bendito Ferrei· 
ra, ontem o Líder do Governo deu uma satisfação a esta Casa que 
absolutamente não nos convenceu. Os jornais de hoje trazem a notí· 
cin de que houve um aumento no setor de empréstimos para a 
Agricultura, o que também não nos convenceu, O grande problema, 
pelo menos na minha regiüo, é que foram congelados os tctos das 
duplicatas. Mas uma vantagem que era feita, tomando por base os 
pr.,.os mínimos, quando rec~binm 100% do valor, caiu para 70%, e o 
ctédito pessoal, que é uma necessidade para o homem do interior, 
principalmente os ligados à agricultura, foi suspenso. De forma que 
a satisfação dada, ontem, pelo Líder do Governo, c a notícia que os 
}ornais trazem, hoje, de que aumentou o crédito na área rural, real· 
mente, não corresponde à realidade. Congratulo-me com V, Ex•, 
pois entendo 11ue, se o cotnC!JI:io é pressionado, a agricultura sofrerá, 
l!tlluralmente, as conseqUências. Os produtores, a matéria-prima pre· 
c:isa do com~rcio e este precisa da matéria-prima. Se o comerciante, 
se o industrial recebe pressão, se recebe restrições no crédito, ele não 
tem como comercializar aquela matéria-prima, tenc!o em vista as ne· 
cessidades do rurícola. Assim sendo, congratulo-me com V, Ex• e 
aproveito a oportunidade para, através dessa congratulação, apelar 
no sentido de que V, Ex• que pertence à Bancada do Governo tenha 
também o apoio dos seus colegas de Bancada, para que o Governo 
renita sobre esta medida que fere frontalmente a economia rural do 
País, Muito obrigado! 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- GO)- Eu é que 
agradeço a contribuição de V. Ex•, mas diria, nobre Senador Age· 
nor Maria, que dentro da ótica ministerial, talvez essas medidas 
correspondessem à realidade da economia brasileira. Mas, acentuo 
bem, dentro da ótica, ou talvez fosse mais bem colocado se dissés· 
semos: dentro das perspectivas possíveis, face às pressões que, desgra· 
çadumentc aquilo que chamo de tresloucada urbanização, vem como 
que sendo o vento que governa a vela que imprime o rumo c a 
velocidade da Administração Pública no Brasil de muito tempo a 
esta parte. 

V, Ex•, acompanhando-me com a sua generosa atenção, 
verificará que poderá auxiliar-me em outras oportunidades, 
participando deste pronunciamento, c verilicurá, enfatizo, que real· 
mente o nosso clamor c o nosso apelo estão fundados cm razões que, 
tenho cu a pretensão, aconselham a uma rencxão e até mesmo a uma 
mudança de rumos no .<tatu.< quo. 

Mas, Sr. Presidente, falávamos nu necessidade de que o Banco 
do Brasil pudesse, pelo menos, deferir as propostas pura invcstimen· 
tos, acolhidos anteriormente às determinações de S. Ex• o Sr, Minis· 
tm da Fazenda, com o que S. Ex• honraria a palavra tradicionalmcn· 
te acatada dos funcionários do Banco do Brasil, do simples chefe da 

C REAl de umu agê:nciu, uo seu mais categorizado Diretor, unte os 
agropecuaristus de nossa terra, 

Tenho, Sr. Presidente, fundudus razões de que não nos faleça au· 
toridade puru pedir um tratamento especial pura a ugropecuária,• 
mesmo ante us aluais diliculdadcs com que se defrontam as nossas 
autoridades monetllrias cm virtude, volto a repetir, da resposta, cm 
termos econümicos, que o setor vem dando no esforço nacional. 

Tanto é verdade que em 1977, contribuição do sctor ugropecuâ· 
rio para nossas exportações, no período de janeiro u maio, foi de 
49,17% pura os produtos básicos ou in natura c de 4,65% para os 
semimanufaturados e de 9,58% para os munufuturados que utilizam 
matéria prima diretu da agropecuária, somando, assim, 63,4% sua 
contribuição sobre o total exportado neste período. Ressalto, ainda 
que estes percentuais aumentaram relativamente a igual período do 
uno anterior, o que mostra a innuência de nossa produção agrope· 
cuãria no equilíbrio de nossa balança de pagamentos externos, pois 
em 1976 este total foi de 51,02%, número bastante significativo, 
cotejado com os valores dos demais itens exportados. 

Paradoxalmente, em que pesem gigantescos esforços governa· 
mentais para estimular as exportações de munufaturados ou mesmo 
scmimanufaturados, os produtos não originários da agropecuâria 
nem de longe têm correspondido ao apoio recebido c mais do que is· 
so, lamentavelmente, tem decrescido de maneira acentuada, isto 
analisando nosso quadro de exportações sob os aspectos de produtos 
dependentes ou não dirctamente da ugropecuãria. 

Tanto é verdade, Sr, Presidente, que em 1976, vista desta forma, 
a participação dos produtos independentes da agropccuária soma· 
rum 21,82% na formação de nossas expôriações, caindo para 14,79% 
em 1977 ambos no período de janeiro a maio de cada ano, 
comportando ainda considerar que uma redução nos investimentos 
no setor agropecuário redundam uma queda ou em redução também 
na produção de indústria que têm .<cu maior mercado nas atividadcs 
rurais. 

Diga-se de passagem, Sr. Presidente, que as nossas exportações, 
para esse período, no seu todo, cresceram mais de 40% em relação ao 
período anterior, ou seja, no pcríuuu de janeiro u maio de 1976. 

Por outro lado, e por oportuno, lembraríamos, aqui, que o atcn· 
dimento do que postulamos não será, em última análise, senão uma 
oportunidade para a agropecuária mais e mais contribuir para a solu· 
çào dos nossos problemas econômico-financeiros e seus rcnexos na 
balança comercial e, por fim, na solução dos nossos problemas SO· 

ciais originados no desemprego na zona urbana, 

Por oportuno, Sr. Presidente, lembraríamos aqui, face às pres· 
sões do egoísmo urbano, o preceito evangélico de que "mais será 
exigido daqueles que mais receberam'\ o que se enquadra 
perfeitamente num exemplo concreto, o do trigo no Brasil, pois, 
grande parte dos recursos originários das exportações brasileiras são 
consumidos no pagamento das importações de trigo que atendem 
quase que exclusivamente o consumidor urbano. Vale ressaltar que o 
Governo Federal adquirindo o trigo por cerca de 2.130 cruzei· 
ros(tonelada revendeu-o a 734 cruzeiros a tonelada no ano de 1976, 
Como nosso consumo nacional é da ordem de 4 milhões de toneladas 
c a importaçi1o é de cerca de 60% do total consumido, o homem da 
roça paga, através do Governo, com o seu suor, só no trigo quase 6 
bilhões de cruzeiros anualmente purn subsidiar o custo duvida urba· 
na no País, isto considerando a elevada participação dos nossos 
produtos agropecuúrios nu formação de nossas exportações, que 
procuram equilibrar com us importações. 

Vale ressaltar ainda, Sr, Presidente, que u Revolução, entre us 
herunçus recebidas, uindu não libertou e no caso mantém um dos pio· 
res vícios du nossu cconomiu. que é o processo de trunsferéncia de 
n:ndus du agropccu{Jria pura a cidudc. Com este slstcmu, muis do que 
danoso, ante o poderio político du cidade, repito vimos custeando 
aquilo que tenho chumudo de orgia urbanizudoru, e o que é pior, vi· 
mos alimentando o mais que nocivo e problemático êxodo rural. 

Tabela-se, no Brusil, Sr, Presidente, na busca du contenção do 
custo de vida, os produtos originários da ugropecuúriu, Em verdudc 
policia-se também os preços du indústria, mus esta, bem estruturada, 
e isentu dos fatores ulcutórios que unigem u cconomiu rural, podcn· 
do trunsferir pura esta os ânus e deságios que lhe são impostos, termi· 
na vitoriosa nu luta em favor de seu crescimento. 

Vule dizer, tudo o que o roceiro vende estú sujeito 11 limitações 
de preços, mas nudn do que ele compra obscrvn cstus mcsmus regras. 



Junho de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) S'bado 25 3089 

Tanto é verdade, que cm 1973 c jâ aludiu a esse fato aqui um kg de 
couro cru era vendido nos curtumes por 6 cruzeiros o que corrcspon· 
de a 36 cruzeiros por metro quadrado de couro curtido, o qual era 
vendido, entuo, por 60 cruzeiros. Atuulmcnte, embora comprando o 
kg de couro cru pelos mesmos 6 cruzeiros, o metro quadrado de 
couro curtido está sendo vendido por 130 n 140 cruzeiros. 

Em verdade, nu hora de vender, sabemo-lo todos, o roceiro 
pergunta ao homem da cidade, por exemplo, "quanto o senhor me 
paga pelo arroz". Mas quando vai comprar, por exemplo, um par de 
botinas, pergunta upa r quanto o senhor me faz o par de botinas", O 
gTaVe de toda esta história, Sr. Presidente tal a desorganização do 
nosso agropccuarista, que até mesmo as medidas governamentais 
que buscam ampará-lo, tais como a politica de preços mínimos, que 
fixa o mínimo a lhe ser pago como remuneração do custo bâsico de 
seu esforço, termina sendo o máximo normalmente recebido, 
quando não lhe ocorre vender até mesmo por preço inferior, vale 
dizer, o preço solo termina sendo um preço rcto. 

Não sou, Sr. Presidente, sequer iniciado nos mistérios da ciência 
económica. Contudo, ouso lembrar aos doutos da matéria, fruto da 
vida prática, que, a agricultura c a pccuârin exigem muito menor 
investimento por cada emprego gerado e desnecessário lembrar·lhes 
a insignificância das nossas poupanças internas para atenderem ao 
número de emprego exigido de maneira crescente, quando nada pelo 
crescimento vegetativo de nossa população. 

A cxpcriéncia recolhida pelo Governo Federal com os inccnti· 
vos fiscais, via desconto de 50% do Imposto de Renda para 
investimento direto pelas pessoas jurídicas nas chamadas regiões 
problemas, Amazônia c Nordeste, sabe-se, não deu os resultados 
inicialmente esperados, tanto é que de certo tempo a esta parte, pas· 
sumos a ter, os programas especiais de desenvolvimento, custeados 
com uma parcela dos chamados incentivos fiscais. 

Especificamente para a Amazônia c Nordeste foi criado o 
PROTERRA, cujos resultados, inobstante a limitação dos recursos, 
vem frutificando de maneira extraordinária, no ponto de 
imaginarmos que os resultados até aqui alcançados são maiores do 
que o obtido através dos incentivos diretos. 

Pois bem, tal a preocupação e tamanha n necessidade de conter· 
se os índices inflacionários, que nem mesmo n PROTERRA foi 
poupado pelas medidas oficiais recentemente tomadas pelo Conse· 
lho Monetârio Nacional, como decorrência de outras medidas ante· 
riormcnte adotadns pelo Ministério da Fazenda. 

Sr. Presidente, situa-se aqui o âmago da questão que, no 
momento, procuro abordar com a profundidade que me é possível: 
tratando-se, como realmente se trata, de um objctivo nacional da 
maior significação como sói ser a integração da Amazônia c consi· 
dernndo-sc os resultados até aqui alcançados cm termos de ocupação 
espontânea, os custos c as respostas económicas dos investimentos 
ali realizados, foge à minha compreensão, possa o inteligente 
Ministro da Fazenda manter inalteradas as medidas de contenção 
nos investimentos dos ugropecuuristas naquela :\rca, pois de nada 
adiantariam,- sabemos nós c sabe o Sr. Ministro da Fazenda- os 
maciços investimentos públicos em obras de grande envergadura e 
elevados custos, como n Rodovia Belém - Brasília, Rodovia 
Transamazônicu, Usinas Hidrelétricas de Tucuruí e outras, sem a 
correspondente ocupação daquelas ârcus geogr:lficus pelo sctor quo 
atende à sua vocaçilo natural, ou seja, a agropccu:\ria, o que impossí· 
vel de fazer-se sem investimentos, por tratar-se de zonas pioneiras, 
onde o custeio ainda é pouco representativo nos orçamentos globais. 

Concluindo, Sr. Presidente, fica aqui meu apelo ao Sr. Ministro 
da Fazenda pura que, cm breve prazo, reveja suas decisões pura u 
política de investimentos dessas áreas que acabo de mencionar. 

Era o que cu tinha n dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs)- Concedo a palavra 
no nobre Senador Luiz Cnvalcnnte. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nunca é demais veicular, desta tribuna, a prcocupaçiio das 
lideranças nordestinas - englobando políticos, técnicos, cmprcsâ· 
rios e intelectuais - quanto ao crescente minguumento de recursos 
destinados a viabilizar os projetes regionais apoiados pelos incenti· 
vos fiscais. · 

Recentemente, o Centro de Estudos do N ardeste, presidido pelo 
sociólogo Gilberto Freire, chamou a atenção dos governadores da 
região para o contfnuo decréscimo das opções pura o FINOR, 
enquanto aumentam, purnlclamcntc, as do FI SETE, ou seja, pura o 
reflorestamento. 

A denúncia do CENOR é acompanhada de quadro cstatlstico, 
elaborado pela SUDENE, mostrando u aplicação dos incentivos 
fiscais, segundo as opções, para o PROTERRA, o PIN, o IBDF, a 
EMBRATUR, a SUDEPE, a SUDAM c u SUDENE, de 1968 a 
1976, quadro esse que faz parte integrante deste pronunciamento. 

Verifica-se, pelo quadro, que, no último qUinqUénio, ou seja, de 
1972 a 1976, os recursos da SUDENE - que haviam caído de 
64,47% dos incentivos fiscais cm 1968, para 24,51% cm 1972-
continuaram a decair, chegando a 19,84% no ano passado. 

Também os incentivos destinados à SUDAM baixaram de 
14',59% em 1971, para 6,63% em 1976 decrescendo, igualmente, no 
período, os endereçados à SUDEPEo à EMBRATUR. 

No mesmo espaço de tempo, os incentivos parn o PROTERRA 
c o PIN se mantiveram cstâvcis cm 50%, e os do IBDF pularam de 
11,93% pura 20,80%. 

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

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL) -Pois não 
nobre Senador. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- V, Ex• analisa um 
quadro c não seria oportuno o meu aparte, não fosse o que ressai· 
tou ... 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL)- O aparte de 
V. Ex• é sempre oportuno. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Agradecido. O que 
V, Ex• ressaltou parece-me que revela, salvo melhor juízo, que 
houve um crescimento acentuado pura o IBDF e, ao confirmar isso, 
vem corroborar uma das grandes preocupações que já me trouxeram 
à tribuna, nesta Casa: a especulação fundiâriu, verificada prin· 
cipalmcntc cm São Paulo, na terra nua, de modo especial a 
considerada de último padrão, de pior qualidade e que prcstar-se·ia 
tão somente ao reflorestamento, que a terra nua no território ban· 
dcirante alcançou, de 1969 a 1975 uma valorização de 312%, o que 
significou 52% ao uno, consecutivamente. Isso me animou a afirmar 
- c volto a repetir- que esses incentivos fiscais se prestaram a uma 
cspcculuçiio fundiária, Veja V, Ex• que, dcscaminhados de regiões 
que clamavam por um apoio maciço para o reflorestamento dos 
grandes centros já altamente desenvolvidos como São Paulo, 
permitiram essa aberração porque não se concebe, em um País com 
uma agricultura que vive clamando - como clamava cu, ainda há 
pouco - apoio maciço do Governo para seu principal fator de 
produção - no caso, a terra - atingir índices de valorização bem 
superiores aos da inflação observada no citado período. Muito 
obrigado n V. Ex• c desculpe-me n interrupção. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Não hâ 
desculpas, mas agradecimentos a dar, nobre Senador Benedito 
Ferreira. Na verdade V, Ex•, com esse aparte, rcvclou·sc mais 
nordestino do que eu, porque apenas denuncio, de passagem, que os 
incentivos do IBDF pularam de 12 pura 20%, ao passo que V, Ex• 
verbcru com veemência que isto haja acontecido, em bcnencio de 
negócios imobilidrios cm grandes urbes nncionnis. 
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O Sr. Mauro Scnevldes (M DB - CE) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Pois não, 
nobre Senador Mauro Bcncvidcs. 

O Sr. Mauro Benevldcs (MDB - CE) - No ano passado, 
através do Decreto-lei n• 1.478, o Governo Federal entendeu de 
modificar os percentuais dos incentivos fiscais, retirando do FINO R 
pum contemplor ainda mais expressivamente o FISET -
Florcstamento c Rcnorcstumento. Tivemos oportunidade de, nesta 
Casa c no Congresso Nacional, protestar veementemente contra 
aquela medidu do Poder Executivo, que considerávamos, com justa 
razão, como atentatória aos legítimos interesses do Nordeste bra
sildro. Or:1, nobre Sem1dor, a modificação dos percentuais de inccnti· 
vos liscuis, naquele uno, ocorria no instante cm que as lideranças 
mais cntegorizadus do Nordestl) rrcsscntiam u carência de recursos 
destinadus ao FINOR, c tanto essa carência era efetiva, verdadeira 
mesmo, que três mc>cs depois do Decreto n' 1.478, o Governo se viu 
na contingência de alocar recursos extraordinários ao FINO R, a fim 
de que a uplicuçiio cm projetas naquela região pudesse ocorrer sem 
aqueles dé(icil.< que estavam sendo cobertos pelo Banco do Nordeste 
do Brasil. Isso ocorreu no ano passado, c já este ano, nobre Senador 
Luiz Cavakantc, no primeiro trimestre ocorreu um deficit de aplica· 
çüo no programa do FINO R de cerca de 200 milhões de cruzeiros. A 
SUDENE autorizara liberações no montante de hum bilhiio de cru
zeiros, e os recursos do FINO R. •Hé: 31 de março, eram apenus de 800 
milhões de cruzeiros. V, Ex•, na tarde de hoje, traz um depoimento 
valioso que hnverÍI de suscitar uma rcnexão maior, por parte do Go~ 
vcrno FcdmJI, u fim de que sejam oferecidos ao Nordeste, 
especificamente ao FINOR, maiores recursos para acelerar o 
dcsonvolvimcnto da regirw que representamos nesta Casa. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL)- Senador 
Mauro Bcncvides, isto acontece: conosco, nordestinos, que somos po· 
bres, nós que estamos sujeitos àquele riJão: "Ao pobre, quando Deus 
dá a farinha, o diabo fura o saco," Estão sempre furando o saco de 
nossos recursos. Mui to obrigado a V. Ex• 

Decerto cube às lideranças da Amazônia reclamar contra a que
da dos incentivos fiscais destinados à SUDAM, ao passo que nós, 
representantes nordestinos, nüo podemos deixar de defender a região 
mais árida do Pais, tanto mais quando se constata que, pela vez pri
meira, um incentivo setorial ultrapassa as opções da SUDENE, estas 
com 19,84% no ano passado, enquanto o IBDF, com 20,80%, era 
aquinhoado com dois bilhões e 680 milhões de cruzeiros. 

Oru, se os incentivos fiscais foram instituídos para reduzir as 
desigualdades regionais, paradoxalmente elas tendem a agravar-se 
no Nordeste c na Amazônia, porque as aplicações do IBDF se 
verincam preferentemente em outras plugus, onde a silvicultura, com 
fins industriais, é denominada de reflorestamento. 

Enquanto a legislação do FINOR e do FINAM exige a 
contrapartida de, pelo menos, um terço de recursos do investidor, o 
IBDF concorre vantajosamente nu captação dos recursos, por não 
exigir nenhum percentual de recursos próprios. Então, o incentivo se 
transforma, de fato, numa doaçrlU. 

Por outro lado, se o Decreto-lei n• 1.376, de 1974, estabelece 
um fundo mútuo de investimento no FINO R, o sistema FISET
IBDF permite a opçiio diretumcnte na empresa beneficiária. E, ainda 
mais, o FINOR prolbc a transferência de lucros puru o exterior, nos 
termos da Lei n• 4.239, de 1963, enquanto u aplicação em 

I renorcstumcnto nüo sofre tu! proibição. 

Assinule·sc, por fim, que u competência pura u uprovuçilo dos 
projetas setoriuis no Nordeste e nu Amazônia í: do FISET e não du 
SUDEN E c du SU DAM, como devcriu ser, na minha desvuliosu opi
nino. 

O documento eluborudo pelo CENOR, anteriormente referido, 
ufirma,literulmcnte: 

"Todas essus distorções e gruves desiguuldades de 
trmamento vêm sendo apontadas pelos estudiosos como as 
razões primeiras da escassez de recursos paru centenas de pro
jetes do Nordeste, 

Nenhum técnico, politico ou empresllrio, mesmo dos 
sctores privilegiados, teve a coragem de vir a público justifi
car ou defender esses absurdos." 

O Sr, Cattcte Pinheiro (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um 
uparte? 

O SR, LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Tão logo ter
mine a citação do documento, darei o aparte a V. Ex• 

"Todos são unânimes em reconhecer a posição ilógica, 
injusta e altamente vulnerável da legislação e regulamentação 
que, contrariando todas as diretrizes, principias e programas 
dos Governos da Revolução, concedem tratamento altamen
te desigual para as regiões menos desenvolvidas. 

O povo e a consciência da Nação sabem que o espírito 
justo, racional e profundamente humano do Presidente 
Geisel jamais toleraria, se convenientemente informado, tão 
grituntes e abusivas discriminações contra as regiões mais 
necessitadas." 

Termino a citação. 
Com prazer, concedo o aparte ao eminente Senador Cattete 

Pinheiro, do Pará. 

O Sr. Catlete Plnhelr<> (ARENA - PA) -A Amazônia, por 
meu intermi:dio, agradece a V. Ex• as reflexões que faz com relação 
aos incentivos fiscais para a nossa região. Mas quando V, Ex• se 
refere 11 ução do I BDF, é lamentável seja esse um órgão, ati: o presen
te, de uma ausé:ncia total na Amazônia, afora a referência a alguns 
pálidos chamados inventários florestais, trabalho que a FAO reali
zou anos atrás nu Amazônia e que talvez não fosse necessário ser 
repetido. O que temos a lamentar também é que um órgão que pode· 
ria ser da maior relevância na defesa da flora, das reservas norestais 
da Amazônia, repito, ô um órgão inteiramente ausente. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Pode dizer· 
se que ele, o IBDF, ô o Judas do Nordeste e da Amazonia. Então 
vamos malhá-lo sem cessar, nobre colega. 

Verdade i: que, Sr. Presidente, a inteligência nordestina cada vez 
se conscientiza mais de que as melhores intenções da politica 
desenvolvimentistu, no que tange à região - como de resto, tam
bém, à Amazônia - esbarra nu falta de sensibilidade de alguns 
técnicos, e, ainda, i: sobremodo, prejudicada pelo fato de os centros 
de decisão económica, localizados no Centro-Sul, sempre conse
guirem distorções prejudiciais às regiões menos desenvolvidas, - o 
meu N ardeste e a sua Amazônia, Sr. Senador Cattete Pinheiro. 

Ao concluir, Sr. Presidente e Srs. Senadores, queremos 
congratular-nos com o CENOR e com o Instituto Joaquim Nabuco, 
pela incessante lu tu em favor do Nordeste. Se se acentua o contraste 
entre o Centro-Sul em pleno desenvolvimento e um Nordeste uindu 
engolfado no subdesenvolvimento, nilo será por culpa de suas 
lideranças intelectuais, empresariais e politicas, senão porque sofrem 
estranhas interferências os propósitos governamentais de decisiva 
ujud~ à região que, no dizer do Ministro Reis Velloso "continua 
sendo o maior bolsão de pobreza do Brasil", 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Com muito 
prazer, Sr. Senudor Agenor Maria. 

O Sr, Agenar Maria (MDB- RN) -Nobre Senador, hó uns 
40 dias, recebi do Centro de Estudos do Nordeste- CENOR- este 
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documento, e tive u oportunidade de me pronunciar, da tribuna desta 
Casa, a respeito do esva~iumcnto do Nordeste, especialmente da 
SUO EN E. O investidor brasileiro, i: lógico, vai investir onde ele tem 
maior rentabilidade c, especialmente, podendo transferir essa 
rentabilidade para aonde ele bem entender. Uma grande parte desses 
investidores, são estrangeiros que trnbalham aqui no Brasil, c que 
investiam no programa do Nordeste, não vão ter esta oportunidade. 
Dai porque, a cadÚ uno que passa, aumentam os investidores no 
quadro do renorcstamcnto, c diminui assustadoramente os investido· 
rcs no quadro nordestino, especialmente através da SUDENE. 
Quero me congratular com V. Ex•, e dizer de que o documento que 
recebi do CENOR me deu uma oportunidade de convocar para uma 
palestra, na Comissão de Agricultura do Senado, o Presidente do 
lBDF, que disse que, na realidade, o investidor não é obrigado a 
aplicar no Nordeste, e tem o privilégio de aplicar o seu di~liciro onde 
melhor c mais conveniente ele achar. e justo que V, Ex• traga ao 
conhecimento da Casa c da Nação essas assertivas, porque na 
realidade, com o esvaziamento do Nordeste, nós teremos daqui mais 
alguns dois ou três anos no máximo, da parte de todos aqueles que 
querem desenvolver naquela úrea, uma completa desmotivação. Eu 
me congratulo com V. Ex•, e acho que ê oportuno V. Ex• voltar 
novamente a este assunto, cm outras oportunidades, para que o Go· 
vcrno desperte para esta realidade, O que não é possível é que o 
IBDF tenha todos os direitos que possa oferecer, toda a liberdade ao 
investidor, quando o Nordeste não pode oferecer realmente liberda· 
de alguma àquele que quer investir naquela úrea, 

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

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Pois não, 
nobre Senador. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Nobre Senador 
Luiz Cavalcante, eu gostei muito da figura do Judas que precisa ser 
malhado, mas acode-me à lembrança que o pecado maior, talvez, 
seja cometido pelo próprio IBDF, porque, na verdade, a legislação 

que o criou foi feita como que com as vistas voltadas pura às 
jaquciras do Corcovado. O legislador daquela época, deslumbrado 
com nquelasjuquciras, confundiu aq,uele arremedo de capão de mato 
com a Oorestu A.muzõnicu. Veja V. Exo que na Amazônia, até bem 
poucos dias, só cru permitido, pelo ocupante, pelo bravo 
desbravador que, contra ludo e contra todos, adentra aquela Região, 
alarga as nossas fronteiras económicas e ocupa o nosso território, até 
bem pouco tempo, só era permitido o dcsmatamcnto de 50% de cada 
glcbn, E mais: nos idos de 1966, quando saiu a primeira ou segunda 
regulamentação da Lei que criou o IBDF, chegava-se ao absurdo de 
se confundir cerr:1do com floresta. Tanto que o sudoeste goiano, 
incluído dentro daquela regulamentação- c sabe V. Ex•, í: a região 
dos .chamados cerrados do Brasil Central - também estava 
aquinhoado com essa gracinha de poder se desmatar ali só 50%, 
tendo que se deixar intactos, preservados, os outros 50%, embora 
tributada a terra, embora valorizada a gleba mas, podia-se segundo a 
regulamentação do IBDF desmatar só 50% também dos chamados 
cerrados, que os agrônomos c rcgulamentadorcs da legislação se 
permitiram o lu~o de confundir com noresta. Vê V. Ex• que o IBDF 
carece de reparos, esta a reclamar de nós outros legisladores um posi· 
cionamcnto que não o de malhadores de Judas, porque, se há essa 
preferência pura investimento no setor orientado c condu~ido pelo 
IBDF, houve ainda ai pnrtc dos vicias da legislação, porque não se 
atentou para o fato de que - como V. Ex• bem enfocou - não se 
exigindo uma contrapartida de recursos próprios, resultam as aplica• 
çõcs do IBDF quase como que uma doação, Muito obrigado a 
V, Ex• e perdue•me pelas incursões quase que de discurso paralelo 
ao brilhante pronunciamento de V. Ex• 

O SR. LlliZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Os apartes 
dos eminentes Senadores A~cnor Maria e Benedito Ferreira consti· 
tuiram-se, de fato, num eloqUente ponto final do meu discurso, pelo 
que muito lhes agradeço. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito 
bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevidcs)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Pronuncia o scguin· 
te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senado· 
res: 

Aproveito este nnal de sessão para fazer algumas considerações, 
pura tecer algumus renexões em torno de fatos que, aparentemente 
dispares, guurdam entre si um ponto comum. Eles se apresentam, de 
certa formu, coerentes, porque resultantes de uma idéia central. 

Já foi objeto de comentários nesta Casa, e por mais de uma vez, 
o que está ocorrendo com a projetada reunião que seria, ou será, a 
29• Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 

Como sabe o Senado, essa entidade, a respeito da qual se diz 
que o seu acervo é hoje o acervo da comunidade acadêmica brasileira 
e que i: um dos motivos de maior orgulho para o Pais, essa entidade 
que, ano após uno, desde que fundada, vem realizando uma reunião 
anual- a última aqui, em Brnsflia, no uno passado - essa Socicda· 
de foi praticamente proibida, pelo Governo, de realizar essa reunião, 
praticamente proibida, ainda que não formalmente proibida, vez que 
não· há um ato formal de proibição, mas hã um ato real, encuz, de 
proibição. 

Direi mais: o primeiro, pela não liberação de verbas imprescindi· 
veis à efetivação do Encontro: o segundo, pela proibição de os mcm· 
bros da Sociedade- cientistas, professores-, que em grande parte 
são servidores públicos, se ausentarem dos seus serviços para o nm 
anunciado. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Ouvirei com to· 
do o prazer o aparte de V. Ex• 

O Sr. José Snrncy (ARENA - MA) - Senador Paulo Bros· 
sard, as duas anrmativas que V. Ex• está repetindo em seu discurso, 
e largamente divulgadas no Pais inteiro, não são absolutamente fru
tos da ri!alidade. Os fatos são intc:iramente diferentes. O Governo, 
absolutamente, não proibiu a realização da 29• Rcunião da Socieda· 
de Brasileira para o Progresso da Ciência, não proibiu também o 
comparecimento de funcionários públicos. Não há nenhum ato do 
Governo ncste scntido. V. Ex• rodcrá examinar c não vai encontrar 
nenhum ato do Govcrno proibindo ou evitando a dispensa de ponto 
àqueles quc comparecem a essa reunião. O Sr. Chcfe do Governo no 
contrário, como tive oportunidade de ontem anrrnnr, recebeu cm 
audiência, o Presidente dessa Sociedade. Neste ano o Governo libe· 
rou recursos para a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciên· 
cia. A sua revista é publicada, em grande parte, predominantemente, 
com auxílios do Governo, que também destina verbas cspccfncas, 
que a Sociedade as tem recebido, para as suas atividades normais. 
Posso afirmar a V. Ex•: não há nenhuma decisão do Governo 
contrária à SBPC. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Nilo sei se o no· 
bre Senador ouviu como coloquei o problema. Disso eu que nilo ha· 
viu uma proibição formal, embora houvesse uma proibição real. Se o 
nobre Senador garantir, a mim propriamente não, mas garantir ao 
Scnado, c diria mais, nem mesmo ao Senado, se o nobre Senador pc· 
lo Maranhão garantir à Sociedade que tal noticia é improcedente, c 
garantir ainda à Sociedade que sua 29• Reunião vai realizar-se tal CO• 

mo projetada, encerrarei, neste momento, as considerações que 
tenho a fazer sobre este ponto. 

O Sr. José Surncy (ARENA- MA)- Posso garantir a V, Ex• 
que o Governo jamais proibirá a R cu nino Anual du Sociedade Bras i· 
lcira pura o Progrcsso da Ciência. Como a própria Sociedade, que é 
uma sociedade civil, e nos seus estatutos ela anrma que vive c deseja 
ncar independente da burocracia oficial, das universidades e tudo 
mais, a cssa Sociedade é que compete organizar us suas reuniões, a 

essa Sociedade é que compete dizer se vai ou não realizar tnl Encon· 
tro. O Governo, nu medida de suas possibilidades, tem ajudado a 
SBPC. Posso garantir a V, Ex•, no Senado c à Nação, em nome do 
Governo, que ele jamais proibiu c jamais proibirá qualquer reunião 
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Por outro lado, 
scgundo estou informado, a própria Sociedade já resolveu realizar a 
sua reunião cm São Paulo. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- O aparte do no· 
bre Senador, dos mais ilustres desta Casa, e que sabe manejar a pala· 
vra com perfeição, ... 

O Sr.JoséSarney(ARENA- MA)-Ironia de V, Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - ... o aparte do 
nobre Senador está a deixar-me inquieto c intranqUilo. Dizendo rei te· 
radamente que o Governo não proibiu e não proibirá a reunião, lon· 
ge de tranqOilizar, intrunqOiliza-me, porque, cfetivamente- eu pelo 
menos, não declarei aqui, ao contrário, declarei o inverso -de que 
não havia ato formal de proibição. 

A questão, entretanto, não é esta. A questão é saber se o Gover· 
no vai, como anualmente faz, como costumeiramentc tem feito, se 
vai conceder os aux!lios pecuniários imprescindivcis à realização da 
29• Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 

Esta, a questão. 
Li nos jornais de hoje noticias de que a SBPC pretenderia rcali· 

zar a sua reunião em São Paulo, c não em Fortaleza, como estava 
programado. Por quê? Porque, para se deslocarem os seus membros, 
oarticipantes da reunião até Fortaleza, careceriam eles de recursos 
que a Sociedade não tem. E levando cm conta que a maior parte dos 
membros da Sociedade c dos participantes da 29• Reunião são paul is· 
tas - e com menor ônus poderia ser realizada cm São Paulo - essa 
reunião, só terá lugar cm São Paulo se houver efetivamentc n proibi· 
cão, não oncial, mas de fato, de sua realização em Fortaleza. 

Não desejo, nobre Senador José Sarney, aprofundar críticas nes· 
te sentido, rnns gostaria que o dehate se travasse cm um plano em 
que pudesse contribuir pura que as dinculdades existentes venham a 
ser superadas, e não agravadas. 

Estou deduzindo idéias a partir de fatos que foram amplamente 
divulgados. E mais do que isto, não apenas foram amplamente divul· 
gados, se não também que mereceram os comentários de editoriais 
dos maiores jornais do nosso País. Mencionaria editoriais lançados 
pelo .Torna/ do Brasil, pelo O Estado de S. Paulo,' pela Folha de S. 
Paulo, que- como vêem os nobres Senadores- são jornais que fi. 
guram, em qualquer investigação que se fizer, entre os maiores do 
nosso Pais. 

Nilo foram simples noticiários, foram editoriais, com n 
responsabilidade e o peso da autoridade desses órgãos da imprensa 
brasileira. 

O que me foi dado ler, n propósito das causas que teriam levado 
o Governo a retrair-se, cm relação à Sociedade Brasileira de 
Progresso da Ciência, positivamente nilo convence. Faln·sc até - c 
esse dado foi publicado por um dos nossos órgãos mais insuspeito. c 
de maior autoridade - de um comunicado sigiloso, encaminhado 
por órgão de segurança a diversos Ministérios, recomendando que 
não se permitisse a funcionários públicos - entre os quais 
certamente estariam' pesquisadores c professores univcrsitârios, que 
compõem a maioria dos participantes das reuniões - comparecer no 
encontro, 

O fato é este. Quero dizer no eminente Senador pelo Marunhilo 
que nilo basta dizer que o Governo não proibiu, que nilo hã, 
estampudo no Diário Oficial, nenhum ato do Governo proibindo a 
reunião. O escllndulo seria grande demais. O que importa é que o Go· 
vcrno digu, claramente, que este ano, como nos anteriores, vai •ontrl· 
buir com a verba necess6rin para a realização da 29• Reunião da 
SBPC. Isto é que importa. E creio que se existe alguma dinculdadc, 
se existe algum óbice, tal como aquele que foi aludido, de que o local 
onde a reunião deveria ocorrer, no Ccurá, ainda nilo cstâ com as suas 
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instalações acabadas, ou outra qunlqucr, creio que falando claro c 
enfrentando o problema de forma dirctu haveria um campo de 
entendimento, entre o Governo e os cientistas brasileiros, 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- V, Ex• me permite um 
apnrtc1 (Assentimento do orador,)- Veja que este assunto está colo
cado num terreno, assim, absolutamente de nbstrnçõcs, c nilo de fa
tos, que, no próprio jornal que V, Ex• lc, diz-se que fala que o Go
verno teria distribuído, 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Nobre Senador, 
perdão. O jornal de que me servi fala em um comunicado ... 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Fala-se na exis!êncin ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Divulgou-se um 
comunicado sigiloso. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - A h, "divulgou-se um 
comunicado sigiloso." Senador Paulo Brossard, V, Ex•. hã de 
compreender que, para o Governo, ,,. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Eu nilo li o jor
nal, eu me servi de uma notícia para tecer considerações. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Estamos aqui por~ 
esclarecer. Se V. Ex• permitir, cu dou o aparte, 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Pelo amor de 
Deus, nobre Senador, não insista no pormenor. Estou tendo todo o 
cuidado para não aprofundar uma crítica que poderia fazer. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA)- Mas, estou dizendo a 
V, Ex• que o Governo nilo pode sequer dizer ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- V, Ex• cstã me 
forçando. 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Eu não estou forçando, 
V. Ex• í: que cstã me forçando a que o Governo nem diga que niio 
fez esse ato, Se o Governo está negando - não pratiquei esse ato
V, Ex• diz que ele praticou, Se cu, cm nome do Governo, estou 
afirmando que o Governo não praticou, V, Ex• diz que ele praticou, 
porque o jornal diz que 11SC fala''. que ucxistc um comentário 
sigiloso", Em segundo lugar, para tranquilizar V, Ex•: o problema 
da realização cm Fortaleza foi objeto de longos entendimentos dos 
Ministérios da Educação c do Plancjnmcnto com os dirigentes da 
Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, e a dirctoria, no últi· 
mo contato que teve com o Governo- c V, Ex• está falando num 
entendimento cm que- ficou certa de que ela iria reunir-se para que 
se examinasse o adiamento da reunião c a mudança do local. Pois 
bem, ficou o Governo esperando uma resposta a esse respeito; de 
repente, esses entendimentos acabaram unilateralmente, porque n 
dirctoria da Sociedade comunicava, simplesmente, nos jornais, que 
tinha cancelado a reunião, Ora, essa sociedade merece o maior 
acatamento do Governo, c através de ates que o Governo tem 
praticado de apreço a ela. Assim, não í: o Governo que está radicnli· 
zando, que nilo está aceitando tratar do assunto, no contrário, o Go
verno dialogou, aceitou essa posição. Esta a informação que trago a 
V, Ex•, n respeito do assunto, querendo colocar as coisas nos 
devidos lugares. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sr. Presidente, 
nilo sou procurador da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, 
Valho-me de informes, que reputo idôneos, que chegaram ao meu 
conhecimento como ao de todos os membros do Senado Federal. 
Mas, mais uma vez, pergunto: se não havcrâ possibilidade de ser 
superndo esse obstáculo que, aos meus olhos, parece pequeno. Se cu 
tivesse interesse em aprofundar este dissldio, eu diria algumas 
pnluvrns severus, em relação uo procedimento do Governo; cu faria 
crflicus durus cm rcluçilo ao procedimento do Governo. Nilo o estou 
fazendo, exutnmente, pnru colocar o problema cm outros termos, e 
perguntur se nilo huverâ possibilidnde de um entendimento entre as 

partes interessudns, n fim de que este fulo não seja mais um a colocar 
u opinião pública contra o Governo. Purecc até que apóio o Go· 
verno; parece, até, Sr. Presidente, que estou empenhado em defender 
o Governo, Mas, neste conjunto de absurdos, que vejo todos os dias, 
o meu desejo, o meu voto, como brnsileiro, é que não sejam multipli
cadas us cu usas de atrito, inutilmente. 

De modo que se vule alguma coisa a palavra de um Senador da 
Oposição, esta palavra fica neste plano de indagar se não haverá 
possibilidade de uma solução pronta, porque, afinal de contas, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, este não i: um problema de alta relevãn
ciu; de alta indagação, que não possa ser resolvido em 24 horas. 

Fico, em relução a este problema, por aqui. 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA) - Posso responder a 
V, Ex•? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- V, Ex•. não preci
sa responder, Quem deve rosponder í: o Governo, E responder pro· 
priumente não, quem deve fazer, quem deve resolver, nilo responder, 
i: o Governo. 

Gosto muito de ouvir o nobre Senador José Sarney, mus gos
taria que S. Ex• me compreendesse; prefiro ouvir a resolução do 
Governo, a ouvir a resposta do nobre Senador. 

O Sr. José Surney (ARENA- MA)- Mas, mesmo que V, Ex• 
não deseje ouvir a nossa resposta, a minha função de ocupante da 
Liderança da Maioria, neste instante, no Senado e do Governo, é de 
responder a V, Ex• Se V. Ex• pcrgunla se h(, condições de enten· 
dimento, eu respondo a V. E•• que hC1: c digo mais, repetindo, que 
quem cancelou o entcndimr:nto, unilateralmente •. não foi o Governo. 

O SR. PAULO B?.üSSAP.D (iyíiJB- RS)- Isso V. Ex• já dis· 
se. 

O Sr. José Sarocy (AREN/1- MA) -lk,lmcnte,jâ disse isso, 
mns V, Ex• perguntou, r: como V. Ex~t não é procurado:-- corno nlir· 
mou - da Sociedade Br~sileirn do Progn.:sso da Ciência, posso di· 
zer, aqui, ao Senado, qut: i! Diretoria dn Sociedade Brnsilciru ào 
Progresso da Ciência pode procurar o Governo c os órgãos com
petentes, com quem sempre se entendou, e restaurar os entcndimcn· 
tos que ela vinha mantendo e qu~. depois, não nw.ntcve mais. 

O SR. PAULO SP.OSSARD (MDB - RS) - Sr. Presidente, 
faço votos de que o Govorno venha dar uma solução para este 
problema, mns venha dnr uma solução pronta, Este não ó assunto 
que justifique uma demora. 

O Sr. José Sarncy (ARENA- MA) - Mas, o Governo tem 
procurado fnzi:-lo, mas pode agir sob press1io. 

O SR. PAULO BP.OSSA!~;) (MDB- RS)- Nobre Senador, 
permita que eu desenvolva minhns considcrucõ~:s. 

O Sr. José S:~mey (ARENA- MA)- Não mais interferirei 
nas considerações de V, Ex• 

O SR. PAULO ll!lOSSA!:D (M DB- RS) -Insisto neste pon· 
to: o problema não i: de compiO>ddade, que não possa ser resolvido 
cm 24 horas, Diria melhor, que não pudcssejl! ter resolvido. 

Mas encerro ns considcrnçÕl!S u respeito desse problema, c passa~ 
rei a outro, Sr, Prc~idcnte, pnrn mostror que este-s fatos pureoc que 
nilo esti\o acontecendo por acaso, mas derivam de umn cuusu. 

O Senado Federal não iGnora que o Governo estabeleceu uma 
ccnsuru nlfandegl!riu u ser exercida poJa Pol!ci11 em relação aos livros 
cstrungeiros, livros de toda natureza, Quero dizer, Sr. Presidente, 
que o Governo lovantu uma cortina de ferro entre o Brasil c o mun
do, em matéria de Cultura. Quem tem~ chave pura abrir esta cortina 
é u erudita Politica hrusilcira, crigidn cm órgão de instância cultural, 

1
com o poder de dizer quais os livros que podem ingressar no Brasil e 
quais os que nele não podem penetrar. 

Nilo sou muito versado nus coisas que nconteccm na Russiu, por 
motivos óbvios, mns tenho ouvido dizer que, li!, o Estado se urroga o 
direito de impedir n cntrndn do livros vindos do cstrnngeiro. 
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se de Nova lguaçu, programada por D, Adriano Hipólito; a polfcia 
i~pe.d~u que esta reuni~o se re~lizuso;e, E esta determinação, que não 
f01 s1g1!osa porque fo1 ostens1va, mereceu do Secretârio-Geral da 
CNBB, D. José Ivo Lorscheiter, estas palavras: "t tão aberrante que 
parece desnecessário qualquer comentúrio", E de um prelado 
canadense que aqui se encontra ou se encontrava, su!ram estas pala
vras, que dizem tudo, da maneira mais simples c mais eloqUente: 
"Em meu pais seria simplesmente impensável que acontecesse o que 
aconteceu cm Novu lguaçu", 

Uma confcri':nciu promovida pela Pastoral Operária da Diocese 
de Nova lguaçu, programada por D. Adriano Hipólito, para debater 
este outro tema, que cstâ-se tornando suspeito, se é que já não está 
suspeitissimo, sobre direitos humanos ó proibida de rcalizar.-se. Aqui 
não se encontra, no Plenário, neste momento, o nobre Senador 
M ontoro, senão ele viria de texto cm punho para dizer que nu Cons
tituição isso é permitido, como direito individual. Só que a Constitui
ção, cm nosso País, é cxatamentc isto: sei que está escrito lá, sei até o 
número do urtigo, só que ela diz uma coisa e o Governo faz outra, O 
que ocorre é apenas isto, tão-somente isto. 

Sr, Presidente, vou encerrar estas considerações para não pisar o 
espírito dos eminentes Senadores, porque esses fatos, realmente, 
machucam o espírito de qualquer pessoa. 

Tive notícia, Sr. Presidente, de que o Governo retirou um· proje
to que já estava em fase adiantada de elaboração, e que dispunha so
bre entidades de utilidades pública. Tive essa informação, hoje, 1Í tar
de nesta Casa. Suponho que seja exnta, tenho a confirmação de que o 
fato í: verdadeiro. Ainda bem, Sr. Presidente, que o Governo sentiu o 
erro que estava cometendo, compreendeu o erro que praticara. A 
reação foi tão grande que o Governo fez o que qualquer Governo de
ve fazer: corrigiu, retirou o projeto. Mas eu me sirvo do fulo para 
observar que o Governo í: levado a errar, e erra. O projeto que agora 
o Governo retirou, o Governo não poderia te-lo enviado e, no entan
to, enviou. Isto mostra que alguma coisa não estâ funcionando bem 
no Governo. Pois bem, Sr. Presidente, registro este fato, o derradei
ro, o da retirada do projeto que dizia respeito às entidades de utilida
des públicas, que também nesta Casa foi objeto de várias interven
ções, todas elas tendentes a mostrar que o projeto teria o efeito de le· 
var ao fechamento instituições como us Santas Casas de Mise
ricórdia. E dizendo isto não é preciso dizer mais 'nada, pois são insti· 
tuições que chegam u contar cm nosso País com mais de quatrocen· 
tos anos de serviços extraordinários, porque foram fundadas com a 
civilização brasileira. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Cem prazer. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- V, Ex• tem razão, Essas 
instituições estão suprindo a falha do Governo. O Governo não pode 
ir ao encontro de tantas camadas e classes desamparadas, como, por 
exemplo, os menores abandonados, os excepcionais, os velhos, os 
doentes, etc, 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- São serviços que 
o Estado não tem condições de prestar. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - São serviços inestimá· 
veis em favor do povo, mas essas instituições estão correndo o risco 
até mesmo de desaparecer, Nu Santa Casa de Misericórdia do Rio de 
Janeiro, eles estão confusos, em dificuldades, porque não sabem 
como irão sanar as imposições que vêm com essa nova lei. V, Ex• 
tem Lodu a razão, 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Pois bem! 
Aplaudo o gesto do Governo em retirar o projeto. 

O Sr. Mauro Bene~ldes (M D B - CE) - V. Ex• permite um 
aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Ouço o aparte 
do nobre Senador pelo Ceará. 

O Sr. Mouro Bene~ldes (MDB- CE)- Nobre Senador Paulo 
Brossard, em duas oportunidades, quando o assunto foi ventilado 
nesta Casa, tive o ensejo de cxtcrnnr a apreensão que grassava cm 
meu Estudo.,, 

·O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Em todo o Brasil. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE) - .,, diante daquela 
Mensagem do Poder Executivo. Cheguei mesmo, em audiência com 
o Ministro da Justiçn, meu cocstnduano, Dr. Armando Falcão, a 
levar a S. Ex• essa intranqUilidnde e apreensão das entidades filnn
trópicas do nosso Estudo, e mais especificamente das Santas Casas 
de M isericórdin. cuja situação de permanen tos dificuldades ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Como a de todas 
as Santas Casas. 

· O Sr, Mauro Bene~ldes (MDB- CE) - ... é do conhecimento 
do titular da Pasta. da Justiça. Uma vez que V, Ex• noticia esse fato 
auspicioso, queria exatamcnte congratular-me com todas essas enti
dades, porque a medida adotada pelo Governo cm retirar sua Mensa
gem, indiscutivelmente, foi das mais acertadas. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Só tenho 
palavras de louvor ao gesto do Governo cm retirar o projeto, mas, 
niío quero deixar que a ocasião, que a oportunidade, se perca pura 
notar que erros graves são praticados pelo Governo, como este, ago
ra. quando o Governo, corrctamcntt: reconheceu e corrigiu ... 

O Sr. Benjamim Farah(MDB- RJ)- V, Ex•, em aditamento, 
me permite? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Mas, da! cu que· 
ria tirar uma outra ilação: é convidar o Governo para reexaminar 
esses casos que foram objeto dos comentários do meu discurso nesta 
tarde. 

Não é desprimoroso um governo corrigir um erro. Dcspri· 
moroso é, em verdade, insistir no erro: isso í: que é desprimoroso. 

De modo que cu gostaria de convidar, se é que tão alto pode chc· 
gar uma palavra vinda ou ida da Oposiçüo, para que reexamine essas 
questões, 

Partidariamente seria interessante que essas providências fos
sem mantidas, porque elas, sem dúvida alguma, beneficiam a Oposi
ção, mas como costumo colocar os interesses nacionais acima dos 
interesses partidários, sugiro, peço, e se for necessário suplicar, supli· 
co, que o Governo reexamine as suas decisões em relação aos as
suntos que, nesta tarde, for.tm objeto das minhas reflexões, livrando 
o Brasil da nódoa que decorre de tudo isso. 

Ouçlt" nobre Senador Benjamim Farah. 

O Sr. Benjallligl Farah (MDB - RJ) - Meu aparte já cstâ 
ultrapllisado porque St insere justamente, naquela ordem de idéias 
que V, Ex• estâ discorrendo. O Governo retirou, realmente, aquela 
proposição, mas o Senado teve uma participação muito grande por· 
que alertou diversas vezes, pediu no Governo que reexaminasse e foi, 
justamente, o que ocorreu. De modo que tenho esperança, também, 
de que sua fula desta tarde seja ouvida, porque o Congresso tem aler
tado' c muitas vezes encontramos esta solução, este reexame, como 
aconteceu no auso das cntiàudcs assistenciais. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS)- Sr. Presidente, 
dou por encerrada a minha intervenção dizendo, mais uma vez, que 
seu objetivo foi este: chamar u atenção desses fatos que me parecem 
indefcnsúveis, este comportamento que me parece condenável, de 
alto a baixo, chamando a atenção disso pura que o Governo, 
valendo·se do precedente agora aberto para reexaminar isso, livre o 
Brusil do acanhamento, livre o Brasil da situação em que se encontra 
cm relação ao mundo civilizado, às nações cultas, (Muito bem! 
Pnlmas,) 

O SR, PRESIDENTE (Henrique de Lu Rocquc)- Concedo a 
palavra uo nobre Senador Mauro Benevidcs. 



3096 Sábado ZS DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo II) Junho de 1977 

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

Hã poucos instantes, o nobre Senador Luiz Cavalcante ocupou 
a tribuna para focalizar questões relacionadas com o desenvolvi· 
mente do Nordeste, apontando distorções ocorridas na destinação 
dos incentivos fiscais. 

Aparteando-o, ressaltei, mais uma vez, as dificuldades enfrenta· 
das pelo FINOR, notadnmente as alusivas à carências de recursos 
alocados à execução dos projetas aprovados pela SUDENE. Fiz 
menção expressa no Decreto-lei n• 1.478, de 26 de agosto de 1976, 
que beneficou o FISET - Florestnmento c Reflorestamento, em 
deprimente dos interesses daquela área do território brasileiro. 

Registra-se, por isso mesmo, uma tomada de posição das 
lideranças nordestinas contra tudo aquilo que possa significar cons· 
purcação das nossas mais legitimas aspirações. 

Comentando dentro dessa dirctriz fatos verificados por ocasião 
da última sessão do Conselho Deliberativo daquela agência 
desenvolvimcntista, o conceituado jornal Tribuna do Ceará, em sua 
edição de ontem, situou-se diante das reivindicações nordestinas, fa
zendo-o através do seguinte editorial, cuja leitura agora farei, para 
que conste dos Anais da Casa: 

"LIDERANÇAS NORDESTINAS 
DEFENDEM REGIÃO 

As lideranças nordestinas vêm manifestando crescente 
interesse pelo exame dos problemas regionais e pela execução. 
de uma polftica económica nacional em que as áreas mais pu· 
bres do Pais tenham um tratamento favorecido, sem 
descontinuidade nem distorções. 

Em edição de anteontem, diz o editorialista, comenta· 
mos a recente reunião do Conselho Administrativo da 
SUDENE, que teve realmente um sentido histórico: uma 
tomada de posição ostensiva dos Governadores do Nordeste 
contra a atitude dos representantes dos Ministérios, que vota· 
rum contra a aprovação de um projeto - Minaço S/ A -
que fôra analisado e aprovado pela Secretaria Executiva 
daquele órgão. A atitude dos Governadores objetiva 
essencialmente defender a competência da SUDENE como 
responsável pelo desenvolvimento do Nordeste, e a respeito 
do qual deve dar a última palavra, quanto à prioridade e 
viabilidade dos projetas submetidos a seu estudo e decisão. 
Mesmo porque as cartas-consultas, antes de aprovadas ou 
rejeitadas, transitam por órgãos federais vinculados à mnté· 
ria, onde recebem pareceres contrârios ou favoráveis. 

I: necessário, pois, que a SUDENE seja investida de 
autoridade para decidir de acordo com sua responsabilidade. 

Agoru, temos um pronunciamento, na área empresarial, 
que mostra a preocupação quanto no futuro do Nordeste, em 
face da fluidez da polfticn económico-financeira do Governo 
para a região. Trata-se do discurso de posse nu presidência da 
Federação das Indústrias de Pernambuco do Sr. Edson Bezer· 
ra Cavalcanti, em que S. S•, defende a tese de que o 
Nordeste utilize sua maior riqueza- as lideranças politicas c 
empresariais - para tentar innuir na politica econôm)cn 
nucional, em suns vinculações com a região. Desses lfdercs 
depende "o uprimornmento das regras do jogo politico, que 
innuiril, no plano fcderul, cm mudanças na politica econõmi· 
cu, de modo a torná-lu menos discriminatória e compensan· 
do os desequillbrios regionais". Julga, assim, o novo 
Presidente da FIEP que o fntor politico tem prevalência 
sobre o cconômico, pelo menos nu deflniçüo da filosofia que 
vise a reduzir os desnlveis inter-regionnis e intra-regionais. E 
como u classe politica estú colocada, atualmente, em uma 
posição de onde pouco influi nns decisões que trnçnm ns 11-

nhas-mestrns da economia nacionul, espera-se que colaborem 
nu apresentação de fórmulas conducentes ii normalizaçuo 
institucional. 

Este é o núcleo básico do pensamento do Sr. Edson 
Bezerra Cavalcanti, que advoga uma participaçuo mais ativa 
das lideranças empresariais e politicas na formulação de es
tratégia e tática económicas, a fim de que, no caso especifico 
do Nordeste, nào se tomem medidas excessivamente conten
sivas, insuscept!veis de serem suportadas por uma economia 
frúgil. Aquele prestigioso llder empresarial pernambucano 
insiste cm que o FINO R seja mantido, em sua forma ntual c 
receba reforço de recOrsos para compensar a destinação, 
neste exercício, de Cr$ 2.400 para n aceleração das obras do 
pólo petroqulmico de Camaçari. Referindo-se ao menciona
do empreendimento, definiu-o como "altamente concentra
dor de renda, embora, a longo prazo, gerador de empregos e 
poupador de divisas". Defende um tratamento mais favorá
vel para as empresas do Nordeste, que "é uma necessidade 
imperiosa em qualquer setor da economia regional". E 
adiante: "Não posso acreditar que, dadas as dimensões do 
mercado, as empresas regionais continuem a suportar pesa
dos encargos financeiros vitimas de uma politica nacional 
que não leva cm consideração as diferenças regionais". No 
que tange ao setor crediticio, reivindica, que, no caso do 
Nordeste, os bancos oficiais, com o apoio do Banco Central 
estudem fórmulas que permitam a transferência dos débitos 
aluais das empresas para linhas de financiamento a juros 
mais baixos, para contrabalançar as dificuldades regionais 
intrínsecas. Pleiteia, ainda, o presidente da FIEP a permanên
cia da politica de incentivos fiscais e financeiros, especial
mente as insenções do !CM e do Imposto de Renda, como 
fator diferencial que estimule os Governos do Nordeste a 
prosseguir em suas campanhas de promoção e atração de 
novos investimentos privados para a região. Atualmente -
acrescentou - "estes são os únicos elementos diferenciais a 
concorrer com outras regiões para onde forem estendidos os 
incentivos fiscais do Imposto de Renda, antes circunscritos 
ao Nordeste e, mais tarde, 1l Amazónia. Criticou a extensão 
dos incentivos ao renorestamento que, sob condições excep
cionais ultamcnte vantajosas, captou grandes investimentos 
que, em circunstâncias normais, teriam vindo para o Nor
deste", 

A palavra autorizada do Sr. Edson Bezerra Cavnlcanti, 
llder industrial, em Pernambuco, evidencia a insatisfaçüo e os 
temores do Nordeste, quanto ii insuficiência de recursos para 
o FINO R, a possibilidade de modificação na estrutura deste, 
a supressão dos incentivos e a manutenção de nlvel de encar
gos financeiros impostos a empresas nordestinas, em termos 
iguais nos exigidos em áreas economicamente mais fartas." 

A leitura desse editorial, Sr. Presidente, deve ser entendida 
como solidariedade nossa à luta empreendida por todas as lideranças 
em favor dos interesses da regiDo que representamos. 

E não tergirversaremos na defesa de tudo aquilo que signifique 
conquista dos trinta milhões de brasileiros que lá residem - todos 
dispostos a contribuir, como sempre o fizeram, para u grandeza do 
Pais. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de Ln Rocque)- Com a pala
vra o nobre Senador Osires Teixeira. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisuo do orndor.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Ocupou tribuna paru too-somente fazer dois registras. 
Vivemos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, num mundo inter

comunicado: os veiculas de imprensn, npropriundo-se da moderna 
tecnologia, ussultum pcrmuncntcmcnlc u nossa cusn e, nllo rnrns ve .. 
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zcs,utí: introduzem húbitos de cultura diferentes dos nossos. AI estilo 
os enlutados da televisão: ai estão as novelas de sabor americano: ai 
cstiio us revistas de nus c seminus: ui estiio os livros infantis impor· 
tudos, que realmente scparum a infimciu da culturu brasileira, pres· 
tunda, muitus das vezes, pouquissima contribuiçiio à formação da 
nossu juventude. 

Por isso que, dentro desse contexto de comunicação, o jornal 
assume um papel de alta valia, de grande magnitude. Reconheço, 
sem dúvida, que o jornal í: um dos grandes veículos de comunicação 
em nosso meio. O jornal retrata o dia a dia da nossa vida: retrata 
permanentemente, às vezes niio com absolutu exatidào, a dfnümica 
da vida social, u dinâmica da vida económica, a dinâmica dos fatos 
políticos. 

~ com base nesta valia que dou ao jornal, não separando o 
grande jornal do pequeno jornal, que faço, nesta tarde, este registro. 

Apareceu, como seu primeiro número, um pequeno jornul da 
Regirlo Sudeste do meu Estado, com o nome de Folha do Sudeste, 
dirigido por dois jovens ciosos da sua responsabilidade para com a 
área, cientes do papel que representam no desenvolvimento social, 
político c cultural da regii10, que siio, Guida Marcelo da Silva c 
Euripedes Murtins Lemes, que naturalmente com aquelas imensas 
dificuldades de quem tenta implantar um jornal no interior, com as 
dificuldades daqueles que não dispõem de um império económico 
logram, cm feitura absolutamente moderna, fazer circular seu perió· 
dica cm todas as úrcas do conhecimento. 

Folha do Sudeste auspiciosamcnte nasce em Pires do Rio, por 
isso achei do meu dever fazer este registro nesta tarde. 

Para caracterizar que realmente não hã distinçiio no veiculo de 
comunicação entre o grande c o pequeno jornal, no instante cm que 
canto e me alegl'o com o aparecimento da Folha do Sudeste, justiça 
scrâ de se louvar o caderno econõmico, hoje publicado pelo grande 
jornal O Globo que, numa retrospectiva e numa anúlise minuciosa do 
comportamento de toda a economia brasileira, publica uma contri· 
buiçào altamente valiosa pura os estudiosos dos problemas econômi· 
cos, para todos os homens públicos enfim, eis que o Caderno Econô· 
mico de O Globo pinta, de corpo inteiro, a economia brasilei'O, atra· 
ví:s daquela análise. 

Quero deixar registrados os meus encômios a O Globo, com a 
mesma ênfase que também os deixo registrados à Folha do Sudeste, 
acompanhados de minha alegria e do meu contentamento. Dois 
jornais que se comportam, na palavra do Presidente da ABI, como 
veículos que permanentemente vêem renovados os seus mandatos de 
confiança popular. 

Prazo aos céus que Folha do Sudeste cresça c possa se tornar, 
amanhã, um forte veiculo de comunicação, como é o jornal O Globo, 
que vem de dar uma magnifica contribuição a todos os homens públi· 
cos brasileiros e aos estudiosos de Economia, atruví:s de seu 
suplemento Economiu/77. 

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

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) -Concedo a 
palavra uo nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCUR· 
SOQUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA DOR, SE· 
RÃ PUBLICA DO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Concedo u 
pulavra uo nobre Senador Helv!dio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI. Pronuncia o se· 
guinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A purtir de hoje, e com têrmino murcudo pura o dia vinte e se~s 
do corrente, realizam-se nu cidude de Cru to, Estudo do Ceur6, solent· 
dndes comemorativas do Jubileu de Ouro do untigo Ginllsio do Crn· 
to, ntunlmentc Colégio Diocesano do Crnto. 

Devo üquelc notúvelestabclccimento de ensino, de que fui aluno 
durante um lustro (193~ a 1942), em regime de internato, parcela 
pondcríJYcl da formw;iiu humunísticu, moral c religiosa que me tem 
guiado dunmtc a existência. 

Cinco anos de estudos, de lutas, de formaçiio, de camaradagem, 
de prúticas esportivas, de retiros espirituais, de tertúlias clvico·literâ· 
rias, de amizades, de saldas domingueiras e nos feriados, e também 
de pequenas fugas, cm uma palavra, cinco unos de intensa c proveito· 
su vida. 

O meu ingresso no Ginúsio de Crato coincidiu com o inicio da 
direçiio que o saudoso bispo D. Francisco de Assis Pires atribuiu ao 
padre Francisco M ontcnegro. 

Diretor, mestre c amigo, sacerdote virtuoso c culto, os internos 
conhCcíamos, inclusive, as passageiras crises, de origem hepática, 
que sofria. E nessas ocasiões respeitávamos-lhe o sofrimento, pois 
que, em condições normais de saúde, jamais negava aos jovens qual· 
quer pedido. 

Lembro-me de que na quinta série ginasial, fundamos um jornul 
O Cafuné. Atrevido, o pequenino semanário, confeccionado em mi· 

meógrijfo, não poupava mestres c colegas. Antecipamos o seu fim, 
.mas ganhamos, cm dia (')ropicio, uma excursàoâ Puraiba. 

Ginúsio de C rato, Casa de ensino c de gratas e inapugávcis reco r· 
dações. Ainda guardo nítidas as lembranças as aulas de Aluisio Epi· 
tâcio, sempre its voltas com Eduardo Carlos Pereira: as lições de Ál· 
varo Madciru, plenas de civismo c de Veiga Cabral: os ensinamentos 
do padre Antonio Gomes, que aliuvu a energia à bondade, c niio can· 
savu nu exultuçiio u Duque de Cuxias: do padre Antonio Feitosa, sit· 
bio e santo, u ensinar os fundamentos da Matemática e da Física: do 
Dr. Josí: de Figueiredo Filho, escritor de muitos méritos mais de pou· 
co falar, e que, nus provas parciais, não esquecia de pedir a definição 
de Química Orr,:'micu. 

Do casariio que ubriguvu o Ginásio do Crato ainda guardo per· 
feitu memóriu. Salas de aula, laboratórios, parque de esportes, 
dormitórios c capela. E, no centro da parte interna, a velha c frondo· 
su tamarineira a ununciar, ao cair das folhas, a proximid:tdo das 
fé:rias escolares de fim de ano. 

Idas c vindas ao longo de cinco anos, Viagens cm c:1minhões de 
carga, que venciam as predirias estradas curroçflvcis ex:istenh:s, E 
quundo o inverno era rigoroso, bom trecho era coberto cm lombo de 
burro. 

Nu cidade, o correspondente diligente, amigo da família, o ines· 
quecivel José Alves Cavalcante, que aos fins da semanu supria·mc da 
mesada que meus pais enviavam, quase toda gasta nas guloseimas 
vendidas por "seu" Jorge, pai do aluno José Newton, hoje Pró· Rei· 
torda Universidade Católica da Buhia, e que, a notici:t correu sem 
contestação, deixou de aderir às solenidades de conclusão do curso 
de humanidades, porque da progrnmaçiio constava uma festa dan· 
çunte. 

Bons e saudosos tempos do Ginâsio do Crato. Agora, mais de 
trinta unos decorridos, ainda revejo, na minha saudade, professores c 
colegas, funcionúrios.e instalações fisicas do cducandúrio cinqUentão. 

Hoje, diu em que se comemora o Jubileu de Ouro do Ginltsio 
que o padre Francisco Pita fundou, desejo manifestar desta tribuna a 
todos quantos, no presente e no passado, fizeram c fu1.cm o Colégio 
Diocesano do Crato, ns minhas muis cnlorosus homcnugcns, c o meu 
mais reconhecido e sincero agrudecimento. 

O Sr •• Mauro•Benevldes,(MDB- CE)- Hlt poucos dias, nobre 
Scnudor Helvidio Nunes, tive oportunidudc de reulçnr o transcurso 
dos 50 unos de funduçüo do Colégio Diocesano do Cr:tto, destucan· 
do que o evento se inseriu entre os fatos mais significativos du histó· 
riu cducucional do Ccurú. Hoje, quundo V. Ex•., como ex·aluno da· 
quele trudicionul educandário, evoca n mugnu efeméride, cm meio a 
tantas c tüo grutas recorduções, quero reiterur a minha admiração u 
todos quantos, uo longo de cinco décadas, concorreram pura que o 
Colégio Dioccsuno cumprisse os seus nobres objctivos, formando 
culturulmcntc succssivus gerações de nordestinos, 
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O Sll. i-!EL\'HHO NUNES (ARENA -PI)- Acredito que a 
sc~.~utar tammin~.·ir:l j(1 ni'"t,o c-.:istc. Mas no Crato, qual ~~ (Jrvorc 
invulncrúvd UÜ rassar dll:-i tclllp0S. permanece o Ginúsio da minha 
~Jdoh:scência, :1 l'ormar gerações sucessivas, cm hcncfído do Nordes
te r.: ~.:m0bsé~[liÍO do Pais. (Muito bt.:!ll!) 

O SR. ?:~ssmENTE (Henrique de La Rocque) - Não há 
muis oradores inscritos. 

Nada mais huvcndo que tmtar, vou encerrar a sessão, designan
do para a próxima :1 :-;cguintc 

ORDIEM DO D!A 

-::.-

Votaçõo, cm turno único, do Requerimento n• 178, de 1977, do 
Sr. Sc::nador M~hJ;u B~nevides, solicitando u transcrição, nos Anais 
do Sen:.1do Fcdc:jl, da reportagem sob o título "Menezes Pimcntel: 
um pouco de his:ória sobrr: n trnnsitoriedadc do poder". 

-z-
Discussão, em turno único, da rednçào final (oferecida pela 

Comissão de R.cdação, em seu Parecer n• 338, de 1977), do Projeto 
d" Dccccw Legislativo n• 4, de 1977 (n• 85-B/77, na Câmara dos 
D>.:rlJI::,i,)~). ~!L!;.: aprov~t o tt:xto do Convênio Comercial, firmado 
..:nlr~ ;t :!c;""út'lill.:a e:cdcrativ:t do Brusil e a República do Peru, u bor· 
~ .. J ,j,, :1~1vie d;: Armnda Peru:tn~t Ucayali, fundeado no Rio Amuzo-

::\,li:n~~-~t~~:. 11:• linh;.t J•; rrnntcira bwsilcirO•pt:rU:tnU, em 5 ÓC 00• 
• ', : :'::: I_) I,:, ~ ' ' ~~' 

-:.-

h.;...-:.~,., ~·;n tLI!'r:(; lJ:;:cc, r:la n;daç~o final (oferecida pela 
:.~i:.:. ~-~ ~-... \;,:<,.__,:J, ..:J;i ~ct~ ;:.arr.:c~:r f14 295, de 1977), do Projeto 

., ... ~-.:; :.•.- L:~.~::: i076, do Sr. St:nador Otair Becker, que 
:·acu:;:: .. tu (:::: ~-:·•;;:·:,!o rJc· :.t::.:c :~:r:1ini1;0 SUC:.tõ 1.'lS C.::pósitos de sua 
:: ... :~~ ... ·~i:·;-:l,." . "'' ;:ur:,.> ,;~.: c.m .. ri:ia :..iG T:;r!l;')O de Serviço, nu hi
~:'ll..:~·;~id>: ,r,,.· .. ! 

:~~i~:r..:::~;·.~·:. ·!~r: :um.._, úniCil, ,Jo ?roj.:to Jc Ld du Câmara n9 44, 
~~~'::ii (i1'~ : .. · .. ~:·.;;,'ii, r.~: c~~~~ Jc orig~mJ. J!.! ir.icbtiva do Senhor 
~··:··· •. ::':!;!~ d:t ;,:,.:rn.'rblic:J, ~uc co:1ct:Ce p·:n.sGo e.o;pc:cb! a Esther Ma

·: _:;lh·::, , . .J:·, outr~!s ;1rc:vidt:nciar., t<::nàc 
·: · ... ·:.·:: .-,_ ::.\ vo~/·.VEL: ~ub n9 366, de 1977, d~1 Comissão: 

.1<.1 

,. -.J-
:1 wrno único, do ?roj~;~o dt:: Decreto Legislativo 

')1)-B/77, na Cãmllra dos Dc:r:ut~tdos), que aprovu 
.:,Jim.: n Com~rdo Cr.: Produtos T~xteis, celebrado 
·--.~J.:r:!ti·•a do !3r:lsil e a Comunidudc Económica 

. ,:r.': l:;., ,·.:1 ,-,, .:-,..::.t.'., ;·; :1 dt:jc:neiro c!c JC/77, tendo 
::;:~) ;:,.\'.'C~;tt'.\:::!::,!iob n~s 290:: 2YI, de 1977, das 

-6-

~ -"'· · ~t:, ,·::1 ; un~( único, do Prcjdu de Decreto Legislativo 
n'·' !'i .. ~,,.tiO'·' -Jí ·B/71. nu C~inwr!l ,' s Dc:putudos), que aprova 
:) ~c.:-- •_;:! i(:.;~~)~~~-:::.~ :\J\9 (JX), aprov ... 1<1 pt:lu IX Assembléia du 

•••• <.1) :'~dr i•.i.11~·.t (.'nC1.;u\tiva lrw:r·" .. w~·rnamentul (IMCO), em 
:.·.' ;,:,: lll···-.:mbru Lc 1··'7.~. qu•: ,_.,)llt·Jm E:~?< • A Convcnçilo lntcrnu-
l.'l.'ll,J! d~.· 19M"·~~;~,' .ir1h h r!': C~·rg:1, tcnJo 

i~:\! .. :?'.'!_: · ·, :·.~,·· \'L!S, sob n1'S J02 e 303, de 1977, dus 

-7-

Discuss•o. cm primeiro turno (uprcciaçuo prcliminur dujuridici
dadc, nos wmos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de 
Lei do Senado n• 109, de 1975, do Sr. Senador Vnsconcelos Torres, 
que fixa normas para·a expedição de passaportes, tendo 

PARECER, sob n• 210, de 1977. da Comissão: 
-de Constllulção eJustlçR; pela injuridicidade, com voto venci

do dos Srs. Senadores Accioly Filho, Helvldio Nunes, Nelson Carnei
ro e Heitor Dias. 

-8-

Discussão, em primeiro turno (uprecinção preliminar da cons
titucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 230, de 1976, do Sr. Senador Nelson 
Carneiro, que dispõe sobre o seguro desemprego, a cargo do INPS, c 
dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 213, de 1977, da Comissão: 
-de Constltulçilo e Justiça, péla inconstitucionalidade, com vo

to vencido dos Sr.<. Senadores Accioly Filho, Nelson Carneiro e Dir
ceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de Lu Rocque)- Está encer-
rada u sessão. · 

I Encerra-seu .<e.<sàoüs /8 hora• e 25 minutos.) 

ED!TAKS 
EDITAL 

Pt:lll pr~.:scntc cdit~ll, lica convocado o servidor Wilon \V:tnder 
Lopes, Tócnico Legislativo, Classe "C", do Quadro Permanente do 
ScnaUll !:cd..:ral. a C0n1pnrcccr nesta Secretaria. a nm de justificar 
sua uus~nda an serviço, sob pena de lhe sc:rcm aplicadas us sanções 
disciplinares constantes Jo arlÍJ!t14..l0, itt:m II c* I\' da Resolução n9 
5X. uc 1972. 

Sccrcl:tria l~t\ Scna.-lu Federal, cm :!2 de junho de 1977. -
EvandrQ Mcnd"~ 'r'i:.mm:, Din:tcr-Gcrul. 

EDITAL 

Pdu pr-:'i~..:nL.: t:dital, fica convocado o servidor Roberto 
Pnu.~nti, t\~~i.~t<:lllc d:: Pkn;'trÍl), Cla%r.: "D" Jo Qu~1dro Permanente 
do ScnaJn 1-'<:da~d. ~~ l.:t)mparcccr nesta Sccrc:tariu, a fim de justincar 
suu ausCnd:t :til sr.:rvh.;o, snh pena de lhe serem uplh:adas as snnções 
t.Jisciplinarc-> ~l!nstantl.!'~ dn artigo J.lO, item II c* 19 da Resolução nY 

5S,d~.: \iJ72. 
Sala do Senado Fcucral, em 22 de junho de 1977.- Evandro 

Mendes Vlannu, Diretor-Geral. 

CONSULTOR!A-GERAL 
PARECER N• 53/77 

Sohre repre,.,ntaçuo do Dlretor da Subsecretario de As· 
slsténciu Módico, relativo a llberotão de material médico na 
Alr.indega, 

Em 26 d" maio prt\ximo passado, o Senhor Diretor du Subse
creturiu de Assisti!ncia Mêdica c Social, cm reprcscntacüo cndcrcçu
du ao Excelentíssimo Senhor l'rimdro-Secretllrio, expôs c sugeriu o 
seguinte: 

o) um dos médicos do Senado, Dr. Arnoldo Veloso du Costa, i: 
c.,·hulsista da Fundação Alexandre Von Humholdt; d!l Alema
nha Ocidentul, pais que visita frcq Ucntcmentc c do qu.tl recebe 
ocasionuis doações c subvenções pura investigações clfnicus; 

h) u propósito, o referido médico jú teve oportunidade de 
"demonstrar. no Senado, um aparelho de inwstigaçào bioqufmicu 
autorizada, no qual l:nram cxuminmlos !.::!32 funcion(lrios, sem 
qualquer t)nus pur:1 C!ita Cas~1": 
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c) "nu condição de investigador de novas drogas e medicamen
tos pura os Laboratórios Cibu, Rowa, Grande! e Ritter, o Dr. Veloso 
da Costa tem recebido freqUentes remessas de medicamentos para 
uso clínico, através dos correios internacionais, soluçilo essa que tem 
sido muito dificultada ultimamente, devido às recentes ulternçàes 
dos regulamentos alfandegúrios"; e 

d) conforme "aconselhamento com as autoridades da Alfân
dega, a fim de que o material possa ser liberado pelo funcionãrio do 
Senado", torna-se necessârio um offcio do Primeiro-Secretário do 
Senado ao Diretor du Alf:indegu, apresentando "o Dr. Veloso da 
Costa, como médico da Casa, cm atividade de experimentação com 
medicamentos no Serviço Médico do Senado Federal". 

II. O ExcelcrUissimo Senhor Primeiro-SecretArio, em. despacho . 
datado do dia 2 do corrente, remeteu u matéria a esta Consultaria, 
pura estudo. .,.,, ·i<• ·. '· · · · .. ' · 

II I. Para melhor exame do pedido, enviamos, dia 6 deste mês, 
ao Senhor Diretor dil Subsecretaria de Assistência Médica, o Oficio 
CG/82/77. pedindo-lhe informar: 

a) se os meOJcamentos pura experiência clínica recebidos pelo 
Dr. Veloso du Costa, este os recebe como médico particular, a servi
ço daqueles laboratórios, ou como médico do Senado Federal; 

b) se os referidos medicamentos têm sido utilizados pelo corpo 
médico do Senado, através dessa Subsecretaria, em benefício' Jos 
Senhores Senadores e dos servidores da Casa; 

e) em caso afirmativo, se esses medicamentos são cedidos gra
ciosamente ao Senado Federal: 

d) se o Senado Federal tem interesse em ficar com esses me
dicamentos: 

c) quul o montnntc das despesas que o Senado Fc(lt:ntl t1:rlil 
com o despacho, n rcguluril:.u;ào de pupéis c assuntos corrr::nW!i1 !.= 

f) que medicmnentos siio esses u que se refere o I) r. Vclo~o da 
Costa (enumerar os medicamentos). 

IV, Diu 20, rc.'i["Jí.Jndcndo uu nosso ofício, uqut:lc dign\) f)lr~t{ti\ 

ussim se manifestou: 

"Referente ao Of/CG/8!/77, no qual V, S• ,,oli~ita 
informuçào u fim de instruir pedido desta Dirt.:türia 
encnminh:u.lo ao Exm~' Sr. Primciro-Sccrct(Jrio: M>lidtanHJs u 
c~su Consultaria o arquivamento de tal expcdicmc; t~.:ndll t.:IH 

vistu a infornwçr,o do Dr. Arnoldo Veloso de que ··' 
medicamento, por ser pcrccívd c tendo permanecido por :11· 
gum tempo na Alfúndc!!a. foi devolvido uo pu is de orie.cnl. 

Esclarecemos que, mcsmo não ocorrendo a dcvoluçàP, 
seriu totalmuntc sem ônus para o Sc11:1do Federal:' 

V. Como se vi:, 11 pt:dido do Dr. Arnoldo Veloso. P•Jr falt~t de 
objcto, perdeu a razão de ser. 

Assim, dcsapLircccu a necessidade do csclarecimt!nto por nú:; 
solicitado uo Dirctor du Suhsccrclari:l de Assi:'ili:ncia M~Jko.:, n;t!'i 

alíneus .. u", "b", "c", "d", ''c" c "f'' do nosso 0\'iciu X2/T.'. :;, 
certamente por id~ntico motivo, a4uclc ilustl'•! Dirctor n:;..., 
inrormou, n respeito, a lelr~l pnr letra. 

vi. Sem objelivu, portanto, o pldtcudo no Oficio dn ~l!'lhtjr 
· Dirctor da Subsecretaria de Assi~t~nciu M~dic;1 c Svci;1l, l>pin::Jih'~ 
pelo urquivamcnw do pro~.:csso, Cl.lmo. uliús, por de sugcridil, 

Paulo Nunes Augusto de Figueiredo, Con~ultor-Gcral. 
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MESA 

Presidonte1 3•-Sacrotdrio; 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

LI der 

Petrónio Portello (ARENA -.PI) Henrique de la Rocquo (ARENA- MA) 

Eurico Rezende 
Vice·llderes 
Heitor Dias 

Helvldio Nunes 
José Sarnoy 
Mattos Ledo 

Oslres Teixeira 
Paulo Guerra 

Saldanha Oerzi 
Virgllio Távora 

1 q,Vico·Presidente; 

Josolindoso (ARENA- AM) 49-Secrotório, 

Renato franco (ARENA- PA) 
2q·Vice·Prcsidente, 

Amoral Pei,oto (MDB - RJ) 

l'~'·Sccretárlo, 

Mendes Canele (ARENA- MT) 

2~'·Secretciriot 

Mouro Benevides (MDB- CE) 

COMISSOES 

Dirotor: Jo:;é Soares do Oliveira Filho 

tocai: /,nt•:<o 11- Tórreo 

TJI:tlonCJs: 23·62-~~ ~~ 25·8505- Ramais 193 e 257 

Suplentes de S(lcretário, 

Altevir leal (ARENA- AC) 

RuyCarneiro (MDB- PB) 

Otair Beckor (ARENA - SC) 

Braga Junior (ARENA - AM) 

LIDERANÇA DO MOB 
E DA MINORIA 

llder 
Franco Montara 

Vice·Líderes 
Roberto Saturnino 

Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

Lázaro Barboza 
Danton Jobim 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 

Titulares 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Oinarte Mariz 
Vice·Presidente: Evandro Carreira 

Suplentes 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 1, Heitor Dias 
ARENA 

1. Saldanha Derzi 

.:~:~.·ic· C!oudio Corlos Rodrigues Costa 

luc'ol: An~:xo li - TUm~o 
Tr,kion., 25·8505- Remais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

-. 1.olcrJS 

I. Otair Beckcr 

2. Benudito r-tlrr.•iro 

3. ltalivio Coelho 

4. Paulo Gunrro 

COMPOSIÇÃO 

Prusidentct Agenor Maria 

Vico·Prosidttntoa Otair Seckor 

Suplentes 

ARENA 

1. Dinarto MariZ 

2. Saldanha Derzi 

3. Mattos leOo 

5. Vasconcelo~ Tem:~ 

1. Agonor t.'.u· 1 

2. Robon,.~ '.r.t\Jr.,JI",o 

MOS 

1 . Adalberto Sono 

2. Evelóslo Vlolro 

A"lr.tento1 Ci.:.:dlo Carlos Rodrigues Costa- Ramals301 e313 

l~t~unicost 7t:r~(1!,·fc:iras, a~ 10:30 noras 

~ ,:..;;Jil ~j,·Jc "Ckwis nevilcicqua"- AnaKO 11- Ramal623 

2, Jarbas Passarinho 
3, Oinarte Mariz 
4, Teotônio Vilela 
5. Braga Junior 

1, Agenor Maria 
2. Evandro Carreira 

2. Jose Sarney 
3. Otair Bocker 

MDB 
1. Evelásio Vieira 
2. Gilvan Rocha 

Auistontet Lêda Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões: Torças·feiras, às lOtOO horas 
LocC1I1 Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
( 15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentat Daniel Kriagor 
19·Vice·Presidonfet Accialy Filho 
2~'·Vice·Presidenlot Leite Chaves 

Titulares 

I. Accioly Filho 
2. Gustavo Capanoma 
3. Daniel Krleger 
4. Eurico Rezende 
5. Heitor Dias 
6. Holvidio Nunes 
7, Wilion Gonçalves 
e. ltolivio Coelho 
9. Otto lehmonn 

10, Oiirel Te!Kairo 

I. Dirceu Cardoso 
2. Leite Chaves 
3. Nelson Carneira 
4. Paulo Brossard 
5. Orestes Ouórica 

Suplentes 
ARENA 

1. Manos leão 
2. Lenoir Vergas 
3. Arnon de Mello 
4. Va~eancelos Torrei 
5. Milton Cabral 
6, Benedito Ferreira 

MOB 
1, Franco Montara 
2. Lcizaro Barboza 
3. Ruy Carneiro 

Assistente1 Maria Helena Bueno Brandão- Ramal305 
Rcuniõos1 Quartas·felras, Os 10t00 horas 
Localt Sala "Clóvis Bevilácqu'a"- AnoJta li- Ramal623 



Junho de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) Sdbodo :Z5 3101 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membros) 

Titulares 

1. Heitor Dias 

2. Paulo Guerra 

3. CaHete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5. Saldanha Derzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Távora 

8. Alexandre Costa 

I. Itamar Franco 

2. lózaro ~rboza 
3. Ruy Carneiro 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Wilson Gonçalves 

Vice·Presidente, Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Braga Junior 

4. Altevir Leal 

S. Luiz Cavalcante 

1. Evandro Carreira 

2, Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões: Quintas·feiros, ên 10:00 horas 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Ane•o 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA -(CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice·Presidente: Vasconcelos Torres 

Titulares 

1. Milton Cabral 

2. Arnon de Mello 

3. Jo~e Guiomard 

4, luiz Cavalcante 

5. Paulo Guerra 

6. Va~concelos Torres 

7. Di norte Mariz 

8. Otoir Becker 

1. Franco Montara 

2. Marcos Freire 

3, Roberto Saturnino 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. CaHetc Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3, José Sarney 

4. Damício Gondim 

S. Jarbos Passarinho 

l. Agenor Maria 

2. Orestes Quércia 

As\i~tcntct DaniHI Reis de Souza- Ramal675 

ReuniOc~~ Quartas· foi ras, as 1 Ot30 horas 

local: Sala "Rui Borbo\a" - Ane11o 11- Ramais 621 o 716 

'. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 

Vice·Presidenle: Evelásio Vieira 

Titulares 

1. Torso Outra 

2. Gustavo Capanema 

3. João Calmon 

4. q11o Lehmann 

S. Jorbos Passarinho 

6. CoHete Pinheiro 

1. Evelcisio Vieira 

2. Paulo Brossard 

3. Adalberto Sena 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Helvldic Nuno' 

2. Ruy Santos 

J. Arnon de Mella 

4. Heitor Dias 

1, Franco Montara 

2. Itamar Franco 

Assistente: Cleide Maria B. i:. Cruz- Ramal598 

Reuniões: Quintas·feiras, Os 1 0:00 horas 

local: Sola 11Cióvis Bevilócquo"- Anexo 11 - Romol623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Paulo Brossard 

Vice·Presidente: Comício Gondlm 

Titulares 

1. Teotónio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Domício Gondim 

5. Helvidio Nunes 

6. lenoir Vergas 

7, Mattas leão 

8. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

1 O. Tarso Outra 

11. Virgilio Tavora 

12. Magalhàes Pinto 

1. Paulo Brossord 

2. Evelcisio Vieira 

3. Gilvan Rocha 

4. Roberto Soturnina 

5. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

As~istcnh:: Condido Hipportt- Ramal676 

·Rounióe~~ Quintos·foiras, Os 9100 horas 

Suplentes 

1. Cattéto Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. lourival Baptista 

4, Daniel Krleger 

S. José Guiomard 

6. José Sorney 

7. Saldanha Derzi 

1. Donton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreira 

loca h Sala 11Ciovi\ l\l'lvilcicquo 11 
·-· AM.'<:O i: numal623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 

1. Je5sC Freire 
?. l~uy Santos 

~. Lt•noir Vergas 

(9 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Prosidentc1 Josi6 Freire 
Vic:c·Prcsidcntc: Orcstes Ouércia 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. Virgílio Tóvora 

A, Jorbos Passarinho 
5. Louri..,.al Baptista 
ó. ,..\ccioly Filho 

3. Osiros Tci,.;eiro 
4, Oomicio Gondim 

MDB 
1. r:ronco Montara 1. Lázaro Barboza 
2. OrcshH Ouércia 2. Ruy Carneiro 
3. Nelson Carneiro 

As~istcntc: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Rcuni6e~: Ouintas·fciros, Os 11:00 horas 
local: Solo "Clóvis Bcvilcicquo"- Anexo 11- Romol623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

Titulares 

I. Milton Cobrei 
2. Domicio Gondim 
3. Arnon de Mollo 
' luiz Covolc:antc .. 

COMPOSIÇÀO 

Pre~idonte: Jarbos Passarinho 
Vicc·Presidente: Luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. Jose Guiomard 
2, Paulo Guerra 
3. Virgllio Távora 

, . 
. 1. Jorbm Pcn~arinho 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

A~:-.istunto: Ronaldo Pacheco do Oliveira- Ramal306 

Heuniões: Quortas·feiras, Os 10:00 horas 

Loco I: Solo "Rui Barbaza".- Anexo H- Ramai5 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 

Titulares 

1. Httlvidio Nunus 
I. Otto lehmonn 
3. Saldanha Dcrzi 

1 . Dnnton Jobim 
/., Adalberto Sono 

(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Adalberto Seno 
Vice·Prcsidenh:1 Helvidio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. Virgílio TóvOra 
2. Arnon do Mello 
3, Jarbas PassariRho 

MDB 
1, Dirceu Cardoso 

A'i~i~h:nlu: Maria Cormun Castro Souza -- Ramo I 134 
u,.unio,~J Quinlm·fltiras, às l2J00 horas 
Lru:al: Sala "Clóvis Bttvilácq~Jo"- Anexo li- Ramol623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Magalhães Pinto 

I•·Vice·Prosidonte: Saldanha Der%i 

2•-Vice·Presidont,, NciiQn Carneirp 

Tituloros 

1, Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgilio Távora 

4. Jessé Freire 

5. Arnon de Mello 

6. Saldanha Derzi 

7, José Sorney 

8. Joào Calmon 

9. Augusta Franco 

1 O. Otto Lohmcnn 

1. Oonton Jobim 

2. Gilvon Rocha 

3. Uamar Franco 

4, Leito Chaves 

5. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistente, Cândido HipporH- Ramal676 

Reuniões; Terças·feiros, às 10:30 horas 

Suplentes 

1. Aocioly Filho 

2. Fausto Castelo-Branco 

3. Hel•idio Nunes 

4. Domlcio Gondim 

S. Jarbas Passarinho 

6. Luiz CoYQic~nte 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto 'saturnino 

local! Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÀO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membros) 

Titulare\ 

1, Altovir leal 

2. Ruy Santos 

3. Catleto Pinhoiro 

COMPOSIÇÀO 

Presidente1 Ruy Santos 

Vice-Presidente1 Altevir leal 

Suplentes 

ARENA 

1. Saldanha Derzi 

2. ltali•io Coelho 

3. Oslres Teixeira 

4, Fausto Castelo·Bronco 

5, lourival Bapti~ta 

MDB 

1, Adalberto Sono 1. Benjamim Farah 

2. Gilvon Rocha 2. Ruy Caroelro 

Assistonto1 LOdo Forroiro da Rocha- Ramo1312 

l~ouni6es1 Quintas·felras, Cu 11100 horas 

locol1 Sala ''Rui Barbeio"..:... Anexo 11- Romals621 a 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

Titularos 

1. José Gulomord 

COMPOSIÇÀO 

Prcsidentor Milton Cabral 
Vice·Presidente: Augusto Franco 

Supl~ntos 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Vasconcolos Torres 2. Brt~go Junior 
3. Virgílio Tcivoro 
4. Augusto fronc:o 
S. Mihon Cobrai 

I. Adalborlo Sono 
2. Benjamim Faroh 

MDB 

3. Dinartu Mariz 

1. Aaenor Maria 
2. Oirc\3u Cardoso 

Assistente: lêda Ferreiro da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quartos·foiros, Os 9r00 horas 
Local: Sola 11Rui Barbosa"- Anexo 11- Romcis 621 o 716 

'. 

COMISSÀO DE SERVIÇO PUBLICO C! V: L- (CSPC) 
(7 membro~) 

Titulares 

1. lenoir Vargot 
2. Accialy Filho 
3. Augusto Franco 
4, Heitor Dia:; 
S. Saldanha Der:zi 

1. Benjamim Faro h 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: ScnjomirT1 Forah 
Vico·Presidente: Lenoir Vergas 

ARENA 

MDB 

Suplente~ 

1. Alcxondro Cesto 
2. Guncvo Copon.,mc 
3. Motto:o lóoo 

1. Oanton Jobim 
:2. lc:izoro Borbozo 

Assistente: SôniCI Andrade Peixoto- Remoi 307 
Reuniões: Quintos·fciros, às 9:00 horas 
local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo U- Remais 621 _, 716 

COMISSÃO DE TRANSPOR\ES, COMUNICAÇ02S 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇ/.0 

Presidont!l: Lourivcl !3cptis:c 
Vice·Pro:oidente: Aloxondre Costa 

Titulares 

1. Alexandre Costa 
2. lu i: CavalcontB 
3. Braga Junior 
4. lourival Baptista 
S. Moftos leõo 

1. Evondro Carreiro 
2. E_velc:isio Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplor.t ... :~ 

l, Otto Lohmcnn 
2. TBotônio Vilclc 
3. Wilson Gonç:ol-..,os 

1, Ló:oro Gorbozc 
2 .. F:ob.1rto Sc;urnino 

Assistente1 Ronaldo Pacheco de Oliv11iro - Kcmoi 3oJ6 
Reuniões: Torçcs·feirar,, Os 10100 horas 
local: Sala "Rui 9orboso''- AMxo 11- Remais 621 co 716 

B) SERVIÇO DE CON.ISS0E5 /VI!S7 AS, ESP::C:AIS 
E DE INCU::r.::o 

Comissõ'l:o icmpororio~ 

Chefer Ruth rle Souza CasTro 
local: Anexe I!- T ~rreo 
Telefone. 25·6505- Ramal 303 
1) Comissões Tomporcrio~parc Proi-::tos. de Congresso t...:acio!"'nt 
2) Comissões Temporárias poru Apr~cicçõo de Votos 
3) Comissões Espcdois ~: dolnquórito,., 
4) Comissão N.isto do Projero d~ Loi On;o1T10ntóric (crt, ÇQ do :::::'Üirr .. :m-:-o 

Comum), 

Assi~tcnre~ do Comi:.~õcs: Horo!cio ?eroiro Fornondu~ - ~ornei 6i~; 
Alfeu de Oliveira - Romai67L.; Clcide Nlor!o S .. F. Cr1.1:: - ;~t:mc.! !it;'8; 
Mouro Lopes c! c Sei- Romc! 3~ O. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSÕES PERMANENTES CC SE:<.<:;c :"!:DEi(t,L 
PARA O ANO DE 19i7 

~.., .. ,..~~:: 
HC?..\S TERÇA " 

,, j, ,, s l :~~SlS:"ENTE HORI.S QUW:,; ' :.:1;. L • :;; j A::srs:E:I'~·::. 
' ' .. - ... -~~.-~">>WWIII::a..<"A 

C,T, I 
RUY E!ARLO:.:;. 

7161 
RONALOO 09:00 c.r. ~ CL~'.'IS !H::vr:..~cç:..r.,~.: C:...!/:0!:\l 

RL&mu.:..u t.n .I R'-'~ü - 62j : - ' ~ 10:00 I 

CL~VlS BEVIL,\~CUA c.s.?.c, ' R~\' ;:,;.F.BO;;i;. i 5C~:.:;. c.;..R. UDA 09:)0 ! 1 
lb.m.:.!. - 62) i R_n:-• .:l.\:i - 62l ' 7ll.i 

C • .A. CLdVI.::i EE!JlL~CÇLii\ CLn'U DlO C.B.C. ! CJN','i~ ~~2'/l.UC..:;:J"' ,( C!..C:Dl! 
!bm1il - 6;?) COSTA ' R~n'j,~ - G2) l !0: jÚ lO:OO 

R"J~ ói.ft:JOSi, ! R~ r 
3,',.R50S.; ' c.n.B. C;JiDlOO C,D,F, : r.o;;;.tJ~ 

R:u:;ll.tu - 621 • 7J..6 kll..t u~c - t>"•l ' 7lt·· -
HO?..;.S ~·J;.R'XA " ,, L A " I ASSLS'l'ENTE C,L,S. i CiNIJIS !JE!Jl!..~C~:..JA i D/Jt:EL 

l R:~r.:Ml • ó:'j ! 
Rt.:'f B/.!WO!:i;. 

11:00 ' 
09:00 c.s.r;, ; -u:nn 

c.~. 1 
fiUY B;.RllC:.I;. !.::!:'li 

Rutclllfl - 621 ' 716 ll..t~:..HB - 621 ü 71•".: -
c.c.J CLOV l~ Dl:;'Jll.A~QU;, Ir:.\ a.! A 12:00 I c.R. j CL\lVIS EZV!J...tG;I.)"' ,\:J.~-.r,, 

!lar.lu.l - l.i2) HBL!::Iil. : ' f~!Uol.l -ô2J C,\,í,!o:J;:,: ' lO: 00 '· ' ~...__, .... _..,a.l~::';..";:: .. ~. 

C,M,E, HW'f lli.h~OS.A 
RO!IALDO 

nullilll:l - 621 ' 7lG 

lO: )O C.B. RUY BidllJG~o'. 
D;.;HEL ll !l :..1~;,l I\ - 6.?1 ' 7lG 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIO 

' ' Secão ii • 

ANO XXXII- NY 070 TERÇA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 1977 BRAS 

r-----CONGRESSO NACIONAL---
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ !Y, da Constituição, e e 

nio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NY 67, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei nY l.SSO, de 26 de abril de 1977, que reajusta 
mentos dos servidores das Secretarias das Seções Judiciárias de Justiça Federal de 
Instância, e dá outras providências. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei nY 1.550, de 26 de abril de 1977, que re 
vencimentos dos servidores das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira I 
e dá outras providências. 

Senado Federal, 27 de junho de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

l-ATA DA 97•SESSÃO, EM 17 DE JUNHO DE 1977 

LI- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Oliclo do Presidente do Supremo Tribunal Federal 

- N• S/10{77 (n• 27/71-P/MC), de 22 do corrente, encami· 
nhando esclarecimentos a respeito do Oflcio n• 621·P (d), de 21 
de agosto de 1962, daquela Corte, referente à inconstitucionulida· 
de de Resoluções do lnslilulo do Açúcar e do Álcool. 

1.1.1- Pareceres 

Referemes às st•guinte.f maré rias: 

-Projeto de Lei do Senado n• 286/76, que uutoriza o Poder 
Executivo a douro prt:dio que mencionu. 

-Projeto de Lei do Senado n• 218/75, que permite ao segu. 
rudo do lN PS a designuçllo de muis de uma pessoa que viva com· 
provadamente sob suu dependência econõmicu, dando nova re· 

dação ao item li do anigo li da Lei Orgânica da 
Social. 

1.2.3 - Comunicpçuo dp Presidência 

- t\rquivumenlo do Projeto de Lei da Ci1muru 
(n'' 97R-Bj72, na Casa de origem), que uhcru o Códig• 
do Ar. ror ter recebido pmecer contrário, quanto ao 
comissão a que foi distrihuido, 

1.1.4- Requerimentos 

- N1•s 193 u 196/77. de auto riu dos Srs. Senador• 
Baptista c R uy Santos, solicitando u transcricilo, nos A 
nmlo Ft:dcral, dus s~.:g.uintcs mutérius. respectivamente: 

-do discurso proferido pelo Senador Pctrônio I 
Clllh1.• do Congn:sso, 1Ht insta\nçüo da sede dn A.~socil 
lciru de Imprensa, cmllrusi\ia. no llllimo diu 22 do corí 

-da Ordem do Diu do Ministro du Acronúul 
deiro Joclmir Ctllnpos de Araripe Macedo, alusiva no 
sítrio do Correio Aéreo Nacionnl: 
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- du Ordem do Diu do Ministro da Marinha, Almirante-de· 
Esquudru Gcn1ido de Azevedo Hcnning, alusiva ao 113• nniver· 
sí1rio du Butulha de Riuchuelo: e 

-do discurso proferido pelo Ministro Ney Bragu, em nome 
do Excelentíssimo Senhor Presidente Ernesto Geiscl, quando du 
visita do Presidente a Universidade Julio de Mesquita Filho, em 
Rio Claro. São Paulo, no dia 24 do corrente. 

- N• 197/77. de autoria do Sr. Senudor Hclvidio Nunes, de 
urgência, pura o projeto de Lei du Ci1maru n• 46/77 (n• 2.557· 
B/76, nu Casa de origem), que extingue o SASSE, dispõe sobre a 
transferência dos cconomiilrios pura o regime du Lei n• 3.807, de 
26 de agosto de 1960, c dá outras providências. 

1.2.5- Comunicação 

-Do Sr. 'Senador Evundro Carreira, que se ausentará do 
Pais. 

1.2.6- Discurso do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -·Inauguração do 
novo edifício-sede du agência do Banco do Brasil cm Buenos 
Aires. Solenidade de entrega do trofêu "O Barriga Verde" u cata· 
rincnscs ilustres. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n• 178/77, do Sr. Senador Mauro Benevi· 
dcs, solicitundo u transcrição, nos Anuis do Senado Federal, da 
reportagem sob o titulo "Menezes Pimentel: Um pouco de his· 

'tórin sobre u trnnsitoriedude do poder". Aprovado. 
· - Rcdnção final do Projeto de D.creto Legislativo n• 4/77 

(n• K5-B/77, na Cu mura dos Deputados), que aprova o texto do 
Convênio Comercial, firmado entre a República Federativa do 
Brusil c " Rcpúblic:1 do Peru, " bordo do nuvio du Armada 
Peruana Ucaya/i, fundeado no rio Amazonas (Solimões), na 
linha de frontciru brasileiro-peruana, em 5 de novembro de 1976. 
Aprovada. À promulg:~ção. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 134/76, do 
Sr. Senador Ola ir Bcckcr, que faculta ao empregado do sexo fe· 
minino sacar os depósitos de sua co~tu vinculada do Fundo de 
Garantiu do Tempo de Serviço, nu hipótese que indica. Apro· 
vodo. À Cümaru dos Dcputudos. 

-Projeto de Lei da Cúmara n• 44/77 (n• 3.381-B/77. nu 
Cas:1 de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repú· 
blicu, que concede pensão especial u Esther Madeira da Silva, e 
dú outras providêncius. Aprovado, À sanção, 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 14/77 (n• 96-B/77, nu 
Câmara dos Deputados), que' aprova o texto do Acordo sobre o 
Comêrcio de Produtos Têxteis, celebrado entre a República Fe· 
derutivu do Brasil e a Comunidade Económica Europóia, cm 
Bruxelas, u 13 de janeiro de 1977. Aprovado. À Comissão de 
Redução. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 17/77 (n• 97-B/77. na 
Câmara dos Deputados), que uprovu o texto da Resolução A.319 
(IX), aprovada pela IX Assemblóia da Organização Marltimu 
Consultiva lntcrgovcrnumental (IMCO), em 12 de novembro de 
1975, que contém Emenda à Convenção lntcrnucional de 19M 
sobre Linhus de Carga. Aprovado. À Comissuo de Redução. 

-Projeto de Lei do Senado n• 109/75, do Sr. Senador Vus· 
concelos Torres. que fixu normas pura a expedição de pussa· 
parles. (Apreciação preliminur da juridicidade.) Rejeitado. Ao 
Arquivo. 

- Projeto de Lei do Scnudo n• 230/76, do Sr. Senador 
Nel>on Curnciro, que dispõe sobre o seguro-desemprego, u cargo 
do INPS, c dú outras providênci:IS. (Aprcciuçào preliminar da 
constitucionalidudc.) Dlscussilo odiada pura u sessilo do dia 25 de 
agosto próximo, nos termos do Requerimento n• 198/77, upós 

usurem da paluvru os Srs. Senadores Lázaro Burboza e Helvldio 
Nunes. 

1.4- MA TeRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n• 46/77 (n• 2.557·B/76, na 
Casa de origem), cm regime de urgência, nos termos do Requeri· 
mcnto n• 197/77, lido no Expediente. Aprovado, com emendas, 
após parc'Ccres das comi&•àes competentes. À Comissão de 
Redução. 

- Redução final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n• 46/77 (n• 2.557·Bf76, nu Casa de origem), cm re· 
gime de urgência. Aprovadas. Â Câmara dos Deputados. 

-Redução final do Projeto de Decreto Legislativo n• 14/77 
(n• 96·B/77. nu Câmara dos Deputados), constante do quinto 
item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do Requerimento 
n• 199/77. À promulgação. 

- Redução finul do Projeto de Decreto Legislativo n• 17, de 
1977 (n• 97-B/77, na Câmara dos Deputados), constante do 
sexto item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do Requeri· 
monto n• 200/77. À promulgação. 

1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 
SENti DOR PAULO BROSSARD- Análise da evoluçuo 

do Sistema Bancário Brasileiro a partir de 1960. O fenômeno da 
pujança económica e o poderio financeiro da rede bancária do 
Estudo de São Paulo. 

SENADOR VJRGfLIO TÁVORA - Protestando, opor· 
tunumenh:, n:sponder ao pronunciamento do seu antecessor na 
tribuna. Esclnrccimentos sobre discurso proferido por S. Ex• em 
recente sessão, sobre a reunião realizada pelo Conselho Mone· 
til rio Nacional, nu qual foram reavaliadas as principais contas do 
Orçamento Monetário, de modo a manter para o ano em curso 
us metas básicas fixndus t:m janeiro, face observações do Senador 
Dirceu Curdoso sobre o assunto. 

SENADOR OTAIR BECKER - Documento aprovado 
pelo Presidente Ernesto Gcisel, intitulado "Ação para a Empresa 
Privada Nacional", contendo os propósitos do Governo Federal 
cm prol do desenvolvimento da iniciativa privada do Pais. Ca· 
rútcr rcalist'u da posição sustentadu pelo Presidente do Banco do 
Brasil, favorilvel à extensão do tcto de 20% da correção mo· 
netilria l\OS mutuC1rios do BNDE anteriores u 1975. 

SENti OOR HENRIQUE OE LA ROCQUE- Apelo ao Sr. 
Ministro Ncy Brugu e ao Diretor-Gcrul do DASP, em favor dos 
antigos Professores catcdrilticos do Estudo do Maranhão. 

SENAOOR JOSE LINDOSO- Defesa da lisura e da con· 
du\u do Governador Hcnoch Reis no exercício da governunça do 
Estudo do Amazonas. tt:ndo cm vista calúnias ussacudas contra 
S. Ex• por membros du Oposiçuo daquele Estudo. 

SENt!OOR OTTO LE/lMt!NN- CinqUentenário de fun· 
duçi1o de o Bml(<mça-Jcmal. editudo no Municlpio de Brugunça 
Puulistu- SP. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXl· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

l-EDITAIS 

- De convocuçüo de servidores por uusênciu ao serviço, 

3- ATAS DECOMISSOES 

4- MESA l>IRETORA 

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
TES 
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ATA DA 97' SESSÃO, EM 27 DE JUNHO DE 1977 
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA E JOSt LINDOSO 

;rs 14 1/0RtiS F. 30 MINUTOS, ACHtiM·SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adnlborto Sena - Altevir Leal - Braga Junior - Evandro 
Cnrreiru- Josó Lindoso- Cuttete Pinheiro- Alexandre Costa
Henrique de Lu Rocque- José Surncy- Helvidio Nunes- Petrô· 
nio Portella- Mauro Bcncvides- Virgflio Távora- Ruy Carneiro 
- Augusto Franco - Lourival Baptista- Heitor Dias - Ruy 
Santos- Dirceu Cardoso - Eurico Rezendc - Roberto Saturnino 
- Magalhães Pinto- Otto Lehmann- Lázaro Barboza - Osires 
Teixeira - Mendes Canale- Saldanha Derzi- Evelásio Vieira -
Otnir Becker- Paulo Brossard. , . 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de presença 
UCUSll o comr~lrccimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número 
regimentul, declaro uborl<l a sossão. 

O Sr. I•·Sccret!Jrio vai proceder à leitura do Expediente. 

1': lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO DO PRESIDENTE DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

N• S/ !Of77 (n• 27 /17-P/MC), de 22 do corrente, encaminhan· 
do esclarecimentos a respeito do Oficio n• 621·P (d) de 21 de agosto 
de 1962. daquela Corte. referente à inconstitucionalidade de Reso· 
!uções do Instituto do Açúcar e do Álcool. 

I À Comissão de Consriruiçào eJusriça,) 

PARECERES 

PARECERES N•SJ73 E374, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 286, de 1976, que 
"autoriza o Poder ExecutiYo a doar o prédio que menciona". 

PARECER N•373, DE 1977 
Da Comissão de Constituição e J ustlça 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

O projeto cm exame, de autoria do Senhor Senador Jarbas 
Passarinho, dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para doar, 
através do instituto Nacional de Previdência Social, à Associação 
dos Ex·Combatentcs do Brusil, Secção do Purú, do imóvel em que se 
encontra instalada essa entidade, na Cidade de Belém, Estado do 
Parú. 

Nu justiiicaçilo, salienta o Autor que a medida, além de seu 
largo alcance social, "representaria, aindu que em limitados 
dimensões, uma forma de reconhecimento pura com aqueles que, no 
último connito mundial, arriscaram as suas vidus em defesa dos 
nossos ideais democrilticos", 

Toduviu, o nrt, I• do próprio Projeto informa que o referida 
Associação jú ocupa o imóvel de que truta, por isso nilo haver 
desvantagens para o Governo em conceder o benerfcio ora pleiteado, 

Diante do exposto e por inexistirem óbices, de ordem juridico• 
constitucional, nosso parecer 1: favor(lvel à tramitação do Projeto. 

Sula dus Comissões, cm 18 de maio de 1977.- Daniel Krloger, 
Presidente - Dirceu Cardoso, Relator- Oslres Teixeira - Nelson 
Carneiro - Wilson Gonçalves - Accioly Filho - Heitor Dias -
ltalivlo Coelho, 

PARECER N• 374, DE 1977 
Da Comissão de Finunçus 

Relotor: Senador Ruy Santos 
·a nobre Senador Jarbas Passarinho aprescnt:l o Projeto de Lei, 

que tomou o'n• 286, de 1976, que "autoriza o Poder Executivo a doar 
o pródio que menciona", E justifica: 

"O presente projoto visa a estabelecer medida que 
permita ao Executivo tomar us provid~ncias ncccssárius à 
cfctivução da doação il Associação dos E:<-ccmbatentes do 
Pnr{l, do prédio onde essa cnlidadt.: runcionu. n:1 cidade de 
Belém. EstaJo do Pmú. Trut::--;..: de prnvil!~n·:.:::: ~..: ia:go 
ulcancc :-;ocial c que, niC::m de tudo. rt.:jir~.:,.;·:;n:a;i.:, ::i:id:~ que 
cm limitad:1s dimensões, um:1 forma d:: rcçonhccimcnto 
para com aquele~ que, no Ultimo connito mundiu\, arrisca
ram as suas vidas cm defesa dos nossos ideais dcmocrúticos."' 

2. Nu Comissão de Constituição e Jusliça, sendo Relator o 
nobre Senador Dirceu Cardoso, a proposição obteve parecer fuvorú· 
vel "por incxistirem óbices de ordem jurídico-constitucional", E, na 
Comissão de Finanças mo é distribuído. 

'3. O projeto é uutorizutivo c não sou simpútico a proposição 
dessa natureza, Com a separação de Poderes, não cabe a um insinuar 
a outro que fnça isso ou aquilo: mesmo porque se torna inócuo. O 
Poder que recebeu a autorização pode se servir dela ou não; pode até 
não reagir bem à insinuação, ou sugestão feita, 

No caso porém, truta-se de uutorizução para ser doado à 
Associação dos Ex-Combatentes, no Pará, um prédio que a mesmajã 
ocupa, e que pertence no INPS. Poder-se-ia alegar que esse Instituto 
precisa de imóvel: mas tanto não precisa que o mesmo jú está ocupa· 
do pela Associação dos Ex-Combatentes, a quem o Brasil é sempre 
devedor, pela participação dos mesmos nu Segunda Grande Guerra 
mundial: O meu parecer, desse modo, i: favorável. Salvo melhor jul· 
zo. 

Sala das Comissões, em 21 de junho de 1977. Paulo Brossard, 
Presidente- Ruy Santos, Relator- Cattete Pinhtiro- Lenoir Vu
gas- Wilson Gonçalves- Dirceu Cardoso- Gilvan Rocha - Evelí· 
sio VIeira - Saldanha Derzi - Domiclo G.ondim - Ruy Carneiro _: 
Mattos Leão- Magalhiles Pinto. 

PARECER N• 375, DE 1977 

Da Comissão de Constituição e Justiç11, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n• 218, de 1975, que "permite ao segurado do 
INPS a designação de mais de uma pessoa que •ha compro
vadamente sob sua dependência econõmlca, dando noYI re
daçilo ao item 11 do artigo 11 da Lei Orgânica da Pr<Yidência 
Social". 

Relator: Senador Otto Lehmann 

De autoria do ilustre Senador Franco Montoro, visa o Projeto 
em epigrafe a possibilitar u designação, pelo segurado do INPS, de 
mais de uma pessoa como dependente, as condições que especifica, 
alterando a redução do item 11 do artigo li da Lei Orgânico da Previ· 
di:ncia Social (Lei n• 3.807, de 26 de agosto de !960), 

2, "O presente projeto -lê-se nu Justificaçi\o....:. tem por obje· 
tivo substituir, nn Lei Orgünica da Previdência Social, a expressão "a 
pessoa designada" pelo plural "us pessoas designadas", e comum o 
caso de empregados que têm mais de uma pessoa sob sua dependên· 
ciu econõmicu, devidamente comprovada, e que nno se incluem nas 
hipóteses previstas nu lei: esposa, marido inválido, companheiro ou 
filhos menores ... O INPS, interpretando estritamente o t.tuul dispo-
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sitivo, que fala em "pessoa designada", não permite a designação de 
mais de um dependente na situação indicada. Essa situação é injusta 
c não atende aos objctivos sociais da legislação prcvidcnciária, Em lu· 
gar de recomendar a interpretação gramatical, a lei determina que 
"na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige 
e às exigências do bem comum, A nova rcdação proposta pelo proje· 
to objetivo eliminar a possibilidade de interpretação restritiva que 
tem prevalecido, em preju!zo dos segurados do INPS c dos fins 
sociais da previd.ência social." 

3, Eis como vem redigido o art. I• do Projeto: 

"Art. I• Dê-se ao item 11 do artigo II da Lei Orgânica 
da Previdência Social (Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960) 
a seguinte redaçilo: 

11 -as pessoas designadas que, se do sexo masculino, só 
poderão ser menores de 18 (dezoito) anos ou maiores de 60 
(sessenta) anos ou inválidas." 

4. Cabe colocar, de inicio, uma indagação acerca da consti· 
tucionalidade ou não do Projeto. 

Reza, com efeito, o art. 165, parágrafo único, da Constituição: 
"Nenhuma prestação de serviço de assistência ou de beneficio 
compreendidos na previdência social será criada, majorada ou esten
dida sem a correspondente fonte de custeio total", 

Não há negar, por outro lado, que a possibilidade da designa
ção, como dependente, de mijis uma pessoa que viva sob a dependên
cia econômica do segurado implica cm extensão de prestação de 
serviço de assistência e, eventualmente, de beneficio compreendidos 
nu previdência social. 

Pergunta-se: há "a correspondente fonte de custeio total" de 
que fala a Constituição? 

Cabem, aqui duas interpretações: uma, mais estrita, segundo a 
qual a "correspondente fonte de custeio total" deverá ser especifica, 
criada ou indicada especialmente para o custeio dos novos encargos; 
outra, mais larga, conforme a qual as a tu ais receitas do INPS, se sufi. 
cientes, podem ser tidas como correspondentes fontes de custeio de 
qualquer novo encargo suportável, 

5. Esposando o segundo dos entendimentos, cabe-nos exa-. 
minar a matéria à luz das informações enviadas pelo Sr. Ministro da 
Previdência e Assistência Social cm resposta à indagação formulada 
por este Orgão Técnico, 

Na resposta ministerial se afirma: "não temos meios para cal
cular essa elevação de encargos", mas se tecem várias considerações 
que permitem concluir que haveria elevação não-dcsprezfvel sobre 
cuja suportabilidade ou não carecemos de dados para ajuizar. 

6, Alé:m disso, o Projeto anularia a ordem vocacional dos de
pendentes, prevista no§ I• do art. II e no capur do art. 12, possibili
tando a inclusão de pessoas designadas que estariam nos itens seguin
tes, quebrando, dcssarte, a sistemática da espécie, 

7. Resta, finalmente, assinalar que aproveitamos, cm parte, o 
Relatório que o ilustre Relator que nos precedeu - o Senador 
Henrique de La Rocque- havia preparado. 

8. Isso posto, somos pela rejeição do Projeto, por inconstitu
cional e injurfdico, 

Sala das Comissões, em 22 de junho de 1977.- Daniel Krle11er, 
Presidente- Otto Lehmann, Relator- Nelson Carneiro- Wilson 
Gonçalves- Leite Chaves- Accloly Filho- Helv!dlo Nunes -ltali· 
vfo Coelho- Mottos Leilo- Oslres Teixeira- Heitor Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- O Expediente lido 
vai à publicação, 

A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do Regi
mento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei da 
Cümuru n' 116, de 1974 (n• 978-B/72, nu Casa de origem), que alte
ra o Código Brasileiro do Ar, por ter recebido parecer contrário, 
quanto ao mérito, da Comissão u que foi distribu!do. 

O SR. PRESIDENTE [Petrónio Portella)- Sobre u mesa, re· 
querimentos que serão lidos pelo Sr. I•·Secretúrio, 

Silo lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N•l93, DE 1977 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art, 233, do Regimento Interno, requeremos a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido 
pelo Senador Petrônio Portella, no Clube do Congresso, na instala· 
çilo da sede da Associação Brasileira de Imprensa, cm BrasQi.[l, no 
último dia 22 do corrente, 

Sala das Sessões, em 27 de junho de 1977.- Lourlval Baptista
Ruy Santos. 

REQUERIMENTO N• 194, DE 1977 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 233, do Regimento Interno, requeremos a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia do 
Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Joelmir Campos de Araripc 
Macedo, alusiva ao 46• aniversário do Correio Aéreo Nacional. 

Sala das Sessões, em 27 de junho de 1977.- Lourlval Baptista
Ruy Santos, 

REQUERIMENTO N• 195, DE 1977 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 233, do Regimento Interno, requeremos a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia do Mi
nistro da Marinha, Almirante-de-Esquadra Geraldo de Azevedo 
Henning, alusiva ao 113• aniversário da Batalha de Riachuelo. 

Sala das Sessões, cm 27 de junho de 1977.- Lourlval Baptista
Ruy Santos, 

REQUERIMENTO N• 196, DE 1977 

Senhor Presidente, 

Nos termos do urt. 233, do Regimento Interno, requeremos a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido 
pelo Ministro Ney Braga, em nome do Excelcnt!ssimo Senhor Prc· 
sidente Ernesto Gcisel, quando da visita do Presidente à U~iver· 
sidade Júlio de Mesquita Filho, cm Rio Claro, Silo Paulo, no dia 24 
do corrente, 

Sala dus Sessões, cm 27 de junho de 1977.- Lourlval Baptista
Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Os requerimentos 
que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos ao exame da 
Comissão Diretora, 

Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 1•-Secrctllrio. 

1:: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 197, DE 1977 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alfneu b, do Rc· 
gimcnto, para o Projeto de Lei da Câmara n• 46, de 1977 (n• 2.557· 
B/76, na Casa de origem), que extingue o SASSE, dispõe sobre a 
transferência dos economiúrios pura o regime da Lei n• 3.807, de 26 
de agosto de 1960, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, em 27 de junho de 1977,- Helv!dlo Nunes, 

O SR. PRESIDENTE (Pelrônio Portellu)- O requerimento 
que ncuba de ser lido será votado upós u Ordem do Dia, nos termos 
regimentais. 

Sobre u mcsu, comunicação que scrâ lidu pelo Sr. 1•-Secrctúrio. 

I 
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10 lida a seguinte: 

Em 27 de junho de 1977. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo com 
o disposto no nrt. 43, nllnen a, do Regimento Interno, que me ausen
tarei dos trabalhos da Casa a partir do dia t• de julho, para breve 
viagem no estrangeiro, cm carátcr particular, 

· Atenciosas saudações.- Evandro Carreira. 

O SR, PRESIDENTE (Petrõnio Portclla) - A Presidência fica 
ciente. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra no nobre Senador Lourival Baptista, 

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

Designado pelo Presidente desta Casa, o eminente Senador 
Petrônio Portclln, para representar o Senado da República nas sole· 
nidades de inauguração do novo cdiflcio-scde da Agência do Banco 
do Brasil em Buenos Aires, honra-me fazer o registro da tarefa que 
cumpri, na República Argentina. · 

Tanto quanto a generosa acolhida do nobre povo vizinho e a mi .. 
go, as atenções c a dedicação da nossa representação diplomãtica, 
chefiada pelo Embaixador Claúdio Garcia de Souza, c o bom dcsem· 
pcnho da equipe que opera na Agência de nosso maior estabeleci· 
mcrúo de crédito na capital portcnha, sob a responsabilidade do 
Gerente-Geral Hcraldo Vianna, impressionou-me muito c vale, aqui, 
ressaltar o prestigio da Nação brasileira no concerto dos paiscs da 
América do Sul, graças ao notâvcl trabalho que vêm realizando os 
Governos revolucionários. 

· A festa, presidida pelo ilustre brasileiro Engenheiro Karlos 
Rischbietcr, que comanda os destinos do Banco do Brasil, c da qual 
participaram os dignos Diretores Benedito Fonseca Moreira, Ccsar 
Dantas Bacelar, Daniel Faraco, Eduardo de Castro Neiva e Rodrigo 
Horâcio Garcia da Costa, foi, antes c acima de tudo, um testemunho 
vivo deste prestigio. 

Em edificio localizado no coração de Buenos Aires, o maior do 
sctor bancário, o Banco do Brasil é um instrumento que, a cada dia, 
mais se aprimora na tarefa de viabilizar, do ponto de vista finan· 
ceiro, nosso intercâmbio cconômico com a República Argentina
base segura de nosso bom relacionamento politico, 

Não foi outro o sentido do notável discurso que Karlos Ris· 
chbietcr pronunciou no momento em que, como Presidente do 
Banco do Brasil, abriu as portas da nova Agência aos nossos irmãos 
argentinos. Sua palavra traduziu, com fidelidade, o espírito de 
equipe do nosso Governo, que executa uma politica exterior mar· 
cada pelo pragmatismo responsável, c voltado para o zelo pela nossa 
independência c soberania. Não foi outro o tom da conversa que tive 
a honra de presenciar entre o Presidente do Banco do Brasil c o 
Embaixador do Brasil na Argentina, quando do encontro verificado 
cm nossa Embaixada, ao qual compareci como convidado, 

Por achar oportuno, faço integrar a este meu discurso aquele 
pronunciado cm Buenos Aires pelo Presidente do Banco do Brasil. 

Karlos Rischbieter é, sem dúvida, um administrador capaz de 
prosseguir e aprimorar a obra iniciada por Nestor Jost e fortalecida 
por Ângelo Calmon de Sá. Com rara inteligência e uma ampla visão 
dos problemas brasileiros, ele impressionou, em Buenos Aires, pela 
firmeza e lucidez. 

Resultado destes atributos foram, sem dúvida, a conquista da 
Presidência da Associação Latino-Americana de Instituições Finnn· 
ceiras do Desenvolvimento e os convênios celebrados, no valor de 
cerca de 200 milhões de dólares, entre o Banco do Brasil c Banco de 
la Nacion Argentina, presidido pelo Dr. Juan Mnnoel Ocampo, com 
o objctivo de agilizar, através de linhas de crédito c outras providên· 
cias, o intercâmbio cconômico entre os dois pulses, bem como o n(vcl 
do diálogo mantido por Kurlos Rischbieter com o Ministro da 
Economia Martinez de Hoz. 

Nilo será demais, Sr. Presidente, completar este depoimento 
com uma referência à solenidade da qual, no regresso, fui convidado 
a participar nu cidade de Blumcnau, quando Knrlos Rischbictcr c 
mais dczcsscis catarincnscs ilustres, que se destacam na vida 
nacional, dentre os quais me permito citar o Ministro Luiz Gallotti, 
Dr. Oswaldo Clin, Dirctor do Banco do Brasil, economista Rcinhold 
Stephancs, Presidente do lNPS, ex-Deputado Joaquim Ramos, 
Engenheiro Acyr Ávila da Luz, Dirctor do Departamento da Produ· 
ção Mineral c o Empresário Antonio Galloti, receberam, do Jornal 
de Santa Catarina c TV Coligadas, o Troféu "O Barriga Verde" -
idéia c realização do consagrado jornalista Carlos MUller. 

. Falando cm nome dos agraciados, Karlos Rischbicter voltou a 
demonstrar sua alta capacidade de homem público, através de dis· 
curso - que solicito, também, seja incorporado a este pronun· 
ciamcnto- cm que defendeu a coordenação da ação do Governo no 
sctor econômico, lembrando, com destemor, a conveniência da cria· 
çilo do Ministério da Economia. 

Sr. Presidente, cm tempos de contestação dirigida, crises arti· 
ficiais e agitações provocadas no seio da generosa mocidade brasilci· 
ra por agentes· da subversão comunista, sinto-me no dever de dizer 
que, nesta viagem, pude constatar como responde o Brasil aos inimi· 
gos da Revolução. 

O Sr. Otalr Becker (ARENA - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

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

O Sr. Otalr Becker (ARENA- SC)- Eminente Senador Lou· 
rival Baptista, honra-nos sobremaneira V, Ex• ter inserido, em seu 
pronunciamento, o evento ocorrido na cidade de Blumenau, quando, 
por iniciativa do Jornal de Santa Catarina e TVs coligadas Canal 3, 
foram homenageados ilustres catarinenses que prestam relevantes 
serviços à nossa Nação, fora do nosso querido Estado. E peço per· 
missão também a V. Ex• para dar guarida à ênfase que V, Ex• 
confere ao discurso do Dr. Karlos Rischbieter, que ressalta a ncccs· · 
sidadc da criação do Ministério da Economia, que nós outros igual· 
mente entendemos de vital importância para o desenvolvimento har· 
mõnico do nosso Pais. Muito obrigado. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE) - Muito 
grato a V, Ex•, eminente Senador Otair Bcckcr, por esse aparte, que 
muito honra o meu pronunciamento e, especialmente, pelo destaque 
que faz sobre a necessidade da criação do Ministério da Economia, 
idéia defendida com seriedade c oportunidade pelo ilustre Presidente 
do Banco do Brasil. 

Em Buenos Aires, mais de 1.200 pessoas testemunharam com as 
suas presenças na inauguração da nova sede da Agência do Banco do 
Brasil, sua confiança cm nossa Pátria; cm Blumcnau, cerca de mil 
pessoas, distinguindo homens da Revolução através de uma pro· 
moção, da responsabilidade de Mário Pctrclli c Paulo Kondcr 
Bornhauscn, com a presença do Ministro Euclides Quandt de Oli· 
vcira, das Comunicações, do Governador Antônio Carlos Kondcr 
Reis, e do Comandante da Quinta Região Militar, General Rui de 
Paula Couto, u dizer, bem alto, que o povo não comunga, não aceita, 
não apóia a minoria audaciosa que pretende comprometer os des· 
tinos da Nação. 

Era, Sr. Presidente, a comunicação que cu desejava fazer à Casa. 
(Muito bem! Palmas.) 

Documentos a que se refere o Sr. Lour/val Baptista em seu 
discurso: 

DISCURSO PROFERIDO EM BUENOS AIRES, EM 
10 DE JUNHO DE 1977, PELO DR. KARLOS RISCHBIE· 
TER, PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL, NA 
INAUGURAÇÃO DE SUA NOVA AGENCIA: 

Este edificio demonstra de forma incqu!voca a confiança do 
Banco do Brasil no fortalecimento das relações entre a Argentina c o 
Brasil, 
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Temos a certeza que o intercâmbio comercial e a cooperação 
financeira entre os dois pulses crescerão, nilo apenas na proporçilo 
da expansão das suas economias, mas, também, como parte da cons· 
ciência comum de que a intcnsificaçilo do intercâmbio produz 
resultados positivos para um relacionamento sadio, 

Ao constatar como é mutuamente enriqucccdora a amizade 
entre nossos dois pulses, devemos estabelecer bases para uma 
cooperação ainda maior, sobretudo cm momentos tão difTccis da 
sítunçilo económica íntcrnacíonal, 

As dificuldades dos pulses industrializados em entenderem as 
nossas reivindicações aumentam para todos nós a responsnbílídnde c 
0 desejo de procurar. nós mesmos, de preferência em ações 
conjuntas, as soluções para nossos problemas. 

Não que isso signifique hostilídade no bloco dos pulses ricos, 
mas significa a constatação de que os interesses dus nações em 
desenvolvimento são comuns, c que, portunto, muis do que nuncu, 
devem ser encontrados campos de colaboração. 

Conforme afirmou o Presidente Gcísel, "Nenhum povo pode 
pensar cm dcscnvolvtr·sc isoladamente c, se isso é verdade no plano 
global, com mais força o é no plano regional. Assim o entendemos 
nós, no Brasil, e da cola boraçilo estreita, com nossos vizinhos latino
americanos, fizemos a pedra angular de nossa politica externa, volta
da toda pura objetivos de crescimento harmônico, cconômico e 
social". 

A importância que atribuímos à Argentina pode ser demonstra· 
da pelo fato de que a Agência do Banco do Brasil em Buenos Aires 
foi uma das primeiras abertas no exterior, em janeiro de 1960, no 
início de uma caminhada que nos levou a estar presentes hoje cm 25 
pafses, 

Nesses 17 anos, apesar de todos os fatores adversos, houve 
progressos que nos permitem, hoje, prever para este ano um volume 
de comércio próximo de um bilhão de dólares, o que nos anima a 
lutar por um aumento ainda mais sígníncativo. 

Novos enfoques e mecanismos de cooperação devem ser 
encontrados com espírito de boa vontade c a certeza de que a integra
ção das economias argentina e brasileira é benéfica para a prosperi
dade de nossos países, segundo os objetívos estabelecidos pela 
Associação Latino·Americana de Livre Comi:rcio. 

Terminando, gostaríamos de expressar a nossa gratidão pela 
generosa acolhida que tivemos por parte de autoridades e do povo ar
gentino, agradecer a presença de todos os senhores a este ato, e 
formular sinceros votos em prol de uma cooperação maior entre 
Argentina e o Brasil. 

Muito obrigado. 

DISCURSO PROFERIDO EM BLUMENA U PELO 
SR. KARLOS R/SCHBIETER, EM 11 DE JUNHO DE 
1977: 

"Constitui para mim motivo de grande honra ter sido designado 
para agradecer, cm nome dos demais laureados, a homenagem que 
hoje nos é prestada com o recebimento dó troféu "O Barriga Verde", 
iniciativa do jornalista Carlos Muller que mereceu o respaldo do 
Grupo TV ColigadasjJornnl de Santa Catarina, 

O recebimento desse trofêu infunde em todos nós, estou certo, o 
sentimento da responsabilidade e do privilégio que constituem rcprc· 
sentar, no curso de nossas atividades cm outros pontos do pais, o 
espirita fraterno e genoroso do povo de Santa Catarina. 

Como fui laureado na condição de administrador público, 
permito-me e~ternar algumas idéias a propósito do exerclcio desta 
função e das responsabilidades que dela decorrem. 

Creio inerentes, ao desempenho da função pública a perma· 
nente aberturtt no diálogo e a constante disposição de prestar contas 
das atitudes que adotamos. A busca da convergi:ncia, o desejo sin· 
cero de compreender as razões alheias, o esforço consciente para ga
nhar aliados pelo convencimento e pela persuasão quanto li justeza 
de suas posições- tais devem ser, no meu entendimento, os parfimc-

tros básicos para a atuação dos homens que detêm responsabilidades 
públicas, 

Sgratificante verificar, por outro lado, que a comprccnsilo deste 
papel, crescentemente disseminada e de que temos tão numerosos 
exemplos, ganha terreno c afirma-se com força cada vez maior, no 
contexto nacional. 

Num pais como o nosso, que ainda enfrenta tantas deficii:ncias e 
dificuldades, é imperioso que os detentores de funções públicas dedi· 
quem o melhor de suas inteligências e energias no sentido de pro· 
curar o caminho mais curto, racional c objctivo para a promoção do 
bcm·estar coletivo, 

Chegou o momento de proclamar-se o primado das coisas 
simples. As atívidades das empresas, e mesmo a dos cidadãos, estão 
hoje por demais envoltas cm normas, regulamentos c procedimentos 
burocráticos, não raro connituntcs. O cipoal tornou-se denso c 
asoxiante, dincultundo a livre manifestação de nossas potenciali· 
dudcs como povo c nação. Simplifiquemos. Façamos a opção pelas 
fórmul:.1s di retas e cl~1ras. Não rejeitemos o óbvio, Tenhamos sempre 
presente que o bom senso ainda é o melhor auxiliar do administrador 
c que as soluções simples podem ser ns melhores, ainda que despidas 
da magia das grandes fórmulas. 

Por ucreditar na necessidade de trubalharmos com regras claras 
c firmemente estabelecidas, é que defendi há poucos dias, cm Brasf· 
lia, a criação do Ministório da Economia. Estou convencido de que a 
unificação de comando, concentrando as decisões maiores de poli· 
ticu económica global, permitirá a iniciativa privada à programação 
coerente de seus esforços. 

A pulverização de centros de decisão, a n!vel ministerial, difi· 
culta para a nação o entendimento dos objetivos que o governo perse· 
gue e, para o governo, a coordenação dos diversos setores envolvidos 
no processo de execução. Quando as regras do jogo estão claramente 
definidas, torna-se mais fácil para todos que estilo empenhados na 
busca de objetivos comuns- o desenvolvimento nacional e a mais 
justa distribuição das riquezas·- o atingimento dessas metas. e. disto 
que precisamos. 

Muito obrigado." 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Concedo a palavra 
ao nobre Senndor Benedito Ferreira. (Pausa.) 

S. Ex• nuo ostá presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Fnrah. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Não há mais oradores inscritos. 

COMPARECEM MA/SOS SRS. SENADORES: 

Jarbas Passarinho - Wilson Gonçalves - Agenor Maria -
Dinarte Mariz - Marcos Freire - Luiz Cavalcante - Gilvan 
Rocha - Luiz Viana - Itamar Franco - Orestes Quércia -
Accioly Filho- Lenoir Vurgas- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Passa-se à 

Item I: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 178, de 
1977, do Sr. Senador Mauro Benevides, solicitando truns· 
críção nos Anais do Senado Federa!, da reportagem sob o 
titulo "Menezes Pímentel: Um Pouco du História sobre a 
Transitoriedade do Poder", de nutoria do jornalista Daniel 
Carneiro Job, 

Em votnçilo o requerimento. 
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer sen· 

tndos. (Puusn.) 
Aprovado. 
Scrã fcitu n transcrição. 
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ta .<egulnte a reportagem cuja transcrição é so/lcilada: 

MENESES PIMENTEL: 
UM POUCO DE 

HISTÓRIA SOBRE 
A TRANSITORIEDADE 

DO PODER 

Entre vibrantes demonstrações de regozijo popular, cm meados 
de 1935, assumia o Governo do Estado o Dr. Francisco de Meneses 
Pimcntcl, então catedrático da Faculdade de Direito do Ceará c 
diretor do Colégio Silo Luis c que antes cumprira. mandato de 
deputado estadual. ' · 

O Dr. Pimcntcl fora eleito Governador pela poderosa coligação 
política denominada Liga Eleitoral Católica, que congregava os re
manescentes dos extintos partidos Conservador c Democrata, dirigi· 
dos respectivamente pelos ex-deputados José Acioli c Manuel Morei
ra da Rocha, além de associações religiosas c organizações operárias. 
A LEC fora criada no Bra~il pelo cardeal Sebastião Leme, com o ob
jetivo declarado de orientar os católicos a votar, evitando que sufra
gassem nomes de inimigos da Igreja. Na sua atuação não deveria 
haver conotação político-partidária. Por cxceção, entretanto, cm nos
so Estado, a Liga transformara-se em autêntico partido politico, com 
clara c der.nida atuação eleitoral. Seu presidente no Ceará era o Dr. 
Edgar de Arruda, conhecido lldcr católico. 

Para eleger o Dr. Pimcntel, a LEC teve como oponente o Par
tido Social Dcmocrãtico, que congregava os rcvolucionârios de 1930 
c não deve ser confundido com o partido do mesmo nome criado de· 
pois da redemocratização, cm 1945. O PSD tinha como presidente o 
Dr. Fernandes Tãvora c como candidato ao Governo o irmão deste, 
general Juarez Távora. 

O pleito foi indircto. O Brasil, saldo da revolução de 30, pro· 
curava a normalidade constitucional através de Assembléias Cons
tituintes. No plano federal, uma Constituinte jã elegera o Dr. Gct\Í· 
lio Vargas para a Presidência da Rcpilblica. Os Estados estavam se
guindo o mesmo processo, isto é, elegendo seus governadores através 
de constituintes estaduais. 

Realizadas as eleições dirctas para a composição da Constituin· 
te, as quais foram as mais renhidas da história republicana no Ccrã, 
a LEC elegeu 17 deputados enquanto o PSD elegia apenas 13. Com 
isto, praticamente, se assegurou a vitória do candidato lccista, Dr. 
Meneses Pimentel. 

Ante a certeza do triunfo do llder católico, o PSD realizou uma 
manobra politica, retirando a candidatura de Juarcz Távora, na 
esperança de atrair votos do antigo Partido Conservador (aciolino) c 
de outros que não annassem com o nome de Juarcz. A tentativa deu 
certo apenas cm parte: o deputado George Moreira Pequeno, conser
vador, passou-se para o PSD, que somou então 14 votos. Apesar 
desta defecção, entretanto, a LEC continuou com maioria, ou seja, 
16 deputados. 

O partido revolucionário não se conformou com esta situação c 
tentou mudá-lo por todos os meios, inclusive o suborno c a violência. 
As residências dos deputados lecistas Carlos Bencvidcs e Lourival · 
Correia Pinho foram invadidas c, segundo o jornal O Nordeste, 
donzelas foram cscouceadas. Por seu turno, o interventor federal, 
cel. Moreira Lima, ameaçava não entregar o poder aos "reacionãrios 
pátria-velha" e apelava para as "vozes do sertão", ao mesmo tempo 
que mobilizava os cfctivos policiais para uma reação que parecia 
iminente. 

A última esperança do PSD passou a ser o voto do Deputado 
Elpidio Prata Gomes, candidato independente que fora absorvido 
pela LEC, Obtendo-se esse voto, o PSB conseguiria o empate de I 5 
contra IS, o que permitiria a vitória do Dr. José Acioli, lançado à 
última hora pura conseguir a adesão de George Moreira Pequeno c 
de muisulguém. Acioli venceria no empate por ser mais velho do que 
o Dr. Pimcntcl. 

CJrmax de VIolência 

A proximidade das eleições gerou um clima de grande ncr· 
vosismo c também de violência cm Fortaleza. Jornais oposicionistas 
como a Ga:eta de Notícias c A Rua foram atacados a bala, altas ho· 
ras da nokc, sendo que todos redutores da Ga:eta foram levados à 
Policia, onde foram interrogados c liberados pela madrugada. 

Em meio a esta tempestade, os deputados da Oposição junta· 
mente com o Dr. Pimcntcl se asilam no 23• Batalhão de Caçadores, 
procurando preservar suas imunidades. ,Segundo os jornais divulga· 
ram na época, houve uma tentativa de envenenamento através da 
comida enviada pelo Palacc Hotel, quc.ncava defronte ao 23• BC, 
então sediado no atual Quartel-General da lO• RM. Os deputados 
tiveram disenteria c cólicas intestinais, sendo salvos por uma equipe 
de médicos. 

Três dias antes das eleições, Getúlio. Vargas chamou ao Rio o 
interventor Moreira Lima, que partiu às pressas c não mais voltou ao 
Cearã, Moreira Lima pretendia virar a mesa, a exemplo do que fizera 
seu colega Magalhães Barata, no Pará, que se elegera usando de 
intimidação com apenas 13 contra seu adversãrio José Malchcr. O 
chamado de Vargas visa a impedir que o plano vingasse. 

Depois da salda de Moreira Lima, os deputados lecistas, así· 
lados no 23•, p~dcram dirigir-se à Assembléia protegidos por forte 
contingente militar que isolou, de baionetas caladas, toda a ãrca 
entre o quartel e o prédio do Legislativo. Apesar da pequena distân; 
cia, os deputados ainda vieram de carro, com escolta armada ao lado. 

A Elelçio 

Após todos estes incidentes, realizou-se afinal a eleição, na data 
marcada, sendo o Dr. Pimcntcl eleito por 16 votos contra 14. 
Comentou-se na época que o Deputado Elpidio Prata iria votar no 
PSD, o que determinaria o empate c a vitória de José Acioli pela ida
de. No entanto, o Deputado Francisco Monte na hora da votação 
sentou-se ao lado de Elpidio c ameaçou: "Eipidio, nós vamos ter 16 
votos, Se parecerem só I 5 você scrã o traidor e não tcrâ mais vez ... " 

Eleito, Pimentel, ao tomar posse, pronunciou um discurso de 
muita repercussão, prometendo solenemente que governaria sem 
ódios c ressentimentos, "sob um pâlio de amor e liberdade". 
Governou constitucionalmente, como Governador, até lO de novcm· 
bro de 1937. Daquela data cm diante, no Estado Novo, foi 
Interventor Federal nomeado por Getúlio Vargas. 

Saliente-se que o Dr. Pimentel dera pleno apoio ao golpe de esta· 
do que instituiu o Estado Novo, quando por aqui passara, como arti· 
culador do movimento, o Dr. Negrão de Lima, o que cKplica ter sido 
mantido no poder, o que não aconteceu com Lima Cavalcante, cm 
Pernambuco, c Juraci Magalhães, na Bahia, que se negaram apoiar o 
golpe, 

Nos períodos constitucional c de exccção, o Dr. Meneses Pi· 
mente! tornou-se um dos governantes mais prestigiados por Getillio 
c, portanto, dos mais poderosos. No Norte/Nordeste só Agamenon 
Magalhães com ele rivalizava. Tinha entrada franca nos palãcios 
Catctc (despachos) c Guanabara (residência). 

Por ocasião do complõ integralista de 1938, o Dr. Pimcntcl, que 
se encontrava no Rio de Janeiro, foi o primeiro politico a entrar no 
Guanabara, depois de dominado o motim, para prestar solidarieda· 
de a Vargas, o que muito sensibilizou o Presidente. 

O prestigio de Pi mente! crescia e se irradiava por todos os rccan· 
tos. Em todo o CerA eram inaugurados bustos c retratos de Pimentel 
c seu nome era dado a ruas, praças, escolas, putronntos, foruns, 
creches, hospitais c até a um albergue noturno cm Fortaleza. Chegou· 
se llté a cogitm de mudar o nome de Santa Quitéria, sua terra natal 
pura Meneses Pimentcl, a eKemplo do que se r.zcra cm Minas Gerais, 
onde deram o nome de Benedito Valadarcs (Governador Valadarcs) 
u cídudc onde ele nascera. A rcaçüo dos meios católicos foi grande c 
u idéia du mudunça esvaziou-se. O que nilo impediu o jornalista 
Puulo Maranhão de escrever, nu Folha do Norte, de Belém do Pará, 
que no Ccurá nem os santos escapam à filria dos bajuladores. 
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Neste ambiente de adulações, o Dr. Meneses Pimentel assumia 
uma atitude de certa forma irânica, como homem experimentado 
que em tudo viu a homenagem ao cargo que ocupava e não ao valor 
que sem dúvida possuía. Nu certa tinha razão, pois passados os unos 
e mudando os ventos as utitudes também se modir.caram. 

Em 1945, o Dr. Pimentel caia cm desgraça. Homem de palavra, 
tinha dado seu apoio à candidatura Eurico Outra c não se afastaria 
do compromisso assumido. Entretanto, o próprio pui dessa candida· 
turu, Getúlio Vurgas, pretendeu demoli-lu, tentando eleger-se Pre· 
sidcntc através do movimento uqucremista''. que tinha por leme: 
"Com Getúlio, com Deus eu Constituinte apoiado pelos comunistas 
e que tinha por chefe no Ceará o Sr. O lavo de Oliveira. Pimentel dera 
o "não" ao articulador do "queremismo" nos Estados, mantendo-se 
firme uo ludo de Outra. Isto lhe valeu a demissão do cargo de lnter· 
v~ntor, o que ocorreu no dia 25 de outubro de 1945, quatro dias 
untes da deposição do próprio Getúlio. Em seu lugar foi 'investido, 
ainda como Interventor, o Dr. Beni de Carvalho, aracaticnse. profes
sor do Colégio Militar no Rio c que fora Vice-Prcsidcnte do Estado 
no Governo de Matos Peixoto até 1930. 

Com a posse de Beni, começou a degringolada. Os aduladores e 
puxa-sucos se afastaram depois de dez anos de incensamento. O fato 
não surpreendeu o Dr. Pimentcl. homem experimentado c que conhe· 
cia u n:nureza humana. com toda a sua volubilidade. E ele encarou 
r.losor.camente a nova realidade. Pode-se dizer que o ex-Governador 
e ex-Interventor caiu de pé, com todu a dignidade. 

Caso "sui generis". Com a queda de Getúlio, o Sr. Olavo 
Oliveira deveria pela lógica ter sido arrastado, pois fora o coordena· 
dor de "queremismo" entre nós. No entanto, ocorreu o inesperado. 
Fortaleceu-se com a indicação de Beni Carvalho. A explicação, toda· 
viu, í: simples: Oluvo tinha como um de seus lugares-tenentes Vicente 
Unhares, irmão do Ministro José Unhares, que assumira a Prcsidén· 
ciu du República cm lugar de Vargas. Daí o crescimento de seu pres
tígio junto ao novo Interventor, passando a dominar totalmente o 
Cerá. 

O domício de 01:1vo resultou num processo de "despimcnteliza· 
1 'lo" do Estado. Demissões em massa foram feitas ao ludo de nomea· 
;Ões maciças de correligionários do oluvismo. Houve uma fúria de 
decretos demitindo, nomeando e promovendo, u ponto de chegarem 
à Imprensa Or.cial aos or.ciais escritos em papel de embrulho. 

Impressionante foi a demolição do sistema de homenagens que 
durante um dec<lnio havia sido montado em torno de Pimcntel. 
Começaram nomes de ruas, de escolas, de postos médicos, de creches 
e de outras instituições, ao mesmo tempo que eram retirados os retra
tos do ex-Interventor de todas as repartições públicas. 

Ati: o busto de Pimentd, no prédio du Secretaria de Policia, 
esteve u pique de ser retirado, o que só não aconteceu em face da rea
çüo do Interventor Beni Carvalho, que teria exclamado: "Não come· 
tum ostu baixeza!" Mas o busto, a despeito do tardio escrúpulo do 
Interventor, foi u única coisa que r.cou de pé, como lembrança do re· 
gime pimentelistu. Tudo o mais desmoronou, como se fosse um 
custeio de cartas. O que possa ter restado dessa primeira investida, 
haveria de desaparecer com o correr dos tempos, pois o processo de 
demolição iria continuar nos governos constitucionais que se 
seguiram, a começar pelo de Faustino de Albuquerque. 

Aproveitando as sucessivas reformas por que passou a Secreta· 
ria de Policia, outras tentativas foram feitas pura o busto rcmuncs· 
cento de Pimentel. Certa vez chegou u ser deslocado do pedestal e 
colocado num canto, sobre um monte de ureia. Este fato inspirou ao 
saudoso Finlho, porteiro da Secreturiu do Interior c Justiça e do Teu
Iro José de Alencar, u seguinte exclamuçilo, uo passar para o em· 
prego, no 4' nndur do prí:dio da Policia: "Quem foi, quem és c onde 
cstús". 

Um Deputado amigo de Pimentcl imaginou umu fórmula pura 
garantir a permnnéncin do busto, arranjundo·lhc companhia. A fór· 
mula foi colocar no Indo do de Pimcntcl, o de Getúlio Vurgus, que 
tambóm começara uma via cruc/.1', pois suiru do salão de honru da 
Secretaria do Interior c jf1 estava nu cantina, recebendo poeira c 

fumaça. Mesmo assim, Pimcntel perdeu o lugar ccntrnl de honra, 
visto que os dois bustos foram colocados nos cantos do átrio du Se
crcturiu de Políciu. 

Decorridos 32 anos da saída de Pimentel do Governo, só restam 
em sua homenagem - pelo que sei - o mencionado busto c nome 
dudo ao -;\rquivo Público, só Deus sabendo porque este último per· 
mancce. 

Com esta reportagem pretendi mostrar quilo grande é a fragi
lidade do curúter dos homens. A despeito de seu valor pessoal e dos 
benelicios que prestou, só foi considerado enquanto estava no poder. 
Este í: que realmente significava algo pura os aduladores e cortesãos, 
e não o homem que o encarnava. Esta uma lição que os que hoje se 
acham no poder devem aprender. 1:: de bom alvitre que afastem os 
aduladores, pois estes são apenas sanguessugas, hienas insaciáveis, 
cujo único objetivo é engordar à sombra do Governo. Eles se apre· 
veitam principalmente dos governantes sem malícia, que não per· 
cebem o mui que lhes anda em volta. 

Ante as homenagens dos oportunistas, é preciso que cada um se 
comporte como o Presidente Geisel, que recusou recentemente fosse 
dado seu nome a uma praça em sua cidade natal, sugerindo que em 
troca se homenageasse um vulto da história pátria, ou da história do 
Rio Grande do Sul, que se houvesse destacado nas letras, nas artes, 
nas urmas ou em outro sctor, 

1:: preciso que imitem também o gesto de Floriano Peixoto. Este 
procurado por um vivaldino adulador, que lhe queria comprar um 
terreno em Petrópolis, respondeu-lhe que queria realmente desfazer· 
se do imóvel, mus que o procurasse depois que ele deixasse o 
Governo. O vivaldino saiu e jamais voltou, mostrando qual era o seu 
verdadeiro intuito - não apenas o de comprar o terreno mas o de 
aproximar-se do Presidente e disto tirar proveito. 

A propósito destes comentários, devo lembrar que existe lei proi
bindo que seja dado o nome de pessoas vivas a logradouros e institui
ções públicas. Infelizmente, a lei não vem sendo observada, e os 
vivos são homenageados a todo instante com seus nomes em ruas, es· 
colas e estádios. Tais homenagens devem ser reservadas aos mortos, 
que só por esta forma são lembrados, enquanto que os vivos 
continuam a ser vistos c ouvidos. 

Quero citar também aqui o que ocorreu no Governo Carneiro 
de Mendonça. O Diretor de Saúde, Amílcar Barca Pelon, ia inau· 
guru r o Centro de Saúde n• I, o mesmo que há pouco tempo foi de· 
molido nu Praça José de Alencar. A placa comemorativa tinha os se
guintes dizeres: "Centro de Saúde de Fortaleza. Construido na 
Administração do Interventor Roberto Carneiro de Mendonça, 
sendo Diretor de Saúde o Dr. Amílcar Barca Pelon". 

Carneiro de·Mendonçu, ao tomar conhecimento dos dizeres, dis· 
cardou deles e repreendeu seu auxiliar. Tomando de uma pena 
redigiu a inscrição que queriu: "Centro de Saúde de Fortaleza. Cons· 
truído pelo Governo Revolucionário". Referiu-se, naturalmente, à 
Revolução de 30. 

Outro fato que colabora pura o objetivo desta reportagem. Um 
esperto prefeito de municipio da Zona Norte, fez pequenos melhora
mentos, inclusive nu creche que tinha o nome de Dona Flora 
Albuquerque, esposa do ex-Governador Faustino de Albuquerque, e 
decidiu reinaugurá-lo com o nome de Dona llná Barbosa, esposa do 
então Governudor Raul Barbosa. Este, que tinha um alheiro cm 
cada cidade do interior, soube da história e mediu, como homem sa
gaz, as verdadeiras intenções do Prefeito. Chumou-o, entuo, a Farta· 
lezu c disse-lhe que só iria inaugurar o melhoramento se ele, Prefeito, 
restuurusse o nome de Dona Flora. Isto porque estava certo, de que 
quando deixasse o Governo a mesma coisa poderia ser feita cm rela· 
çào u Dona llnú, pois estava claro que a homenagem pretendido não 
cru n elu mas à mulher do Governador. 

Devo salientar que estu reportagem é também uma homenagem 
ao Dr. Meneses Pimentel, homem u quem sempre udmirei e de cuja 
umizude tive u honru de privur. Lembro-me uindu de uma vez em que 
viajuvu com ele no mesmo aviUo, vindo do Rio de Janeiro. Conversa· 
mos longnmcntc sobre futos de seu Governo c: u ccrtu ulturu indu· 

I 
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guci: "Dr. Pi mente!, cu nunca o oll~i rular mal ou. queixar·~• de seus 
udvcrsúrios? Por que?" A resposta que me deu fo1 um sornso largo, 
que bem trmluzi:t uma das racetas de seu carúter de homem de bem. 

Acredito que esta é a hora de uma homenagem sincera ao Dr. 
Pimentcl. A exemplo do que se raz com Fernundes Távora, que 
tumbi:m par!icipou utivumente da história politica do Cerú, é justo 
que se di: seu nome a uma importante artória de Fortaleza, 
pcrpctulllido suu ilustre memória. Pelo menos ó preciso não esquecer 
que roi ele o homem que por mais tempo governou o Ceará 
(1935/1945), excctuudo o Presidente Antonio Pinto Nogueira Acio\i, 
que governou 12 anos, de \896 a \900 e de \904 a \912. 

Sit• traflslt gloria mundi.' 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) -Item 2: 

Discussão, em turno único, da Redução Final (orerecida 
pela Comissuo de Redução, em seu Purecor n• 338, de 1?77), · 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 4, de 1977 (n• 85-B/77, 
na Câmara dos Deputudos), que aprova o texto do Convênio 
Comerciul, firmado entre a Repúb\icu Federativa do Brasil e 
a República do Peru, a bordo do navio da Armada Peruana, 
Ucava/i, rundcado no rio Amazonas (Solimões), na linha de 
rron'teira brasileiro-peruana, em 5 de novembro de 1976. 

Em discussuo a redução final. (Pausa,) 
Não havendo nenhum dos Srs. Senadores que deseje usar da pa· 

lavra, decluro-a encerrada. 
Encerruda u discussão, a matéria i: dada como aprovada nos 

termos do urt. 359 do Regimento Interno. 
O projeto vai à promulguçilo. 

f: a seguinte a redução final aprovada: 

Redaçào tina! do Projeto de Decreto Legislativo n• 4, de 
1977 (n' KS·B/77, na Cãmnra dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
art. 44, inciso I, da Constituição, c eu, ........ , .. ., Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• DE 1977 

Aprova o texto do Convênio Comercial entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Peru. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• ~aprovado o texto do Convênio Comercial entre aRe· 
pública Federativa do Brasil e a República do Peru, firmado a bordo 
do navio da Armada Peruana, Ucaya/i, rundcado no rio Amazonas 
(Solimões), na linha de rronteira brnsileiro·peruana, em 5 de no· 
vem bro de \976. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entru cm vigor nu duta de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu) -Item 3: 

Discussão, cm turno único, da Redução Final (oferecida 
pelu Comissiio de Redução, cm seu Parecer n• 295, de 1977), 
do Projeto de Lei do Senado n• 134, de 1976, do Senhor Se· 
nador Otair Bcckcr, que racultu uo empregado do sexo remi· 
nino sac:tr os depósitos de suu conta vinculada do Funde de 
Guruntiu do Tempo de Serviço, nu hipótese que indica. 

Em discussão li rcduçiio. (Puusll.) 
Ni\o havendo oradores, declaro-u encerrudu. 
Enccrrudu u discussüo, u mutérill (: dndn como uprovadu, nos 

termos do url. 359 do Regimento Interno. 
O projeto vui i\ Cumaru dos Deputados. 

f: u seguinte li redaçuo final aprovada: 

Redução Onnl do Projeto de Lei do Scnndo n• 134, de 
1976, que fucultu ao emprcgudo do sexo feminino sacar os depô· 
sltos de sua contu vinculndn do FGTS, na hipótese que indica. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• ~ rucultado ao empregado do sexo feminino que sedes· 
ligar, definitivamente, da empresa, dentro dos \8 (dezoito) meses se
güintes ao seu casamento, sucar os depósitos de sua contu vinculada 
do Fundo de Garantiu do Tempo de Serviço- FGTS. 

Parúgruro único. Para uso da raculdade referida neste artigo, 
deverá o empregado do sexo remi nino razer prova mediante apresen· 
tação dll certidão de casamento e da Carteira Profissional, com a 
anotação do desligamento. 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
Art. 3• Revogam-seus disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 44, de 1977 (n• 3.38\·B/77, na Cns:1 de origem), de ini· 
ciativa do Senhor Presidente da República, que concede pen· 
são especial a Esther Madeira da Silva, c dá outras provi
dências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 366, de \977, da 
Comissão: 

- de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Ninguém desejando usar da palavra, declaro-a encerrada, 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado, 
O projeto vai à sanção. 

to seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N•44, DE 1977 
(N• 3.381-B/77, nu Casa de origem) 

DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Concede pensõo especial a Esther Madeira da Silva, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. t• t concedidu pensão especial mensal, equivalente a três 
vezes o maior salário minimo do País, a Esther Madeira da Silva, 
fllhu de Luiz Madeira da Silva e de Alice Madeira da Silva, viúva de 
Prosperino da Silva, desaparecido em t• de outubro de 1951, em con· 
seqUência de uma explosão nus oficinas de pólvoras-mecânicas da 
Fâbricu Estrela. 

Art. 2• O beneficio instituído por esta Lei é intransrerlvel e ina· 
cumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, 
inclusive pcnsuo previdenciária, ressalvado o direito de opçi\o, e cx
tinguir-se-á com u morte da benefici6ria. 

Art. 3• A despesa decorrente desta Lei correrá à conta de En· 
cargos Gerais da União - Recursos sob a supervisão do Ministério 
da Fazenda, 

Art. 4• Estu Lei entrarú em visor na data du sua publicação. 
Art. 5• Revogam-se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portelln)- Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis· 
lativo n• \4, de 1977 (n• 96-B/77, 011 C:imaru dos Depu
tados), que aprova o texto do Acordo sobre o Comércio de 
Produtos Têxteis, cclcbrndo entre a República Federativa do 
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Brasil e a Comunidade Econõmica Européia, em Bruxelas, a 
13 dejuneiro de 1977, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 290 c 291, de 
1977, das Comissões: 

-de Relações Exteriores; e 
-de Economia. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, irei 

submetê-lo a votos. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) Aprovado. 
A matéria vai à Comissiio de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) -Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis· 
lativo n• 17, de 1977 (n• 97-B/77, nu Câmara dos Depu· 
tudos), que aprova o texto da Resolução A.319 (IX), npro· 
vada pelu IX Assembléia da Organização Marftima Consul
tiva lntergovernamental (IMCO), em 12 de novembro de 
1975, que contém Emenda à Convenção lntcrnucionnl de 
1966 sobre Linhas de Carga, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 302 e 303, de 
1977, das Comissões: 

- de Relações Exteriores; c 
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, irei 

submeti:·lo a votos. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redução, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) -Item 7: 

Discussão, em primeiro turno (apreciaçüo preliminar da 
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado n• 109, de 1975, do Senhor Se· 
nador Vasconcelos Torres, que fixa normas para a expedição 
de passaportes, tendo 

PARECER, sob n• 210, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com 

voto vencido dos Senhores Senadores Accioly Filho, Helvf
dio Nunes, :-l<lson Carneiro e Heitor Dias. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a dis

cussiio. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per· 

munecer sentados. [Pausa.) Rejeitado. 
A mutt:riu serú urquivada. 

IÕ o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•I09, DE 1975 

Fixa normas para a expedlçio de passaportes, 

O Congresso Nacion:.tl dccrctu: 

Art. I• Todos os passaportes tcri!o o mesmo formato, ta· 
munho c cor. 

Art. 2• IÕ vodado fazer qualquer mençi!o, sinal ou impressüo, 
na fuce externa do pussuporte, que possa identificar a qualificaçüo 
funcionul do portudor ou o fato de estar o mesmo em missão oficial. 

Parilgrafo único. Nos pussaportes diplomâticos e especiais os 
dudos referentes ii quulificuçüo funcional do portador constarüo du 
púgina dedicada it identificação pessoal. 

Art. J<• O Poder Executivo regulumenturâ esta lei no prazo de 
noventu (90) dias. 

Art. 4• Esta lei entruem vigor nu dutu de sua publicação, revo
gudus us disposições cm contrúrio. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) -Item 8: 

Discussüo, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 230, de 1976, do Se· 
nhor Senador Nelson Cnrneiro, que dispõe sobre o seguro 
desemprego, a cargo do INPS, e dâ outras providências, 
tendo 

PARECER, sob n• 213, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, 

com voto vencido dos Senhores Senadores Accioly Filho, 
Nelson Carneiro e Dirceu Cardoso. 

Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade, 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, 

encerrarei a discussüo. (Pausa.) 

O Sr. t'lizaro Barboza (MDB- GO)- Sr. Presidente, peço a 
pu lavra para discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Concedo a palavra 
ao nobre Sr. Senador Lázaro BUJ:boza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O eminente Senador Nelson Carneiro apresentou à considera· 
ção da Casa o projeto em discussão, que dispõe sobre o chamado 
seguro·desemprego a cargo do INPS, e dâ outras providências. 

O projoto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a nosso jufzo, se 
reveste da maior import:incia social e, dara venla da douta Comissão 
de Constituição e Justiça, não vejo, onde reside a sua instituciona
lidade, eis que o art. 165 da Constituição assim preceitua: 

"Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores 
os soguintes direitos, além de outros que, nos termos da lei, vi
sem à melhoria de sua condição social: 

I -salário mínimo capaz de satisfazer, conforme as 
condições do cada região, as suas necessidades normais e as 
de sua família: 

11- salário-família ... 

V- integração na vida e no desenvolvimento da empre-
sa ... " 

Pura, finalmento, no item XVI, ostabelecer: 

"XVI- previdência social nos casos de doença, velhice, 
invalidoz e morte, seguro-desemprego, seguro contra aciden
tes do trabalho e proteção da maternidade, mediante contri
buição da União, do emprogudor e do empregado;" 

Ora, Sr. Presidonte • Srs. Senadores, é: realmente dificil-'deixar
mos, nesta oportunidudo, de defender u propositura dó'nobre Sr. 
Senador Nelson Carneiro, quo recebeu parecer contrário da 
Comissiio de Constituição e Justiça, mas, felizmente, ni!o por 
unanimidade. Como V, Ex• mesmo anunciou, os nobres Srs. Senado
res Dircou Cmdoso, Nelson Carneiro e Accioly Filho apresentaram 
votos discordantes naquela Comissão. 

Nu realidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os trabalhadores 
brasileiros precisam, efetivamente, contar com o chamado seguro
desempre~o. Cotidianamente milhares deles, dispensados de suas 
função>, permanecem, muitus vezes durante largo tempo, sem encon
trar merendo de trabalho ou outras funções remuneradas que lhes 
permitam munter a fumlliu. 

Em muitos pulses do mundo, e nu maioria deles, Sr. Presidente c 
Srs. Senadores, o se~uro-desemprego (: umn relidude, enquanto que 
no Bmil ele continun uindu como lotra morta no contexto da Carta 
Constitucional outorgadu. 

Sr. !'residente e Srs. Senudorcs, sou um homem preocupado 
Ollnl u situuçilo do trubulhudor brasileiro. 

No uno pussado uprcsentei i\ oonsideruçilo do Senudo projeto de 
lei u respeito do tempo de serviço, pois que, infelizmente, com u ado-
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çilo do FGTS, perdeu o trabalhador o instituto da estabilidade, Num 
país como o nosso, normalmente o chefe de famflia, quando atinge 
aproximadamente 38, 40, 40 c poucos anos de idade, i: que, 
efetivamente, tem ele os mais pesados encargos de famflin, é quando 
os n!hos adolescentes cursam escolas secundárias ou até mesmo 
universidade. 

Dentro em pouco o FOTS vai acabar levando à rua da amargu. 
ra milhares c milhares de trabalhadores brasileiros que perderam o 
instituto da estabilidade, isso porque para o empresário é muito 
melhor catequizar, no meio da juventude, o empregado com vinte c 
poucos anos, que, além de ser admitido com vencimentos inferiores, 
é óbvio, pela condição de idade, pode oferecer mão-de-obra mais 
rentúvel e mais barata, 

Sr. Presidente, a admissão do FOTS foi uma cap/tis dlm/nur/o 
nos direitos do trabalhador brasileiro. Infelizmente, o scguro-dcscm· 
prego ainda permanece como letra fria no texto constitucional, c a 
douta Comissão de Constituição c Justiça, pela sua maioria, 
entende que, a despeito de rezur explicitamente no texto constitu· 
cional, a propositura é inconstitucional. , 

Sr. Presidente, cu gostaria de conhecer a manifestação do Lfder 
da Maioria a respeito deste projeto. Se S. Ex• estiver pela sua rcjei· 
çào, e como o nobre Senador Nelson Carneiro aqui não se encontra, 
consulto V. Ex•; se esta for a disposição do Líder da Maioria, se 
podemos, pelo menos, pedir o adiamento da votação do projeto cm 
pauta. 

· Estas, Sr. Presidente, as considerações que julguCi necessárias. 
(Muito bem!) 

O Sr. Helvidlo Nunes (ARENA - PI) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador f!clvídio Nunes, para discutir a matéria. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI. Sem revisão do 
orador,)- Sr. Presidente e Srs. Scn~dorcs, o Projeto de Lei do Sena• 
do n• 230, de 1976, de autoria do eminente Senador Nelson Carnei· 
ro, pretende assegurar a todo o trabalhador que, após 12 contribui· 
çõcs no INPS, se encontrar desempregado, c enquanto se mantiver 
como desempregado, o pagamento de uma renda mensal equivalente 
a 80% do salário de beneficio por ano completo de atividadc abrangi. 
da pela Previdi':ncia Social. A proposição do Senador Nelson Carnci· 

· ro previ': ainda a cessa<;lo do pagamento cm caso de recusa de empre· 
go apropriado, bem como o estabelecimento de uma taxa adicional 
de mais 3% da contribuição devida pelo empregador, caso as receitas 
habituais do INPS não sejam suficientes para o atendimento do novo 
encargo, 

A matéria foi exaustivamente estudada na Comissão de Cons· 
tituição c Justiça, que, por maioria de votos, afirmou a incons· 
titucionalidade do projeto. 

Sr. Presidente, não cabe cm Plenário, assim entendo, a discussão 
sobre a constitucionalidade ou não da matéria, vez que a Comissão 
técnica competente já deu seu parecer. 

O nobre Senador Lâzaro Barboza invocou vários dispositivos 
da Constituição como suporte da tese que levantou nesta tarde. Mas 
S. Ex• esqueceu de fazer refcri':ncia especial ao parágrafo único do 
urt. 165 da Constituição, que diz: 

"Parágrafo único. Nenhuma prestação de serviço de 
assistência ou de beneficio compreendidos na previdência SO· 

cial serú criada, mujoruda ou estendida, sem a corrcspon· 
dente fonte de custeio total." 

Quanto ao mais, Sr, Presidente, em que pese u louvável 
preocupação do Senador Nelson Carneiro, cube ponderar que o 
problema do desemprego tem sido objeto de atenção permanente por 
parte do Governo Federal. Com efeito, tem-se procurado solucioná· 
lo atrnvés de medidas compreendidas no tlmbito do Ministério do 
Trubulho, tais como: concessão do uuxllio·desemprego; constituição 
do Fundo de Assistênciu uo Desempregado; a criação do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço c a elevação do auxilio-desemprego, 
através do Decreto n• 70.301, de 20·3·73. 

Igualmente no âmbito da Previdência Social a matéria vem 
obtendo tratamento razoâvcl, Assim é que ao segurado desempre· 
gado é gimntida a manutenção do vinculo, ·lndcpcndcntcmcntc de 
contribuição, por pcrlodo que pode ser prolongado até 36 meses. 

Suo assegurados ainda aos trabalhadores os direitos decorrentes 
da Lei n• 6.179, de 11·12·74, vale dizer, assistência médica c renda 
mensal vitalícia, mesmo após u perda de qualidade de segurado, 
quando atingir a idade de 70 anos, ou mesmo antes, caso venha a se 
invalidar. 

Por último, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o problema relativo 
às fontes de custeio, fontes que não foram indicadas como manda a 

· Constituição, no projeto do eminente Senador Nelson Carneiro. 
Por estas razões, a Maioria se manifesta contrariamente à 

aprovação do Projeto de Lei n• 230/77. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella)- Hã, entretanto, um 
pedido de adiamento formulado. 

O SR.HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Se, dados estes 
esclarecimentos, o nobre Líder da Minoria persistir no seu propósito 
de retirar a matéria da Ordem do Dia, a Maioria manifesta-se 
favoravelmente. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla) - Sobre a mesa, rc· 
querimento qu~scrá !ido·pclo Sr .. I"S~retârio.:'.":. •'i>-'.,· .: .. ;.'l,•~;.,.•;•t'c''~~: ::;~ -

1:: lido c aprovado o. seguinte: .. ;, ., . 
REQUERIMENTO N•198, DE ím' 

Nos termos do art. 310, alfriea c, do Regimento Interno, rcquei· 
ro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 230, de 
1976, a fim de ser feita na sessão de 25 de agosto próximo. 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1977.- Uzaro Barboza. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) -Em razão da deli· 
bcração do Plcnârio, a matéria voltarâ à Ordem do Dia dos nossos 
trabalhos na sessão de 25 de agosto. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Esgotada a maté· 
ria constante da Ordem do Dia, vai-se passar à apreciação do Re· 
qucrimento n• 197, lido no Expediente, de urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara n• 46, de 1977. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria. 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 46; de 1977 (n' 2.557· B/76, na Casa de origem), de inicia· 
tiva do Senhor Presidente du República, que extingue o 
SASSE, dispõe sobre a transferência dos cconomiârios para o 
regime da Lei n' 3.807, de 26 de ugosttl de 1960, e dú outras 
providências (dependendo de pareceres uns (\>n•i,«ics de 
Legislação Social e de Finanças), 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Legislação Social que 
vai ser lido pelo Sr. I•·Sccretário, 

(;lido o seguinte 
PARECER N• 376, DE 1977 

Da Comlssilo de Leglslaçilo Social, sobre o Projeto de Loi 
da Câmua n• 46, de 1977, (n• %.557·8, de 1976, na origem) 
que "extingue o SASSE, dispõe sobre a transferência dos 
eeonom14rlos para o regime da Lei n• 3,807, de 26 de agosto de 
1960, e dá outras pro~!dênclas", 

Relator: Senador Ruy Santos. 
A Cumaru dos Deputados envia ao Senudo Federal, o Projeto 

de Lei n• 46, de 1977, que "extingue o SASSE, dispõe sobre a trans· 
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ferência dos economidrios para o regime da Lei n• 3.807, de 25 de 
agosto de 1960, e dd outras providências", oriundo de Mensagem do 
Senhor Presidente da República, Na outra Casa do Congresso Na· 
cional, o projeto foi aprovado com pequenas alterações. 

2. Na Exposição de Motivos ao Senhor Presidente da 
República, diz o Ministro Nascimento e Silva: 

"Com a transformação da CEF cm empresa pública c a 
instituição do regime trabalhista pura os respectivos servi· 
dores, perdeu o SASSE sua razão de ser, frente aos princlpios 
que regem a previdência social brasileira, unificada pelo De· 
creto·lei n• 72, de 21 de novembro de 1966, com a constitui· 
cão do INPS em substituição aos antigos Institutos de 
Aposentadoria e Pensões, 

A existência do SASSE para uma determinada classe de 
trabalhadores hoje regida pela legislação geral não mais se 
justifica, portanto, nem atende à politica que orienta a pre
vidência social brasileira," 

3. Ao ser designado Relator da matéria na Comissão de Legis· 
lação Social, Senadores acharam por bem me enviar sugestões à me· 
lhor redução da lei, 

a) Uma do Senador Nelson Carneiro, com a seguinte rcdação: 

"Art, Os atuais servidores do SASSE serão apro· 
veitados pela Caixa Econõmica Federal, podendo ser postos 
à disposição da entidade a que se refere o§ 2• do art. 2•, asse· 
gurando·se aos admitidos até 31 de outubro de 1974, a inclu
são no Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei 
n• 5.465, de 10 de dezembro de 1970, com cxceção dos 
requisitados e aposentados, 

Parágrafo único, O disposto neste artigo não se aplica 
aos servidores excluidos dos quadros da Caixa Econômica 
Federal por justa causa." 

O an. 4• da projeto porl:m, já prevê a situação cm exame, Apc· 
nas no projeto está poderio, falando a emenda também em podendo. 
Não se justifica a alteração proposta. 

b) Dos Senadores Gustavo Capancma c Magalhães Pinto, com 
a seguinte rcdaçiio.: 

"Art, 2• .... , ...... , .................... · · · · · " .. 
§ 1• Os bens c recursos a que se refere o artigo serão lixa· 

dos por comissão designada pelo Ministro da Previdência e 
Assistência Social, da qual participarão representantes do 
Ministério da Previdência e Assistência Social, do INPS, da 
CEF, um do SASSE por indicação do Ministro da Fazenda, 
cabendo n Presidência ao primeiro desses representantes, 
sendo nindn facultado às Caixas Econômicas Estaduais que 
tenham servidores filiados ao SASSE, a indicação de um 
representante." 

O que se pretende ê incluir representantes das Caixas Econô· 
micas Estaduais na Comissão que examinará os bens c recursos do 
SASSE. Não hlt razão porém, para tanto, embora aquelas Caixas te· 
nham recursos, ""n' ,orno ações do SASSE. !;: que a Comissão fica· 
ria numc"~,...· 1 

' • ... uos Senadores Gustavo Capancma c Magalhães Pinto, 
~,;on\ u :--1.!gu111te redução: 

"§ 4•• As Caixas Econômicas Estaduais que tenham ser· 
vidores filiados ao SASSE, que mantenham ou venham a 
manter no prazo de 60 dias da vigência desta lei fundação de 
cnrittcr privado destinada a assegurar nos seus servidores 
prestações previdenciárias complenicntarcs, transferirão 
parte do saldo putrimonial remanescente de que trata o pard· 
grufo 2', bem como, das uções da SASSE- Companhia Na· 
cional de Seguros Gerais, de que trata o parágrafo anterior, 
obedecido o principio du proporcionalidade cm rclaçilo ao 
valor das contribuições por eltiS efetivamcnte realizadas." 

Procede a alteração. Se as Caixas Estaduais jã dispõem de rc· 
cursos que estilo no SASSE para aquela assistência complementar, . 
justo que continuem a ter com a transferência de parte do seu saldo 
patrimonial. 

3, Assim, sendo, opino favoravelmente no projeto, com a se· 
guinte 

EMENDA N' 1-CLS 

Acrescente-se ao art, 2• do projeto o seguinte parágrafo: 

"§ 4• As Caixas Econômicas Estaduais que tenham ser· 
vidorcs filiados no SASSE, que mantenham ou venham a 
manter no prazo de 60 dias da vigência desta lei fundação de 
caráter privado destinada a assegurar nos seus servidores· 
prestações prcvidenciárias complementares, transferirão 
parte do saldo patrimonial remanescente de que trata o pará· 
grafo 2•, bem como, das açõcs do SASSE- Companhia Na· 
cional de Seguros Gerais, de que trata o parágrafo anterior, 
obedecido o princípio da proporcionalidade em relação ao 

·valor das contribuições por elas cfctivamente realizadas." 

!;: o meu parecer. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1977. __; Jesoé Freire, Presi· 

dente - Ruy Santos, Relator - Domiclo Gondlm - Lenolr Vargas 
- Oslres Teixeira- Nelson Carneiro, vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - O parecer da 
Comissão de Legislação Social é favorável ao projeto, com a emenda 
que apresenta, de n• I·CLS. 

Solicito ao nobre Senador Hclvldio Nunes o parecer da 
Comissão de Finanças, 

O SR, HELVIDIO NUNES (ARENA- PI. Para emitir pare· 
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Encaminhado pelo Poder Executivo, acompanhado da Mensa· 
gern n• 197, de 1976, o projeto em exame objctiva a extinção do Ser· 
viço de Assistência e Seguro Social dos Economiãrios, criado pela 
Lei n• 3,149, de 21 de maio de 1957, transferindo para o regime geral 
de Previdência Social os Servidores c Dirctores da Caixa Econômica 
Federal, bem como os da Administração do Serviço de Loterias Fc· 
dera! e Esportiva. 

Justifica-se tal reformulação tendo cm vista a transformação da 
Caixa Económica Federal em empresa pública e a instituição do re· 
gimc trabalhista para seus servidores. 

Ao projeto foram oferecidos c aprovadas quinze Emendas cm 
Plenário, quando da apreciação da matéria na Câmara .. dos 
Deputados. 

!;: inegável que a proposição cm apreço fundamenta-se cm 
salutar principio de racionalização da administração pública, rcs· 
saltando o Senhor Ministro da Previdência c Assistência Social, na 
Exposição de Motivos anexa ao projeto, o seguinte: 

"4, Com a transformnçuo da CEF cm empresa c a ins· 
tituiçào do regime trabalhista para os respectivos servidores, 
perdeu o SASSE sua razilo de ser, frente nos princfpios que rc· 
sem a previdência social brasileira, unificada pelo Decreto-lei 
no 72, de 21 de novembro de 1966, com a constituição do 
INPS em substituição aos antigos institutos de Aposenta· 
do ria e Pensões, 

5. A existência doSASSE para uma determinada classe 
de trabalhadores hoje regida pela legislação geral nilo mais se 
justifica, portanto, nem utende à politica que orienta a prc· 
vidência social brasileira, 

6. Ademais, o pequeno contingente de segurados c de· 
pendentes que passará a ter cobertura do INPS receberá atcn· 
dimento normal e igual ao dos demais trnbnlhadorcs, sem 
criaçilo de novos encargos administrativos, com o que se 
cstard racionalizando o serviço e reduzindo substancialmente 
os custos oPc:rucionuis," 
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Quanto no aspecto financeiro, a medida prevê a transferência de 
bens c recursos ao INPS capazes de assegurar à essa autarquia os 
meios necessários para o custeio das prestações jâ concedidas c das 
futuras concessões até a efetivn extinção doSASSE, 

Assim, excctundas as reservas técnicas atribuldns no INPS c os 
recursos destinados à fundação a ser criada na Caixa Económica Fe
deral, destinada à complementação de prestações prcvidcnciãrins aos 
cconomiilrios, o remanescente do património da instituição cm cxtin· 
ção serã. transferido à Caixa Económica, assim como as açõcs da 
SASSE- Companhia Nacional de Seguros Gerais, pertencentes 
ao órgão a ser extinto, Visando a uma melhor harmonia entre os 
órgãos participantes do rateio patrimonial, estabelece o parágrafo I• 
do nrt, 2• da proposição a criação de comissão encarregada de fixar 
os montantes a serem distribuldos, cabendo ao Ministro da Prcvidên· 
cia c Assistência Social a designação de seus membros. 

Por outro ludo, determina o art. S• do projeto a transferência. 
pura a fundação de carãtcr privado a ser institulda pela Caixa Eco nó· 
mica Federal, referida no § 2• do art. 2•, da parcela correspondente a 
1% (um por cento) da arrecadação da Loteria Federal, quota essa até 
então destinada ao SASSE pelos Decretos-leis n•s 204, de 1967, 717, 
de 1969 c 1.285, de 1973. 

Por derradeiro, cumpre registrar que se acham resguardados os 
direitos dos segurados c servidores do SASSE, sem, contudo, 
acarretar ónus para a administração da autarquia previdcnciilria ou 
para a empresa pública. 

A Comissão de Legislação Social ofereceu Emenda, acrescentan
do parágrafo ao art. 2• do projeto, para disciplinar c resguardar o pa
trimónio das Caixas Económicas que tenham servidores miados ao 
SASSE ou que venha a instituir fundação de direito privado. 

A alteração apresentada, todavia, não atinge aos objctivos pro
postos de aprimorar o texto em elaboração, eis que a participação 
das Caixas Económicas Estaduais no património do órgão cm cxtin· 
çilo requer regularização minuciosa, que a boa técnica legislativa nilo 
recomenda que seja incorporada ao texto da lei. 

Tendo em vista uma melhor harmonização da mat&r·ia a ser in· 
scrida, com as normas já estabelecidas no texto ora examinado, 
opinamos pela rejeição da Emenda n• I·CLS c pela aprovação do 
projeto com a seguinte: 

EMENDA N• 2 -CF 

Altere-se a redução dos parãgrafos I•, 2• e 3• do artigo 2• do 
projeto, acrescentando-se o parãgrafo 4•: 

§ I• Os bens e recursos a que se refere este artigo serão fixados 
por comissão designada pelo Ministério da Previdência c Assistência 
Social, da qual participarão representantes desse Ministério, do 
INPS, do extinto SASSE e da Caixa Económica Federal, facultada 
às Caixas Económicas Estaduais que tenham servidores filiados ao 
SASSE a indicação de um representante comum, e cabendo a pre
sidência no primeiro deles. 

§ 2• O saldo patrimonial remanescente será transferido à Caixa 
Económica Federal e às Caixas Económicas Estaduais que tenham 
servidores filiados ao SASSE, para que mantenham ou instituam, 
dentro de 60 (sessenta) dias, fundação de caril ter privado destinada a 
assegurar aos economiúrios prestações previdcnciárias complementa· 
res. 

§ 3• Observado o disposto no cap11r deste artigo, as açõcs da 
SASSE- Companhia Nacional de Seguros Gerais pertencentes ao 
SASSE e integrantes do saldo de que trata o§ 2• serão também trans
feridas para as mesmas fundações. 

§ 4• As transferências previstas nos § § 2• c 3• scrilo feitas na 
proporçilo do valor das contribuições recolhidas ao SASSE pelas 
entidades ali referidas. 

e o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portella)- O parecer da Co
missão de Finanças é: fnvorável no projeto, com a emenda que apre· 
senta de n• 2-CF e contrãrio à Emenda de n• I·CLS. 

Completudn u instrução da matéria, pnssn-se h sua apreciação. 

Sobre a mesa, emenda que scrã lida pelo Sr. I•·Secrctdrio. 

e lida a seguinte 

EMENDAN•J 
(De plenblo) 

Ao Projeto de Lei da Câmara n• 46, de 1977 

Dê-se ao art. 4• a seguinte redução: 

Art. 4• Os atuais servidores do SASSE que não pertencerem 
ao Quadro de Pessoal da CEF serão aproveitados nesta última, apli· 
cundo-se-lhes as disposições da Lei n• 6.184, de li de dezembro de 
1974. 

Parâgrafo único. A disposição deste artigo não se aplica aos 
economiários aposentados que estejam prestando serviços ao SASSE. 

Jusllficaçio 

A substituição da expressão "poderão ser" aprovada na rcdaçilo 
final do Projeto de Lei n• 2.557-B, pela nova redação consubs
tanciada na presente emenda, é medida de justiça e de elevado atcn· 
dimcnto social, aos servidores que vêm prestando relevantes serviços 
ao SASSE, atendendo como a melhor solução, por ser justa c deflniti· 
va, para um crónico problema de quadro que até: hoje se arrasta sem 
um fim passivei e prcvislvcl. Com a extinção do órgão prcvidcnciário 
dos cconomiârios, os aluais servidores ficariam cm sua maioria, ou 
mesmo a sua totalidade, ao desamparo de uma faculdade da CEF em 
aprovcitã-los ou não. 

Não se desconhece que os servidores do SASSE, que são apenas 
671, a maioria com mais de lO anos de bons serviços prestados aos 
Associados da Entidade, especialmente os economiários, seriam pre
judicados sem a garantia de pronto atendimento pela CEF ou outro 
órgão do Estado, tendo cm vista que a Entidade a ser extinta é uma 
Autarquia Federal. 

Desta forma, a emenda proposta virâ não só a resguardar di· 
rei tos, como também, atingir o aspecto social da maior importância, 
ou seja, o pleno trabalho, direito constitucional do cidadão, para que 
não leve ao desamparo inúmeras famílias, que não têm qualquer 
parcela de responsabilidade na extinção do SASSE, que é marcada 
única e exclusivamente pelo interesse do Estado. 

Sala das Sessões, em 27 de junho de 1977.- Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portclla) - Em discussão o 
projeto c as emendas. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-los, declaro-u encerrada. 
Encerrada a discussão com apresentação de emenda, c estando a 

matéria cm regime de urgência, as comissões deverão proferir os 
pareceres sobre a mesma imediatamente. 

Solicito ao nobre Senador Lázaro Barboza o parecer da Comis
são de Constituição e Justiça sobre o projeto c as emendas. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB-GO. Para emitir pa
recer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto sob exame, de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, objetiva extinguir o Serviço de Assistência e Seguro Social 
dos Economiãrios - SASSE, e estabelece providências acessórias ao 
desempenho da medida. 

Vem à nossa apreciação, cm decorrência de Emenda que lhe foi 
apresentada pelo ilustre Senador Franco Montoro, visando subs
tituir, no urt. 4•, que dispõe sobre o aproveitamento dos servidores 
daquela autarquia, a expressão "poderão ser aproveitados", por 
uscrUo nprovcitndos", 

Trata-se, como salienta o Autor nu Justificação, de evitar que 
aqueles servidores ficassem "em sua maioria ou mesmo cm sua totali
dade ao desamparo de uma faculdade da Caixa Económica Federal 
cm nprovcitá~los ou nUa". 

O Projeto, em seu conjunto, está cm harmonia com os preceitos 
jurfdicos e constitucionais, aos quais se integram, igualmente, as 
cmcndns npresentudus. 
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O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - O parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade 
cjuridicidade do projeto c das emendas. 

Solicito ao nobre Senador Ruy Santos o parecer da Comissão de 
Legislação Social sobre a emenda de plenârio. 

OSR. RUY SANTOS (ARENA- BA. Para emitir parcccr.)
Sr. Presidente, na Comissão de Legislação Social jll dei parecer favo· 
rável uo projeto. Nu oportunidade em que o parecer foi lido pelo Sr. 
!•-Secretário, foi apresentada sugestilo do eminente Senador Nelson 
Carneiro com a mesma finalidade desta emenda do Senador Franco 
Montoro. E lú eu dei parecer contrário. De maneira que não posso 
deixar de manter o ponto de vista dado na Comissão, embora falan· 
do pela Comissão mas em caráter pessoal, sem que isso importe na 
decisão que o Plenário vai tomar. 

O meu pnrccer, assim, é contrário à emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Com a palavra o 
nobre Senador Helvídio Nunes para proferir o parecer da Comissão 
de Finanças sobre a emenda de plenário. 

O SR. HELV1DIO NUNES (ARENA - PI. Para emitir pare
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Apresentada em Plenilrio pelo ilustre Senador Franco Montoro, 
a emenda em questão tem por objetivo assegurar aos atuais servido
res do Serviço de Assistência e Seguro Social dos Economiilrios o seu 
aproveitamento no qu~dro do pessoal da Caixa Econômica, cvi· 
tando·se, assim, a possibilidade de dispensa de servidores ante a 
extinção daquele órgão. 

· Com o acréscimo do parilgrafo único ao artigo 4• do Projeto, 
por outro lado, exclui-se da norma estabelecida no caput, os cco
nomiários aposentados que prestam serviços ao SASSE. 

A medida em apreço merece aprovação por razões de ordem so· 
cial, relevando salientar que não traril inconveniente de natureza fi
nanceira à Caixa Económica Federal, onde se registra constante ca· 
ri:ncia de servidores, face ao vertiginoso crescimento da empresa. 

Somos, por estas razões, pela aprovaçilo da presente emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla) - Os pareceres são 
favoráveis à emenda de plenilrio. 

Completada a instruçilo da matéria, passa-se à sua apreciação. 
Em votação o projeto, sem prcjuizo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 

~o seguinte o projeto aprovado, 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 46, DE 1977 
(N•l.557-B/76, na Casa de orlsem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Extingue o SASSE, dispõe 5Dbre a transferência dos 
economiários para o regime da Lei n• 3.807, de 26 de asosto de 
1900, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I • Fica extinto o Serviço de Assistência e Seguro Social dos 
Economiários (SASSE}, autarquia federal criada pela Lei no 3.149, 
de 21 de maio de 1957. passando os servidores c dirctorcs da Caixa 
Econômicu Federal (CEF}, bem como os servidores da Associação 
dos Servidores da Caixa Econômicu, à condição de segurados 
obrigatórios do regime de previdi:nciu social da Lei n• 3.807, de 26 
de agosto de 1960, c logisluçào postorior. 

§ I • A filiação prevista ncsto urtigo scrâ uutomâtica, cabendo ao 
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS}, a partir da data da 
entrada em vigor desta lei, garantir u esses segurados c respectivos de· 
pendentes, sem soluçilo de continuidade, o direito às prestações do 
referido regime de previdência soei ui. 

I 

§ 2• O tempo de filiação ao SASSE scrâ computado pelo INPS 
pura todos os nns, inclusive pcriodo de cari:ncia. 

§ 3• Os benefícios pecuniârios cm manutenção no SASSE passa· 
rilo, a partir da entrada cm vigor desta lei, à responsabilidade do 
INPS, inclusive quanto ao reajustamento previsto no art. 67, §§ t• c 
2~, da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, prestando aquele tns· 
t1tuto aos segurados c dependentes com eles relacionados os serviços 
a que tenham direito, na forma do citado regime providenciA rio. 

§4• Ficam garantidos aos atuais segurados doSASSE os bcncfl· 
cios não requeridos ou em fase de processamento, a que tenham feito 
jus até a data da extinção da autarquia, podendo esse direito ser cxcr· 
citado a qualquer tempo. 

Art. 2• Para atender aos encargos decorrentes do disposto no 
art. I • serão destacados do patrimônio do SASSE c transferidos para 
o INPS bens c recursos de valor correspondente às reservas técnicas 
dos benefícios concedidos e a conceder. 

§ I' Os bens e recursos a que se refere este artigo serão lixados 
por comissão designada pelo Ministério da Previdência c Assistência 
Social, da qual participarão representantes do Ministério da Previ· 
déncia c Assistência Social, do INPS, da Caixa Económica Federal c 
um doSASSE, por indicação do Ministércio da Fazenda, cabendo a 
presidência ao primeiro desses representantes. 

§ 2• O saldo patrimonial remanescente scril transferido à Caixa 
Económica Federal para que esta mantenha fundação de carlitcr 
privado destinada a assegurar aos cconomiârios prestações previdcn· 
ciilrias complementares. · .. ;· .. ,,.i.;·.' 

§ 3• As ações doSASSE- Companhia Nacional de Seguros Gc· 
rais, pertencentes à entidade ora extinta, serão transfcridas.para a· 
funduçilo a que se refere o parâgrafo anterior. 

Art. 3• Os scr~idorcs das c.aixas Económicas Estaduais que, na 
data c~ que csta.l':1 c~trar ~m v1gor, nilo csti~crcm sujeitos a regime 
próprto de prev1dcnc1a soc1al, passarão a fihar·sc obrigatoriamente 
ao INPS. 

Art. 4• Os utuais servidores do SASSE que ni!o pertencerem ao 
quadro de pessoal da CEF poderão ser aproveitados nesta última ou 
na entidade a que se refere o § 2• do art. 2•, aplicando·sc·lhcs as dis
posições da Lei n• 6.184, de li de dezembro de 1974. 

Art. 5• Fica transferida para o Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - FAS - a parcela correspondente a um 
por cento do total arrecadado pela Loteria Federal, destinada ao 
SASSE pelos Decretos-leis n•s 204, de 27 de fevereiro de 1967· 717 
de 30 de julho de 1969, c 1.285, de 6 de setembro de 1973, a parÍir d~ 
data do inicio da vigênci~ desta lei. 

Art. 6• O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à 
execução desta lei. 

Art. 7• Esta lei cntrarâ cm vigor no primeiro dia do mês seguin
te ao de sua publicaçilo. 

Art. 8• Revogam-se as disposições cm contrário, 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- Passa-se à votação, 
cm globo, das Emendas n•s 2-CF c 3, de plenário. 

Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa.) 

Aprovadas. 
Vai-se passar, agora, à votaçilo da Emenda n• l·CLS, que rccc· 

bcu parecer contrArio da Comissão dc'Finanças. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Rejeitada. 
Aprovado o projeto c as Emendas n•s 2·CF c 3, de plenário, a 

mutêria vai ii Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Sobre a mesa, rcda· 
ção final de matéria cm regime de urgência que serillidn pelo Sr. I•· 
Secretário. 
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I'! lida a seguinte 

PARECER N•377, DE 1977 
Da Comissão de Redaçio 

Redaçào final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n• 46, de1977 (n' 2.557·8/76, na Casa de origem). 

Relator: Senador·Saldanha Derzl 

A Comissão apresenta a redução final das Emendas do Senado 
ao Projeto de lei da Câmara n• 46, de 1977 (n' 2.557-B/76, na Casa 
de origem), que extingue o SASSE, dispõe sobre a transferência dos. 
economiârios para o regime da lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, 
e dã outras providências. , . 

Sala das Comissões, cm 27 de junho de 1977. - Adalberto Sena, 
Presidente- Saldanha Derzl, Relator- Jarbas Passarinho. 

ANEXO AO PARECER N• 377, DE 1977 

Redaçio final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n• 46, de 1977 (n' 2.557·8/76, na Casa de origem). 

EMENDA N•l 
(Corresponde à Emenda n• 2·CF) 

Dã nova redução aos§§ I•, 2• e 3• do art. 2• do Projeto; acres· 
centando-se o§ 4•: 

"Art. 2• 
§ I• Os bens e recursos a que se refere este artigo serão 

fixados por comissão, designada pelo Ministério da Previ· 
dência c Assistência Social, da qual participarão rcprescn· 
tantes desse Ministério, do Instituto Nacional de Previdência 
Social (INPS), do extinto SASSE e da Caixa Econômica Fe· 
dera!, facultada às Caixas Econõmicas Estaduais, que 
tenham servidores filiados ao SASSE, a indicação de um re· 
presentante comum, e cabendo a presidência ao primeiro 
deles. 

§ 2• O saldo patrimonial remanescente será transferido 
à Caixa Econômica Federal e às Caixas Econômicas Es· 
taduais, que tenham servidores filiados ao SASSE, para que 
mantenham ou instituam, dentro de 60 (sessenta) dias, fun· 
dação de cnráter privado destinada a assegurar aos econo· 
miãrios prestações prcvidenciárias complementares. 

§ 3• Observado o disposto no capul deste artigo, as 
nções do SASSE- Companhia Nacional de Seguros Gerais, 
pertencentes ao SASSE e integrantes do saldo de que trata o 
§ 2• serão, também, transferidas para as mesmas fundações. 

§ 4• As transferências previstas nos §§ 2• e 3• serão 
feitas na proporção do valor das contribuições recolhidas ao 
SASSE pelas entidades ali referidas." 

EMENDAN•2 
(Corresponde à Emenda n• 3, de Plenãrio) 

Dê·se ao art. 4• do Projeto a seguinte redação: 

"Art. 4• Os ntuais servidores do SASSE que não per· 
tencerem ao quadro de pessoal da Caixa Econõmica Federal 
- CEF, serão aproveitados nesta última, aplicando-se-lhes 
as disposições da Lei n• 6.184, de li de dezembro de 1974. 

Parãgrafo único. A disposição deste artigo não se apli· 
cu aos economiários aposentados que estejam prestando ser· 
viços ao SASSE." 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- Achando-se em re· 
gime de urgência, a matéria cuja redução final acaba de ser lida, deve 
esta ser imediatamente submetida à deliberação do Plenário. 

Em discussão a redaçilo final das Emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 46, de 1977. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-ln, declaro-a encerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria retorna à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portelln)- Sobre a mesa, as 
reduções finais dos Projetas de Decreto legislativo n•s 14 c 17, de 
1977, aprovados na Ordem do Dia da Presente sessão c que, nos 
termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se nilo 
houver objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. I•·Secretário. 
(Pausa.) 

Silo lidas as seguintes 

PARECER N• 378, DE 1977 
Comlssio de Redaçio 

Redaçio final do Projeto de Decreto Lealolatlvo n• 14, de 
1977 (n' 96-8{77, na Câmara dos Deputados), 

Relator: Senador Saldanha Derzl 

A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Decreto le· 
gislativo n• 14, de 1977 (n• 96-B/77, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre o Comércio de Produtos Têxteis, 
celebrado entre a República Federativa do Brasil c a Comunidade 
Econômica Européia, em Bruxelas, a 13 de janeiro de 1977. 

Sala das Comissões, cm 27 de junho de 1977. - Adalberto Sena, 
Presidente- Saldanha Derzl, Relator- Helvidlo Nunes. 

ANEXO AO PARECER N• 378, DE 1977 

Rcdaçio final do Projeto de Decreto Lealolatlvo n• 14, de 
1977 (n' 96-8/77, na Cimra dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
art. 44, inciso I, da Constituição, c eu, , Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO ~EGISlATIVO N• , DE 1977 

Aprova o texto do Acordo entre a Repübllca Federativa do 
Brasil e a Comunidade Econômlca Européia aobre o Comércio 
de Produtos Têxteis. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I • I'! aprovado o texto do Acordo entre a República Fc· 
derativa do Brasil c a Comunidade Econômica Européia sobre Pro· 
dutos Tê~teis, celebrado cm Bruxelas, a 13 de janeiro de 1977. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PARECER N• 379, DE 1977 
Da Comlssio de Rcdaçilo 

Redaçào final do Projeto de Decreto Lealslatho n• 17, de 
1977 (n' 97·8/77, na Câmara dos Deputados), 

Relator: Senador Helvfdlo Nunes 

A Comissão apresenta a redaçüo final do Projeto de Decreto 
legislativo n• 17, de 1977 (n• 97-B/77. na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da Resolução A.319 (IX), aprovada pela IX 
Assembléia da Organização Maritima Consultiva lntergovernamcn· 
tal (IMCO), em 12 de novembro de 1975, que contém Emenda à 
Convenção Internacional de 1966, sobre linhas de Carga. 

Sul a dus Comissões, em 27 de junho de 1977. - Adalberto Sena, 
Presidente- Helvidlo Nuneo, Relator- Saldanha Derzl. 

I 
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ANEXO AO PARECER N• 379, DE 1977 

Redaçilo final do Projeto de Decreto Legislativo n• 17, de 
1977 (n• 97·8/77, na Câmara do• Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
nrt, 44, inciso l, da Constituição, c cu,--------
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1977 

Aprova o texto da Resoluçio A. 319(1X),.aprovada pela 
IX Assembléia da Organlzaçio Marítima Consultiva hter· 
governamental (IMCO), em 12 de.novembro de 1975, que con· 
têm Emenda à Convençio Internacional de 1966 sobre Linhas 
de Carga. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art, I• f: aprovado o texto da Rcsoluçilo A. 319(1X), da IX 
Assembléia da Organização Marltima Consultiva lntcrgovernamen· 
tal (IMCO), que contém Emenda ·a Convenção Internacional de 
1966, sobre Linhas de Carga. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- As reduções finais 
lidas vão à publicação, 

Sobre a mesa, requerimentos que serão liêlos pelo Sr. I•·Secre· 
t:irio, 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 199, DE 1977 

Nos termos do art, 356 do Regimento Interno, requeiro dispen· 
sa de publicação, pura imediata discussão e votação, da redaçilo final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 14, de 1977, que aprova o texto 
do Acordo sobre o Comércio de Produtos Têxteis, celebrado entre a 
República Federativa do Brasil e a Comunidade Económica Euro· 
péiu, em Bruxelas, a 13 de janeiro de 1977. 

Sala das Sessões, em 27 de junho de 1977, - Senador Helvídlo 
Nunes. 

REQUERIMENTO N•100, DE 1977 

Nos termos do urt, 356 do Regimento l nterno, requeiro dispen· 
sa de publicação, pura imediata discussão e votação, da redução final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 17, de 1977, que aprova o texto 
da Resolução A.319 (IX), aprovada pela IX Assembléia da Orga· 

nizaçilo Marltimn Consultiva lntcrgovernamcntal (IMCO), cm 12 de 
novembro de 1975, que contém Emenda à Convenção Internacional 
de 1966 sobre Linhas de Carga. 

Sala das Sessões, em 27 dejunhode 1977. -Hehfdlo Nunes, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Aprovados os 
requerimentos, passa-se à imediata apreciação das rcdaçõcs finais 
anteriormente lidas. 

Em discussão a redução final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 14, de 1977. (Pausa.) 

Nilo havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votaçilo. 
Os Srs, Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgnçilo. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Pnssn·se, agora, à 
apreciação da redução final do Projeto de Decreto Legislativo n• 17, 
dcl977. 

Em discussão a redução final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, enccr· 

rareia discussuo. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa,) 
Aprovada, 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclln) - Hâ oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra no nobre Senador Paulo Brossard. 

O SR, PAULO BROSSARD (MDB- RS. Pronuncia o scguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tenho o propósito de traçar, ainda que de forma incompleta, a 
evolução do sistema bancârio brasileiro a partir de 1960 e, espe· 
cialmente, de 1964 cm diante, considerando que nesse ano foi criado 
o Banco Central c promulgada a lei de reforma bancária. No 
levantamento procedido não foram considerados os bancos de 
Desenvolvimento, o BNH c o Banco do Brasil, este pela sua 
singularidade cm relação aos bancos comerciais. aqueles por serem 
bancos de finalidade distinta. Contudo, eu titulo de informação, um 
quadro sintético dâ noticia dos depósitos do Banco do Brasil e o que 
eles representam em relação ao total dos depósitos bancârios no"Pufs: 

n A 11 c o O O D n A S f L 

EI'OLUÇM DOS DEPOS~TOS :10 BII!ICO On Br.AHL OE \.!,~60 A l.t-975 
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Pareceu-me que o estudo, ou esboço de estudo, deveria consi· 
dcrar os bancos por seus depósitos, uma vez que estes formam a 
mat~ria-prima por cKci:lência, sobre eles recaindo inclllsivc o recolhi· 
menta compulsório ao Banco Central, sendo a "mercadoria" com 
que trabalha o Banco, tanto maiores os depósitos maior a innuência 
c poder dos bancos. 

Em 1960 havia 314 bancos comerciais, cxcluldo o Banco do 
Brasil, número que, cm 1964 - ano cm que foi promulgada a 
reforma bancâria - se elevara para 319. A relação ancKa indica-os 
segundo a ordem decrescente de depósitos c sua distribuição por Es· 
tados, cm 31.Xll.60, 64, 70, 75 c cm 3i.X11.76, assim como a cvo· 
lução dos depósitos entre o ano de 1975 e o de 1976(Ancxo n• 1). 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

PAR!.illi 

PAM 

PERIIMIBUCO 

CEAR~ 

STA. CA'ThRliiA 

PARAI nA 

'. 

2,45 " h 

2,43 % 

2' 31 % 

1 ,38 ~ 

1 '16 . . 
0,17 : 

No pcr!odo 1960-1964, a situação permanece cstãvcl, seja 
quanto ao número de bancos, seja quanto ao montante de depósitos, 
seja quanto sua distribuição gcogrâfica por Estados; desprezados os 
Estados cuja concentração de depósitos era inexpressiva, (Ccarã c 
Paralba, por exemplo, cujos depósitos aumentaram cm 86% c 188% c 
continuàram a quase nada representar cm relação ao conjunto do 
Pais), apenas a Bahia acusou crescimento significativo, 55%, pois se 
cni 1960 representava 2,58% sobre o total dos depósitos bancários 
cm todo o Pais (sempre inconsiderado o Banco do Brasil), em 1964 
passara a representar 4%, ainda que conservasse a sua posição nacio· 
nal, permanecendo cm S• lugar, depois de Silo Paulo, Minas Gerais, 
Rio c Rio Grande do Sul. O quadro seguinte retrata a situação, por 
Estados, cm 1960 c cm 1964: 

3,00 " + 22 ,O % 12 + 33 . h h 

0,49 % - CO,O % +300 . • 
2.?.0 % 4,8 z lO c . 20 % 

2,57 ~ + 8ú ,O " 6 . 33 % . 
0,99 7. . 14 ,6 " . 3 3 . . 
OJi9 % +lCC,O . . I, " . . 

----·----.J!-..-.... __ ._ __ .:_L 
Depois de 1964 

Como 1: notório, uma polilica de concentração bancâria foi 
adotada c se operou a partir de então. Embora desnecessária a obser· 
vaçüo, cm principio, nüo é condendvcl a redução ~o número de 
bancos, pode ser ato util, nu medida em que essa providência 
represente o real saneamento do sistema bancário. Nem se discute a 
necessidade de um Banco Central a disciplinar u atividade bancária, 
tal u rclcvünciu do interesse público que lhe 1: inerente. 

Igualmente notório ó que prevaleceu a opção de estimular a cria· 
çiio de grandes bancos nacionais, desprezado que foi a opçho de 
estimular a criação de grandes bancos regionais, melhor 
relacionados com as regiões gcoeeonõmicas existentes no Brasil. 

Como ô notório, volto a dizer, uma politica de concentração 
bancária foi udotudu c se operou a partir de cntüo. O que aconteceu 
nilo aconteceu por acuso. Resultou de umu pol!ticu e quem diz poli· 
ticu, di:t. unut uricntaçna govcrnumcntul. 

Em ruzilo dela o número de estabelecimentos foi sendo rcdul.ido 
progressivamente; tendo começudo pela absorção de pequenos b;m· 
cos c easas buncdrius, sucessivamente tragados pelos maiores, culmi
nou com u climinuçüo de centenários estabelecimentos, de vasta 
disseminação interna c sólido conceito externo. O caso mais ruidoso, 
pelos seus requintes, talvez tenha sido o do Banco du Buhiu, dos mais 
untigos u dos muis conceituados buncos do Pars, no Pulse roru dele. 

Um banco paulista decretou a sua incorporaçiio c o absorveu, como 
se estivéssemos no ponto mais .alto do liberalismo económico do 
libcr:~lismo manchestcriuno c os grandes interesses atuusscm como o 
Estado fosse apenas o l'état gendarme e o sctor bancário nilo 
estivesse submetido u rígidos padrões de disciplina. 

As fusões c incorporações havidas de 1960 a 1974 podem ser 
acompanhadas pelo levantamento anexo, Estado por Estado e banco 
por banco, cm cada Estado. (; de notar-se, todavia, que, de 60 a 74, 
mediante fusões e incorporações. 

Silo Paulo :1bsorvcu . . . . .. . . .. . .. .. .. . . 2 04 
Rio .................................. 52 
Minas Gerais ......................... 47 
P;tr~tn!t , .... , .. , .......• , ...... , .. , ••• 47 
llahia ................................ 47 
Riu (ir;t~llh• d~1 Sul ....... , ............ , \3 
í\:rl1dll1l'll0.:\l '.' ..• '. '.' •• ' '' ••• '.'.. 8 
c,·a:·:. " ..... " ... " ... "............. 5 
Sergipe . , ... , .... , . , .. , . , .... , . , . , , , . . 3 
PUI'Ú ••• '''' '.' •• ' ••• '' •••••••••• ' ••• ' 2 
Amazonas ........................... . 
Acre . , , .. , .•.. , . , , , , • , .. , , , , , . , , , •.. , 
Aiugous ...... , , .. , ....... , , .... , , , , . , 

bancos 
bancos 
bancos 
bancos 
bancos 
bancos 
bnncos 
bancos 
bancos 
bancos 
bnnco 
banca 
banco 
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Esplrito Santo , , , , , , , , , , , , , , , , I 
Piaul , , , , , , , .. , ... , .. , , , .. , , .. .. .. I 
Santa Catarina , , , . , , , , , , , , , , , I 
Total , , • , , , , • , , , , • , , , , , • 401 

banco 
banco 
banco 
bancos 

A partir de 64, como antes foi dito, foi-se operando profunda 
alteração na rede bancária, como se pode verificar comparando-se os 
dados de 60 c( ou 64 (praticamente iguais, como tamb~m foi dito), 
com os de 1970, 75 c 76, quando se vai verificar, a olho nu, uma 
aceleração intensa, sistemática c crescente do processo de concentra· 
çilo do poderio financeiro cm um Estado da Federação, com o cor· 
relato depauperamento dos demais Estados: vale tamb~m salientar, 

ainda que de passagem, ter ocorrido concentração mai6scula dentro 
do próprio Estado c uma. concentração dentro da concentração, 
Mais adiante tocarei neste ponto, 

Silo Paulo, que possula I 06 bancos cm dezembro de 64, contava 
com 40 cm dezembro de 75, onze anos depois, Mas os bancos 
paulistas, cujos depósitos, naquela data, representavam 38,44%, pas· 
sados onze anos, passaram a representar 48%, da totalidade dos 
depósitos no Pais. No mesmo pcrlodo, Minas Gerais passou de 94 
para 9 bancos, c de 24,56% sobre os depósitos do Pais minguou para 
11,15%, O quadro seguinte dâ uma idéia do que ocorreu no pcrlodo 
31.XII.64·a 31.XII.75, cm onze anos, portanto, cm dez Estados, Mas 
a transformação ocorrida, merece ser acompanhada cm suas escalas 
intermediárias. 

llEDE llAIICltRIA DIUISIJ:.CIJU\ 

IINDICCS de aumento ou redução dos depósitos bnncãrio~ 
e do numero de Dancoa de 31.12.64 a 31.12.75, nos lO 
Estados de maior concan.trnçÃo de dcpóoitor.. 

DEPOS~TOS llANCltRIDS BAIIC:OS 

N9 J;!at:éento 
DE ESTIIDOS qem s/o 

ORDE~1 
total no 
pais em 
31.12.64 

l SÃO Pl\UJ:.O 38,44 ' 
2 MINIIS GERIIIS 24,56 ' 
3 RIO 17 ,o o ' 
4 RIO GRANDE DO SUL 5,4.' 

s BIIIIII\ 4,00 ' 
6 Plllti\Nlt 3,00 ' 

7 CEI\nlt 2,57 ' 

8 PtRNIIMDUCO 2,20 ' 

' SMITl\ CI\Tl\RINll 0,99 ' 
10 PMA 0,49 ' 

O fenômeno foi agudamente observado quando ~lc estava longe 
de atingir a alarmante dimensão aluai. Deve-se a Clâudio Candiota o 
registro do fato c sua exegese, ou pelo menos uma· tentativa de 
explicação. Mas, a despeito de apreciado o fenômeno cm confcrên· 
cias bancârias não teve a virtude de sensibilizar as autoridades, a me· 
nos que elas não o ignorassem c, cm verdade, o estimulassem, hipótc· 
se que não ~ de ser cxclulda, dado que fenômeno dessa natureza não 
ocorre por acaso c muito menos evolui com a rapidez c intensidade 
com que se processou senão contando com cst!mulos de quem, nessa 
ârca, tinha c tem poderes de cficâcia irresistivel. 

Em 1970, o n6mcro de bancos cafra para 170 (eram 314 cm 
1960) e mingUaria a 101, passados mais cinco anos. 314 cm 60, 319 
cm 64, 170 cm 70 c 101 cm 74. Mas esse aspecto não seria o mais 
significativo. A maior parte dos 149 estabelecimentos desaparecidos 
cm seis anos, a contar da reforma bancâria, seria de m~dia c pequena 
importância, ainda que, convém sinalar, mesmo pequeno, um banco 
pode desempenhar rcvclantc função cconômlca c social cm 
dclcrminada região. Jâ houve mesmo quem indagass~ se ~ posslvcl 
atender à pequena c m~dia empresas sem o pequeno banco c o ban~o 

Percentn- r.vol.11ção ~19 de 11•1 de Evolucão 
gem o/o dn Bnncos lnm.:os da' 
total no pcrcenta cm ... percent!_ 
pais cm gem gem 
31.12.75 fl.:ii .!:.!..:.11 

.. :"/ ....... ... 
48,00 ' ~- 24,9 % 106 40 - 62 ~ 

11,15 ~ - 54,6 ~ ~4 9 - 90 ~ 

13,20 \ - 22 ,l ' 31 ll2 - 61 ' 
4,00 ' -2,M~ I 13 3 -77 ~ 

3,44 t - 14,0 ' 11 3 - 73 ' 
5,90 ' + 97,0 ' 12 2 - 83 t 

1,60 ' - 37,7 ,, 4 5 + 25 ~ 

1,80 ' - 18,0 ' 8 4 - 50 ' 
0,77 % - 22,0 ~ 3 l - GG ~ 

1,40 \ + GS,O t 3 2 - 33 ~ 

médio c a resposta foi de .que "havcrâ pouca probabilidade de se 
montar um esquema cfetivo de amparo à pequena c média empresas 
enquanto não existirem, no Brasil, o que podcrfamos denominar, 
resumidamente, de "bancos de quarteirão" ... Existem, ainda, no 
Brasil, alguns pequenos bancos - alguns bancos de quartcirao 
ou bancos paroquiais. Mas, é uma csp~cic cm franca c râpida cxtin· 
ção, sobrevivendo apenas onde os grandes estabelecimentos de âmbi· 
io nacional, ofiaiais ou privados, ainda não chegaram ou nilo chega· 
ram de vez, Na verdade, eles desapareceram não só por causa da con· 
corrência dos "grandes". Teriam podido sobreviver a ela, justamente 
por terem agllidlldc c flexibilidade junto aos pequenos clientes, se a 
legislação não os tivesse virtualmente banido do mercado, inspirada 
que foi pela teoria de que o grande banco é mais eficaz, mais atuante, 
mais rcntâvcl c oferece melhores serviços do que o pequeno. Isto 
pode ser verdade cm muitas circunstâncias c cm vârios ramos de nc· 
gócio. Mas, conforme a história bancâria dos EUA tem provado, 
não~ sempre verdade cm todas as circunstâncias. E hã multas cvidên· 
elas de que no atendimento ao pequeno cmpresârio o pequeno banco 
pode ser mais eficiente -desde que não seja obrigado a funcionar c 

I• 
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operar como um grande banco, devido à legislação bancãria, Cremos 
que houve um erro na formulação de um sistema de grandes bancos 
de âmbito nacional no Brasil. O erro consistiu não na criação de tais 
bancos, mas na destruição dos pequenos. ·Em resultado disso, o 
sistema bancário privado que se criou no Brasil não é suficicntcmcn· 
te "grande" para atender às necessidades do "big busincss" (dos 
negócios de grande porte), c por isso não consegue impulsionar a 
criação da "grande empresa nacional privada", como querem as 
autoridades, c; por outro lado, é "grande" demais para poder dar · 
atenção suficiente à pequena c média empresas. Obtivemos, portan· 
to, até agora, um sistema bancário insuficiente por um lado c cxcc.s
sivo de outro- operando no meio do caminho, sem atender com cfi. 
câcia às duas extremidades do aspecto empresarial". 

Estas obso1vações não são minhas, Sr. Presidente, mas de 
Marco Antônio trocha (Jornal da Tarde, 30·3·77, pâg. 15), contudo, 
c por me parecerem judiciosas delas me servi com o intento de es
timular a reflexão dos competentes. 

1965-1!170 

Nos seis anos decorridos entre 65-70, ou seja, a partir da rc· 
forma bancária, (~ntcs foi observado que entre 60·64 a situação 
permaneceu estável), o Estado de São Paulo, passou a deter 43,2% do 
total dos depósitos bancârios nacionais, contra 38,02% que detinha 
cm 1964; o Estado de Minas Gerais que detinha 24.40% em 64 caiu a 
18% cm 1970; queda menor haveria de sofrer o terceiro Estado cm 
ordem de grandeza financeira: o Rio de Janeiro concentrava 16,90% 
cm 64 mcrmou para 16% cm 70; coin o Rio Grande do Sul aconteceu 
fato mais grave, pois não só, nesse pcrlodo, seus depósitos reduziram· 
se de 5,44% para 4,30%, como teve de ceder o 4• lugar que vinha 
ocupando desde muito, deslocado que foi para ·o 5• lugar, Fato 
singular ocorreu com a Bahia: cm 1970 mantinha os mesmos 4% que 
alcançara cm 1964, 'mas passou do 5• para o 6• lugar. O 4•, antes 
ocupado pelo Rio Grande do Sul, veio a ser preenchido pelo Estado 
do Cearâ, que de 2,55% dos depósitos cm 64 passou para 5% em 1970. 

O Sr. VlrgRio Tá•ora (ARENA- CE) - Permite V. Ex• um 
aparte? · 

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

O Sr. VlrgOio Tá•ora (ARENA- CE)- Veja V, Ex• que ni!o 
podemos ficar muito triste com tal fato. Continuamos a ouvir 
atentamente o discurso de V, Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- O que muito me 
honra. 

Poderia aproveitar o aparte do nobre Senador Virgflio Tâvora 
para dizer que o Cearlt c o Nordeste talvez tenham tantos motivos de 
queixas, como se apregoa, Mas, nada direi, exatamcntc para não dcs· 
vi ar o fio das minhas considerações. · 

O Sr. VlrgOio Tí>ora (ARENA - CE) - Estamos ouvindo 
com toda atenção V. Ex• e nilo o interrompendo; faça-nos justiça, 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Peço licença 
para chamar a atenção do Senado para um aspecto que me parece 
relevante: o fenômeno da concentração do poder financeiro, jâ 
marcante cm 1970, comparado com 1964, prosseguiu de forma 
acelerada no quinqUénio 70-75. Vejam-se estes dados: 

Silo Puulo, que passara de 38,02% cm 64 para 43,20% cm 70, 
atinge em 75, 47,96%; o contraste oferecido por Minas Gerais é 
gritante: 24,40% em 64, 18% cm 70, 11,15% cm 75, passando para o 
3• lugar, quando sempre mantivera o 2•, logo após u Estado de Silo 
Paulo. E se o Rio de Janeiro de 3• passou para o 2• lugar, nem por is· 
so deixou de cair em relação ao todo: 16,90% cm 64, 16% cm 70, 
13,20% em 75. Permanece em 5• lugar, depois de ter sido o 4•, o Rio 
Grande do Sul, .mas tambí:m ele sofre o esvaziamento financeiro: 
5,44%, em·64, 4,30% cm 70 e 4% cm 75. Vale assinalar que nesse pc· 
riodo emerge o Paranâ, conquistando o 4•1ugar, antes ocupado pelo 
Rio Grande do Sul até 64 e pelo Ccarâ cm ·70. Em 64 o Paranâ rc· 
presentava apenas 3% dos depósitos bancârios nacionais, 2,70% cm 
70 c 5,90% em 75. O quadro seguinte ilustra c completa o que at~ 
aqui foi dito, pois abrange onze Estados: São Paulo, Minas, Rio, Rio 
Grande do Sul, Bahia, Paranâ, Pará, Pernambuco, Ccarâ, Santa 
Catarina c Paralba, as observações c os contrastes apontados. Os da· 
dos coletados, de quinze anos, 31 de dezembro de 1960, 64,70 c 75, 
fornecem uma visão expressiva do fenômeno sob análise. 

Também aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, c com mais razão 
aqui do que antes, não vou ter o mau gosto de proceder à leitura de 
toda esta coleção de números que se encontram neste quadro. e. um 
quadro para ser lido e analisado c não para ser lido e ouvido neste 
Plenário. 
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=".'\:\1\tr.\ 1l 7:!$.]!:1~ ~ ,17 • " l!:. ,-1~ !\, 'l~' ".~'l •, ' ~11-\, ,,~"i 1,12 \ li ll)l.30S 0,22 ' -- -----
!ie!l,4:!4.~l2 !1:1. ,, - J. :::'\. ~l /' = )~ '1n,.1:: • " :14,1\M,:U"' ",32 ' . U2,1C~.l47 "•l,H \ 

o:•·::o.~s rs':'.,:u~r. - :!,4U,Dfin "',o\7. - 51\ • 27:1,"1 'l~ 1, 711 •. - li?~ .1 <:l'l 2 ,li lj ' - 11,42~.0,8 1,56 ' 

' 
,',\•· :'ato/1~~~~ 

~~ No total do tlar6~J.t.na no r11h aclnA J nrHco.do, niio "O encnntra"'' computada a o a d•p6a1taY do T'ctto '.lo~t'o 
Banco do UraaU .. ll.N,H. • lAnc:oa do :'loaonvolvil'lentc, 

I 



3124 Terça-feira 28 DIÁRIO DO CONGRESSo NACIONAL (Seçio II) Junho de 1977 

Dcsncccssãrio serã dizer que quando se fala 'cm Silo Paulo,' Mi· 
nas ou Bahia, estou a falar no conjunto de bancos sediados em Silo 
Paulo, Minas ou Bahia, ainda que estendendo eles suas raizes e rama· 
gens pelas demais regiões do Pais. 

Mas como nilo faltarã quem, não podendo con\cstar o fato 
analisado, venha a dizer amanhã que cu sou contra o Estado de Silo 
Paulo, como se alguém pudesse ser contra o maior Estado do seu 
Pais, fica aqui esta advertência preventiva, Por falar cm Silo Paulo, o 
que cu lastimo é que a sua innuência politica no sentido da dcmocra· 
cia c da eficiência da administração pública não se faça ou não se 
tenha feito sentir na proporção de sua pujança cconômica c do seu 
poderio financeiro. Onde estilo os Rodrigues Alves e os Glicérios? 
Onde estilo os Armando Sallcs? 

Hã pouco acentuei ... 

O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA- CE)- E<cclência, aí estão, 
na liderança do seu Partido, um Franco Montara, um Ulysses 
Guimarães. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - V. Ex• foi 
extremamente feliz no seu aparte, Senador Virgllio Távora, porque 
veio em meu socorro. 

O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Felicitamo-nos. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Se eles estives· 
sem no Governo, V. Ex• reconhece que outro seria o relevo do Esta· 
do de Silo Paulo, na Federação Brasileira. 

O Sr. VIJ10io Tí•ora (ARENA -CE) - Eminente Senador, o 
relevo de São Paulo na Federação Brasileira parece que é fato incon· 
teste, indcpendc dos homens. Mas aonde estavam os Rodrigues AI· 
vcs, estilo os Ulysscs Guimarães c os Francos Montaras. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MO) - V. Ex• me permite, 
Senador Paulo Brossard? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- O relevo cconô· 
mico c o poderio financeiro do grande Estado, sem dúvida alguma, 
tem crescido c crescido aceleradamente, gigantescamente. O que 
deplorei, - lamento que não me tenha feito entender pelo ilustre LI· 
der Virgílio Tâvora - o que lamentei foi que não correspondesse à 
pujança cconômica e ao poderio financeiro de São Paulo uma 
innuência ativa e eficaz, no plano polltico,'no. plano da consolidação ... 
da democracia e da eficiência da administração pública: E foi por is· 
to - não foi por outro motivo - que perguntei, onde estavam os 
Rodrigues Alves c os Glicérios? Onde estavam os Armandos Salles? 
E poderia mencionar outros c muitos outros. 

O Sr. Virgnto Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
desculpe estarmos interrompendo o discurso de V. Ex•, para o qual 
tínhamos adotado uma linha de açilo, como geralmente o fazemos, 
de o mlnimo passivei de apartes e todos eles no sentido de elucidar a 
pessoa que interpela. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- 1: natural, pela 
natureza da exposição, é natural que V .. Ex• se reserve para, oportiÍ· 
namcntc, analisar o pronunciamento se assim o. entender. 

O Sr. Vlrsnto T'vora (ARENA - CE) - Perfeito, Eminente 
Senador, jã dizlamos, c nilo é de hoje, que não hã innuência politica 
que não tenha, atraído cm si, a força cconômica, no mundo capitalis· 
ta de hoje. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- V. Ex• quer-me 
parecer que está muito marxista. 

O Sr. VlrsRio Thora (ARENA - CE)- V. Ex• nos permite 
terminar o apartc1 A postulução ... 

O SR, PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Creio que 
V. Ex• cstã um pouco murxista c suspeito aos ventos atuais; nilo há 
uma rigorosa relação, não há uma correlação ncccssãria entre o mun· 
do económico ou uma dctcrminuçi\o do poder económico com o Po· 

der público - pelo menos na concepção de alguém que não seja 
marxista. Para os marxistas ... 

O Sr. Vlrsnto Ti•ora (ARENA - CE) - V. Ex• justamente 
atende a esta ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - ... o mundo 
politico é uma mera superestrutura da estrutura cconômica. 

O Sr. VlrgOioTbora (ARENA- CE)_: V. Ex• assim o pensa. 
Não foi a primeira nem a última vez que falamos, c muito, deixando 
bem claro o nosso pensamento que, não corresponde ao de V. Ex•. 
sobre o assunto, que é justamente o contrário do que aqui está 
afirmando neste momento. Mas não seria a ocasião de debatermos 
essa filosofia. Estávamos dizendo que a postulação mais justa, apoia· 
da pelas pessoas mais chegadas à autoridade dccisória, desde que 
envolvendo uma economia fraca, não tem, de longe, a força daquele 
pleito, mais discutlvel talvez, desde que atinja o interesse maior de 
uma economia predominante. Isso é que vemos, nos dias de hoje, no 
mundo capitalista. Não pode passar pela cabeça de ninguém que não 
haja de Silo Paulo uma intervenção cotidiana e permanente na vida 
desta nação, pela força, pela expressão econômica de que se reveste 
aquela unidade da Federação. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Não existe 
antagonismo entre o que V. Ex• acaba de dizer e o que cu disse. 

O Sr. Vlgnto Távora (ARENA -CE)- Apenas fixamos o nos· 
so pensamento. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS)- Ouço o aparte 
do nobre Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MO)- Senador Paulo Brossard, 
é muito rápido o meu aparte. Apenas para cumprimentá-lo pela 
oportunidade do seu pronunciamento e lembrar V. Ex• que, ainda 
amanhã, vou mostrar no Senado Federal que, cm Patos de Minas, as 
jazidas de fosfato de Minas Gerais, por incrível que pareça, vão ser 
industrializadas no Estado de São Paulo, contr~rio à chamada 
desconcentração industrial, tão preconizada pelo li PND. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Aqui estarei 
para ouvir e aplaudir o pronunciamento de V. Ex• 

O Sr. Vlrgnto Távora (ARENA- CE)- Estaremos. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Prossigo, Sr. 
Presidente. 

Hã pouco acentuei que o fenômeno da concentração financeira, 
visível no período 64· 70, se tornou ainda mais graúdo no qUinqUênio 
70· 75. Pois bem, o fenômeno se agrava c se agrava fortemente no ano 
seguinte. Em um ano as linhas evolutivas do fenômeno ganham niti· 
dez impressionante. Vamos aos dasos. 

Silo Paulo passa a deter mais da metade da totalidade dos 
depósitos bancãrios do País (sempre excluído o Banco do Brasil), 
passando de 47,96% em 75 para 52,86% cm 76, um aumento de 
~.90%, em apenas um ano; o Rio de Janeiro de 13,20% subiu para 
13,99%; continuando a declinar, Minas Gerais de 11,15% de5CCII 
para li%. Chegou a vez do Paranã declinar, passando de 5,90% cm 
75 para 5,81%em 76. O Rio Grande do Sul continuou vendo agrava
da sua situação: de 4% cm 75 para 3,85% cm 76: a Bahia lhe fez 
companhia ao descer de 3,44% para 3,20% cm 76. 

A titulo informativo, note-se que o Ccarã que cm 1970 
ascendera ao 4• lugar, com 5% do total dos depósitos no Pais, cm 75 
emig'rou para o 8• lugar, com apenas 1,6%, minguando para 1,54% 
cm 1976. 

O Sr. VlrgRio Tbora (ARENA -CE) - Permite um aparte 
esclarecedor, agora, quanto à nossa terra. pelo menos? (Asscntimcn· 
to do orador.)- ~simples, eminente Senador, V. Ex• está consi· 
derando o Ccarã, a sede do Banco do Nordeste, no qual silo deposita· 
dos os incentivos fiscais do chamado art. 34/18, da SUDENE, hoje, 
do FINOR. Diminuindo proporcionalmente esses incentivos, dimi· 
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' ., .. , 
nu i, realmente, u purticipuçuo do Estudo, jA que o Banco do Nordes· 
te, por sua pujança, é um dos grundcs bancos nucionais. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Po'de. 'eiuretan. 
to, V, Ex•. ncur certo. que esses dados consideram sempre as sedes 
dos Buncos, t~indu que, evidentemente nilo haja um Banco 
riB!llosumentc estadual. senão os peqÚcnos Bancos. 'o SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Por hora. nobre 

Senudor, estou numu fuse descritiva: nüo estou, aindu, tentando nem 
fuzendo u interpretação, 

Continuando. Sr. Presidente. 
Estes elementos silo bastante para retratar a realidade bancária 

h~usilciru, nu1s o quadru St: cnrit~uccr: c ~1dquire contornos mais vivo~ 
com u su:t umpliuçào e conseqUente incorporação de dados referen· 
tcs u muior núnmo de Estt~dos. como documentam os mupus seguin· 
tes: 

O Sr. VlrKnlo Tbora (ARENA- CE)- Mas, ui, o upurte foi 
regionalista c poderemos dizer uté bairrista, explicar porque o nosso 
Estudo teve um desempenho nilo tào brilhante. 

·---------·-··----·---·--- ... · 
t'JOLI!;,',O D/1 f~Jc:D~- [J"~c;,',I<.IA ;~!i,,~;~~· D~ 'l~6~' ·~-l;;;-~·l-;··;,~~;·~;~~~~·S··;;~;,,~=;;~ ..... ... ... 
~~!T~~~~~t.;~:t!~:l3, Q• 31,12,64 .. ll.U.70• t: )1,12,75 (FOnte COnllllS:IId:ll Pt'>'I=- \ ·~c:, 

~--·--~--

__ ......_ __ 
Dti!OSI':Os s;.t, o., 3Ll%o.;!!2,., ' J.l.,l2 •• ~~~.; .. . 3lo!2~~.9.7~ llol:! ;;.'.!~::-.-- ·--~-... --~-· .---..., 

::9 VO!.U:I.Z O& CC• P::IC: ~ '.'Ot.U:.t& CC 01;:P0SI ~ ,lJ::f\CE:t.. ·;9 VOt.UKE: CE: Ct- PJ::RCtN- :19 'IOI.C>U: Di:': tt• .. !:~:~~· 
ESTADOS " P05l1QS 't'ACI::.\1 cr. • ':'OS - :Mfl:!J\ : POSITOS ':'A"~N PO:;:NS :-;,:a:~: 

OR• (CR$ 1,000, .. ) S/TO'l'M ~n-~ 3/'l'OTAL R .. {CR$ LOOQ,,-) 5/TO':';.:. ,.. ICI:S l,COQ,~) ·/:o:-~ :ll::-t nc.. Ml. nr:.: IC:\S 1,000,•1 00 PA!f'; ')r.M ~,.:[·!~' .:.:.;.. "!'I 1):.• t --'rOTht. DOS CtfCiS%':0 
trJ PAlS 'o o ... " •• !SC7, 838o 872) . . ll.208,1Gb,5Dtl . . (25.Jii5.~0!1) - . U:llo588o185) 

~ --r--
SilO w:.o I :.9tío0G0,606 38,60'\ I 1ol22o5!)J,JQ4 J8.,02\ I 10.9U,lJO 43,20\ 1 G4, 057, J~V \; ,i6\ 

Nau.s c&RA::> 2 137 o 828.646 27 t 14\ 2 781.288,239 24,40\ 2 4.464,398 18,001; 3 :.~.!m-oo: ~! ,15\ 

n:o oe JMe:uo 3 t:5,0ll,ll6 16,7H 3 ~U.G86,8,5~ 16,!10\ 3 4o04ol,595 !6 ,00\ ' .. 7,(U.HJ :.3 ,ZO\ 

~:o c:v..-.c~ ~u:. ' 23.202.154 4,~n • 17.;,432, '" S,Ht ' l.Ci8,346 ',30\. ' s. !,~' 'J5:; ~ .-.ot 
i:;.,mn ' 13.105.471 2' 58\ 

: I 
l26,BSa,'JJJ 4,00'• ' 

lo00lo~09 •i ,OOt ! ;.60S.f~7 3' ,;;·. 

:>;,p;~a. ' l2o~G8ool72 J, ~~~ ;~.JoiC,GH ),0~\ 7 NO o99l 2, 'JC ~ ' 7,68~.Já:! 

' 
~,!I: l 

mJ. 7 U,3S4,667 2 ,4J'1 11 !),6H,45G o,Jo~ 11 114,352 0,45\ ' 1,87') o ~·3 I 1 .~o\ 

PtR.'iA!4DI:CC 8 ll,'J4S,402 2,Jl\ o 70,202,735 2,191 ·a no.&cl 2,00\ 7 2.407. 7l:! I 1,,60\ 

C!: ARA • 6.~88.241 l,Ja~ 7 BJ.,9ô8,84r. :t,'ISt • l,JJS.809 S,OC\ 8 2,!04.585 I l 1GC\ 

S'i:'o\o CATARlS•\ lO 5. !110.441 1,1n ' 310288, So\4 o,nt 10 138.981 0,5~\ lO l,OJ4,&7t 0,1,. 
PARAI DA 11 7:t5. 396. 0,17\ lO 1s.u~.gs: o,~u ' 284.696 lrl2\ li JOl..l06 c ,22\ r-- - -505.424.812 99,53t. . 3.l5l.n2,Ul t8,2~' . 24.6U,210 11 ,Ja - l:U,1U.H7 91.,4'\ 

-OUTOOS !.5'1'ADOS 2.414.060 ~,47\ - 56.2JJ.5~l I 1,75' . 6'U,lU 2,66\ . \1,42oi,Ol8 o,su 

~~OS'l'C'l/l.U6 !!E!b* tlo totA:&. doo dop6t:Otol no Pll111,· nio te anc:ontf&ll\ c:c::~putodot 01 dep6ti.to• do IICCI,do Jraatl, a:-:K. ta 
P .. it.Z:CRI BAnco• de Dllenvo1v1~~~t~nto. 
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EVOLUÇÃO DA REDE UANCÂRIA DRASILEIRA do 06/7G A 12/76 
CONSIDEilJ\NDO OS DEPClSITOS UANCI\RIOS DOS lO ESTADOS DE 
I·IAIOH CONCENTR.\ç!iO 

il,f): 

~ 
-------~----------~~~----------~ ilt;!•G~l'l'OS l::t1 30.0G.197ú Jl.12.1nr. -

ES'l'ADOZ 

1'0'1'AL DEPOSITOS PA!' (151.646 .959) ( 182.515.5G1) + 20 ~ 

···=--=· ~~~~~~==!==l-J..=F====F~ 
52,40tl1 96.482.370 52,86~ I SAO I?AULO 

R!O DE JANEIRO 

NINAS GERAIS 

RIO C!;AtiOE DO SUL 

BAH!A 

PAlUi 

Cl.S'rni'.:.'O f'F.PEIU\L 

SAN~'I\ Cl'.'l'AlH Ni\ 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

lO 

79.453.396 

20.149.678 

17.047.377 

9.806.332 

7.110.083 

4.807.03G 

2.519.646 

1.806.059 

2.286.222 

1.476.325 

13,30~ 2 25.537.509 13,99~ 

ll,20t 3 20.247.515 11,00~ i 
6,40<.~ 4 10.626.459 5,8l.11 
4,6ot 5 7.o35.9l3 3,a5~ I 
3,20~ 6 5.835.016 3,20, 1 

1,70~1 7 3.466.676 1,90~ 1 

1,50'! 9 2.553.220 1,40% ~ 
• 1,20~,8 2.808.316 1,54\1 

0,97 . lO 1.949.949 1,0&~·~ 

-·-1_._5_o_7_._7_61--tl--1-,o-o~ l11 D---l_._4_4_o_._e_8_o__ o, 7!•'1 l 
97,r.7~~ 177.972.697 -;~~-~1 147.969.935 . I ~ 

3.677.024 2,õnl 4.542.864 2,Go•;. 

_::=-::::~,::~;..:--,.=-:~~;.,1 ~~~-1~:~2~ ... 5~1-05~.~5-6.,>-10-.. ~~~-·1~0~0~,-0•:~·~j 
~J!Y!!.'<.!\.sl: 

1~/ 0: d~ró~lto~ cm 30.06.76 ao estudo do CcurS eot5o incompletos ja que 
n5o íor.m1' comp11t:arlos o::; caldos dos a.·m~:os: 00 CEJ\RÁ c DO ESTAOO DO Cf 
1\P,..,; cujns- b.:lliln90!.: n5o íormn pul.ll.io.:1dos. 

2Q/ Ou r.:..:t.~1c.1os DO JUO CRJ\NDE DO SliL o ele 5/\N'rJ\ CJ\T4\RINA, apresentaram cm 
3l.l2. 'JG, um \'O lum~\ mcno1 de depó:iton que o de 30, OG. 76. 

Junho de 1977 

Os percenluais represenlativos dos depósilos nos onze Eslados 
de muiorconcmlruçào de poder financeiro, à. outra luz, confirmam:. 
an:llise antes processad<!, Rcliro os seguintes índices que, pela sua 
contundência. silo os mais convincentes: 

o que imporlu cm dizer que o seu poder financeiro 
sofreu unu1 crusUo de 54,92% cm doze anos: 

São P:.~ulo 
38,02% em 64, 
43,20% em 70, 
47,96% em 7 5, 
l2,S6% em 76, 
uumento de 39,03% em doze anos: 

Rio de Janeiro 
16,90% cm 64, 
16,00% cm 70, 
13,20% cm 75. 
1:1,99% Clll 76, 
umu tJUcdu de 17.~2% nos mesmos dote unos: 

!\li nus Gerais 
24,401';, Clll 64, 
IX,II0'1· Clll 70, 
11.15% Clll 75, 
li .110'.1 cm 76, 

Rio Grande do Sul 
5.44% em M. 
4,Jo•; cm 70, 
4,00'1. cm 75. 
J.HS% em 76, 

Bahiu 

qucdu dt 29,22 cm doze anos: 

4,00'.1· cm 64, 
4,00~, cm 70, 
3.44% cm 75, 
),20% Clll 76, 
cnfrnqu~:cimcnto du ordem de 20% cm dm:c unos. 

Cuso singuh1r é o Uo Paruní1. Rcpresentuvu 3,00% cm 64, 2,70% 
cm 75 c S,HI% cm 76, ncusundo um crescimento de 93,6% crn dole 
:111ns, fato que se explica pela clrcunstfmciu de ser inc.xprcssivu sua 
prcscn~u cm 1960 c t.lc u1n sô Banco huvc=r incor(')orado42 no pcrlodo 
lrtl-74. Nu Es1:1Ju Jo l'nrú n evolução rui cstu: cm 1960, 2.43% Sllbrc 
us Jcp<lsilus dn pais, mcrmndos pum 0,30% cm 64, 0,45% cm 70, 
1.4W'f cm 75, participuçiio que permaneceu inaltcradu cm 1976. 
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Os Buncns pcrnttmhucunus, cm \964. detinhum depósitos que 
rcprcscntnvnm ~.31% cm relu cão nos do ruís, cm 64, ~. 19'1r·, cm 70, 
1.00%, cm 75, l,HO%, cm 76, \,9Qr;;.., 

pc, Pimli. pcrmunocendu cstC1vel u situuçüo dJs Buncos do Acre c de 
Roruimu. Notu-sc. porí:m, que í: pouco cxpressivu ~~ pnrticipucüo dos 
Bnncos em qucstUo. 

Os LJUUdros sc:g.uintcs dào umu idéia mais comph:tu du situaçt10. 
pela indusiio dns dcm~IÍs Estudos. Por eles se vé que ern 1976. os 
hnncus do Distrito Federal numcnturum os seus depósitos, bem 
como do Espírito Sunto, Goiús, Amuwnus e Rio Grunde do Norte, 
CIH)Utlnlll rcgrcdirnm os do Muto Gro;so, Alugous, Murunhào, Sergi· 

o~ gro'tfh.:11'i seguintes. visíveis u o\hu nu. moswun ii im!'rc~· 
simwntc ~.:on~.:cntrm;ào do puderin financeiro dos h:.mcos. Se 
hnuvcsst.: a pnssihilid~1de de prnjctm esses grúfit:os. Sr. Prt:~iUcntc. cu 
Oi'ltl j'lTI:cismÍ:.I ll1í1ÍS COOtinuur nu trÍhLin:t, ttlo cluros, tfill inciSÍVOS C 
tilll·conclulh:ntcs stao eles. 

~~ HECC ::•.:;::~n:ô\ ::Acir.~.\L 

Parcor.euais rcp=eocntat1vos de ll estados dÍ~~;c.J:r\~~~ !c~;j~G ~c totAl ~o PAb 4• UtiO a 1976 • Evoluyii.o dca 

"' 12/l!hiO ~n~~ .. ·--"M;70 12/1975 6/1976 12/1976 &voluçio ~o 
ct ESTADOS S/PI,1S. S/PAlS ~/rr,ts S/PA1S S/PAtS S/PA:S percontullill 

C liDE.: l!oliia76 - ~''I:II'Ciili'. 

l 51.0 PAULO 38,60 ' 38,02 ' 4:1,20 • 47,96 ' 52,40 ' 52,86 ' + 39,03 ' , Mlt:AS G~Mir. 27,14 ' 24 ,40 ' 18,00 ' 11,15 ' 11,20 ' 11,00 ' - 5-1,92 ' 

I 
I 

~ 
3 RIO DE: JN:r:.ao 16,?4' 16,90 • 16,00 ' 13,20 ' 13,30 ' 13,99 ' - 17,22' 
4 IUO GJW;cz:: !10 SUI. 4. 57 • 5,44 \ 4' 30 l 4,00 ' 4,60 ' 3,85 ' - 29,22' 
s B.\tiiA 2,58 ' 4 ,o o ~ ~ ,oo \ 3,U \ 3, 20 ' 3,20 \ - 20,CO ' 

' ?Ml;.~A .. , 2,45 ' 3. 00 i 2,70 \ 5,90 ' G 140 \ 5, Bl \ .. 93,50 ' 
'I ='ii~ .,, 

2,43 ' o ,30 \ o ,45 \ 1,40 ' 1,50 ' 1,40 ' + 36,60' 

' i'Cr~IA.'lDUC:O 2,11 \ 2,19 \ 2,00 ' 1, 80 ' 1 '70 ' 1,90 I - 13,24 ' 

' c:::;.nA .,, 
1,38 ' 2, :;:; ' s,oo ' 1,60 ' 1, 20 ' 1,54 I ~ 39,60 ' 

lO SAN':'A CAT~R::I/A 1,16 ' o ,!17 ' o, ss ' o, 77 ' 1,00 ' o, 7!J I .. 18,56 ' 
ll na.;:!l,, o 117 \ 0.,48 ' 1,12 ' I o ,22 ' o ,20 ' o ,20 I .. 58,33 ' 

SUl.J"'I'CtaiG .............. 1)9 ,53 ' 98.25 \ 97 f 32 ' 91 f 44 I 96,70 ' 96,s.; I 
OIJ'l'RCS E:STAilOS 0,47 ' 1, 75 \ 2,66 ' 8,56 \ 3,30 ' l ,46 I 

T:l'!i;L Cit!Uit. 1oo,oo ' 100 ,o o ' 100,00 \ 100,00 ' 100,00 \ 100,00 ' 

----- ----- ::oi,;s, •l) "O ,au~enta vcrt:1cado noa depóaJ.toa <la.tlltlido do Paranl foi n~otivaiSo pela prcunifA do Barnorindull, utallele• 
cimonto 'lllO no por iodo do U 4nas (l.960/l9741, J.r.co:-pcrou 42 outros Dances 

•21 • O at.::r.l:~to veritil!ado nos depós.tt~l da l:'lt:<ulo do NrÁ lc~bon elovado) á da aor~anoa 1rnportincJ.u 1 ja que o 
rllforido z::a<;Ado niio tem :xprccsii.o C'J~o noton::J.aliêaoo t:inl1nco1=o. c!D. Pata, - - ·----... ç.=sc:~VACDES: Fora r:> t~tadc- di) .s4o Po:~ula, o:s ilni.:oa o•t:luloc c:..:c nüa viram DOU podc:io UnoncoJ.ro petr1gourr.anto ndu:r:i" 
do, f'(•Ur:~ 011 cllt4c!os de. ii~Rlo:l,, c :'f,JI}. (•1::.~o not..n a::J.r.o:l) ·- - -:t.\RÇ0/~9.,7 

REDE BANC~RIA NACIONA~ 

Percentual representativo dos depósitos bancários dos Estados 
da Pcdern35o (não constantes dos maEao anteriores relntivos -
aos anos e l.97S c 1976, com relüÇQO no total do país. 

.N9 N9 !l9 

D~ E S 'l' A D O S DE PERCEN'l'UA~ DE l'~RCE:NTUAL 
VARII\ÇÕES 

"•ROEr Dl,NCO! EN 1.975 DAN CO Efl 1.976 
. 

I DIS'l'R1't'(1 FEDERI\L l 0,52 % 1 1,02 \ + 96 \ 

2 NI\TO C<>·~SSO 2 0,52 % 2 0,40 ~ - 23 \ 

3 ESPIP.:rro SIINTO l 0,46 % 1 0,50 % + 9 % 

4 GOIM~ 2 0,42 % 2 0,53 ' + 26 ' 
5 AHAZ'll·li~S 1 0,27 ' l o' 36 % + 33 t 

6 ALJ\Go,·.,s' 1 0,23% 1 O,l7 ' - 26 t 

7 HlllWllli.O 1 0,22 % 1 o,oa ' - 64 % 

a SERC [!'!> 3 o,1s % 2 0,14 ' - 7 ' 
9 PIAU! 1 0,12 % l 0,07 % .. 42 % 

10 RIO GRJ\NDE DO NORTE l o,lo % 1 0,12 % + 20 % 

ll ACRE 1 0,04 ' 1 0,04 ' -
12 RORI\INI\ 1 0,03 ' 1 0,03 % -
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REDE 6ANC~R!A 8RAS!LEinA 51 
I.!!.!!}~r;Pn doo dopo:Jitr.u'l do 19b'J o 1964 no!l 5 uotnclo9 do maior CJ!!)o:l•,nt.tl'l~o 

2 27 1 lJ~ - :·l:G.:.u:w=::.i 

3 16,74% - R.J~ncil.'O 

4 ... 4,5H - R.G.S. 

5 2 ,58~ - Uahi.:t 

'1------('o lO,Jn - O•.>t.r:,,t. 

1.:9.®. 

.;1-----·--l-> 3B,GO',', - S.P<:Hl<:J 
---·-~-....... 1'~-..t • 

.-----------------------?.-li'" 2~ 1 56 16 - i'·I.Cr.D:air. 

3 -----.- l7,00t - H.Jono.J.m 

:!",t;l4t • H.G.S. 

4',00\', - Dnhia 

III 
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REdE DANCÁAI. DRA51Lf!RA 51. 

~-~EJ . .!!!;.}~o rtor.; dooÓ~ito!L1!.!!....J210 n 1~7 1; non 5 ~:t•.Jt!!~:lior c:oncWfi~tr;,~·~:l 

_, ---··- n.. 

r------------~------,.;2:...,._18 ,00\ M.Gorais 

r-------------..::.- 1G, 00\ R.J ano iro 

4,30\ R.G.S. 

+------~ 13,50\ out.I::ct • 

2 !> 13,20% n .. J'lmciro 

3 ~ ll,lS: H.Gera.iti 

4 4 ,o o~ R.G.S. 

5 
~ 

3,44~ Duhia 

\-------{!>.17,70t Out.Est. 

\ J 
' f \ . L. ____ ""1~.;;.47,9G·: s.r.ulo 

., / 
''--~ .. . 

'"··'-····~ 

-
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REOr. r.ANC~RIA RRASIL~IRA 

.,._._:;:::;·:;l.;;IJ;C;~t;l;ll;il;S;;;Or.;.P;~;;:J,:._;J;T;:;;D;E~-;6;/;";';";;;l;;2;/7;ó;;N;0;5_;;S;;=;r.~.S;T;I)_;D;;CS;;;~;;;·;,r~;A;IO;:;;·~tn;';NC;r.;.I~;T;;~;;r~~r);~~ 

r------------------=-2_,. 13 1 ~0t R.J~nci~o 

r--------------'J'-1 ... ll 1201 N.Gerais 

\------11- 12120% Out.~st. 

r------------------=2~ 131 99~ R.Janciro 

3 1 89-~ R.G.S. 

15 1 10~ Out.Est. 

\ 
\ 
~ .. 
\ 
'., 

l 52,86% S.Paul.o 

.......... 
.......... , •• . t 
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Esh!\ ~rMicos tornam visfvcis aos olhos menos atentos c às mcn· 
ICS menos rcrsric:II.CS U rerturhadora evoluçuo do rodcr de decisão 
linunccira pela f"rog.rcssivu com:cntraci'io dos depósitos bancários cm 
um Estado. fi de tal ordem o desequilíbrio existente c ele se agruvu de 
tu I sMtc LJLIC é de perguntar-se quul será ela cm cinco ou dez unos. 

o fulo é que o roder de decisüo r.nanceiru cstú rraticamcntc 
concentrado cm um Estudo. E nüo hú necessidade de nenhum talento 
especial puru antever tJUC cssu conccntruçUo se nvolumurú, rehuJ sic 
,\'tulltihu.\·, c se nvlllumarú de nwnciru inc.xorávcl. 

ScrC1 isto convcnh:ntc ou o futo, cm sua expressão mutcriul .. é de 
rmrticulur gnlvidõldc'? 

Suposto que os c:stuhclccimcntos hnncários não sejam institui· 
çõcs liluntrôpicus, é natural que eles rrocurcm c prefiram os negá· 
·cios muis rendosos. dcix~mdo rclcgudos paru um segundo ou.tcrcciro 
plunn, scnr10 pmu pi uno mais remoto, segmentos du cconomiu, dimi· 
nutos aos olhos do bunqudro distante, atento aos dados do compu' 
tador mas fundamentais para certas áreas econômico·sociais. 

Antes indaguei, com base nas observações de Marco Antônio 
Rocha, se ó rossívcl atender à pcqucna empresa sem o pequeno ban· 
coe se o requeno banco nüo desempenha uma relevante funçüo. que 
só ele bem desempenha. Agora, desejo desenvolver algumas conside· 
rações em torno. a um caso concreto. I! natural que eu tome do Rio . 
Grande do Sul. 

O meu Estado é geralmente louvado pela varicdade e equilíbrio 
de sua cconomia. Nele não hú grandes fortunas, nem a pobreza atin· 
ge as rroporçõcs ve•atórias de algumas regiões. 

ESTADQ DQ RIO GR~~~E DO SUL 

119 de i ordern B A N C O S 
Esta~ o 

Pois hcm, o sistema bancúrio rio-grandcnse renetia essa realida
de: se niio era ótimo, era bom: e o que muito importava, tendo raízes 
rio-grandcnscs e lendo evoluído com u sociedade rio-grandcnsc, aten
dia fundamentalmente às necessidades da sua economia. cada qual 
num sctor predominante- a carne bovina, suína. ovina ou de aves, 
a Iii, o arroz, o fumo, a uva, o couro, o feijüo, o milho, o linho, o tri· 
go, a soja ... 

Enraizados no Estado, nascidos em função das necessidades do 
Estado, desenvolvidos paralelamente a'o crescimento do Estado, com 
o seu cupital repartido prc:dominantemcnte entre moradores no Esta· 
do, dirigidos ror ressoas ligadas aos interesses do Estado, natural· 
mente sensíveis às peculiaridades c c•igi:ncias locais, testemunhas de 
épocas de fartura c de crise, de paz e de guerra, os bancos rio-gran· 
densos tinham responsabilidades 'que cumpriam. responsabilidàdes , 
sociais'quc desempenhavam de maneira natural, dada a intercorrela· 
çiio de interesses. Tendo resistido a tantas adversidades e a elas sobre· 
vivido, alguns deles chegaram u õgurar entre os primeiros estabeleci· 
mentos do Pais, para serem arós sepultados pela ane•ação ou pela 
confusUo. · 

Nüo é oportuno demorar na dcscriçüo dessa ocorrência: o fato 
jà ocorreu, ó um fato histórico. Limitar-me-ei a dizer que em 1964 o 
Rio Grande do Sul possuía treze (13) estabelecimentos bancârios, al
guns de reduzida e,pressüo, alguns de magna expressüo, de sólido 
conceito·. inclusive: no exterior. 

31.12.1064 

I Df.POSITOS 
(CRS 1.000,·) 

1 00 ESTADO 00 niO GnA~OE DO SUL ~ 47.434;256 
2 DA PROV!NC!A DO RIO GRAUDE DO SUL, 42 !501 .830 
3 tnPL.E CO~ERCI•L DO SUL 24.140.138 
4 AGR!COLA RERCAIITIL 25.416.867 
5 COI:L.E liiOL.OO SST.OO RGS. 2.456.S41 
6 RIOGn~iiDENSE OE EIPAII.ECOIIOHICA 2.352.804 
7 OE CREO!lO PEAL 00 P.GS. 
a FRE:JEP.!CO IIEiiTZ 
9 PORTo ALEG~E:ISE 

1 o ftUX!LIAOORA PREDIAL 
11 DA PROOUCIO·RIOGRAHDEUSE 
12 SlilliiCO . 
13 :IAC!OriAL 00 COI\ERC!O 

T OT A L 

Hoje, e desde 1974, dc 13 ficaram reduzidos u 3, em verdude, u 2, 
pois um dos sobreviventes é um pequeno estabelecimento familiur, 
que possui 2 ou l casas. Outro é o Banco do Esl:ldo, Privado, só 
restu um. 

Em 64, dos bancos rio·grundenses, como jn disse, detinham 
5.44% dos depósitos no Puís: em 1976, reduzidos n menos de um 
quarto, qllnnto uo número, os seus depósitos representavam upcnus 
l.HS% do totnl. 

Sinto-me exonerado de fuzer outros comentilrios, tumunhu u cvi· 
dénciu dos fntos. E isto em relação no Rio Grnnde do Sul, tido e huvi· 

'854.297 
707.6~0 
GoC:355 
407.197 ~ 342.337 
102.567 i :. ~. "+ ':' o 7 S' 

_, ~ • ft• • 

~ 
, . . 

t'íUt.t,3~.119 • 5/Pa i ..... 
• s 

I 
'• 
.... ~ lS ~I) O 

sis.P 
: 
a ul o 

do como Estado de boa e hurmõnica situação c desenvolvimento eco
nôrnicos. 

Se tu! ocorreu no Rio Grande do Sul, fenômeno semelhante
cu quase que diriu ruralclo- sucedeu na Buhiu, Estudo que, como o 
Rio Grnnde do Sul, roderia ser clussiõcado de médio cm relação uos 
demais em matéria de poderio r.nanceiro, e o fmo ó bastante para 
dcmunstrur que o fenômeno nUa ~c deveu t\ causas regionais ou cir· 
~:unstuncluis. 

Como o Rio Grnnde do Sul, a Buhia tinha um grande banco, 
ccntcnilrlo, de c."\pressilo regional c nuclonul c conceito internacionul. 
Se o Rio Grunde do Sul tinha 13 buncos em 1964, u Buhiu rossuín li, 
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· .l'lojc reduzidos a 3. Se o Rio Grande do Sul detinha 5,44% dos dcpósi· 
tos, que cufram para 3,85% cm 76, a Bahili detinha 4,00% cm 64, 
minguados para 3,20% cm 76. O maior c mais antigo estabelccimen-

to, o Bunco du Buhiu, que cm 1970 chegou a deter 55% dos depósitoA 
do Estado, foi deglutido cm 1973 por uril'bnnco paulista uo cubo di: 
um processo dramático. 

... ';' ...... ·. 

! 
' I 

ESTADO DA BAHIII 

Evolu!ião da 1.960 • 1.976 

·: 
OUIIDRO N'1 l 

N9 PEPOSITOS NO ES~'/100 .:DEPCSITOS NO PII!S 
11 N O DE 

0/INCOS 
(CR$ 1000,-) (TOTIIL·CR~ lODO,-) 

-
1.960 9 13.105.471 507.838.872 

1.964 ll 126,886,933 3.180.089.~29 

1.970 6 1.001.909 25.365.409 

1.975 3 4,605.697 133.588.185 
06/76 3 4. 807.036 151.64~.959 

12/76 3 5.835.016 l82. 515 .. 563. 

.... "' ____ --
OUIIORO ~19 2 

ANO I 
BIIIIIT< ECON0t·rl CO 

rercãii'tüãl. dos ele Pereêri'tüô1tfos 
pósitos •./o ·total depór.itos s/o to 
do ...... t:.Z...t., tal do .aM&.:...:-7., 

BIIIIIA/ECONOt.trCO 
Percentual elos 
depósitos s/o t~ 
tal do iloM&b?o,.. 

1.960 4~,50 ' 87,60 ' 1.964 42,00 \ 38 ,·60 80,60 % 

1.970 55,00 \ 27,80 82,80 
1.975 Incorporr.d..:~ pelo 

Braclcsco'cm 1973 74,80 

06/76 77,53 % 

12/76 72,50 

I 
Pe rc~n tunl s/ 
o totul dos 
daeõs~ tos no 
PZllS o 

2 ,se % 

4,00 % 

4,00% 
3,44 ~ 

3,20 '6 

3,20 % 

I 
.=: 

O!Jl'ROS 
PorcCnt'Uil"í dos 
depósito:; .. r:./ o t.2,. 
tal do- "•-
-e....<... I 

12,40 \ 

19,~0 % 

17,20 ~ 

25,20 
22,47 % 

27,50 ~ 
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-. 
ESTADO DA BAIIIA 

··- 1 6 1 DA CAH IA 53.267.494 
18 2 ECONDHICO DA BAHIA 49. 070.S~B 
57 3 DO FOHE~TD DO ESTADO DA BAHIA · 12.610.025 

127 4 CORRrA SILVEIP.A 2.359.705 
145 5 CDHERCIAL DA BIHIA 2.D5D.65~ ! 
149 6 BAHIA~O OA PRDDUÇ~O 1.895.143 
154 7 DA ADHI~ISTP.AÇKO 1.774.16G 
163 8 DE I LHEUS 1.519.250 
180 9 COI-I. E I~DUSTRIA DA RAIIIA 1. 2?.7. 18~ 
204 ln DE CREDITO DA BAIIIA 807.637 

'. 
lf.T o r • L 126.58~.145 

' CASAS DE C~!IBIO 

.Jl Gorges 1 td, .. 30G.7RB ; 
··-

T O T A L -" 12G.R3P..~33~ :t., ::10 ~~ 
r Sl Pn is -;110,37% I 

ij 
~ s;s.raulo 

I 
,. 

I 

~· 
;em h i. .. ue. !l- = -- c w '- ~ 

Se hú uma desmesurada concentraçuo de poder nnancciro cm 
um Eswdu. no grande Estudo que desde o nm do século assumiu a 
lidcran~~~ no dcscnvl1lvimcnto·nucionul, se cssu conccntrnçào se cspc· 
lhu nns indiccsj{l enunciados c m1s g.ráncos deles representativos. 

. :1H.44'ff cm 64. 
4.1."0-:f cm 70, 
47,96"'r cm 75, 
5".Hii"f cm 76, 

.: se css;1 cnnccntrucno se uccleru u olhos vistos, como i: intuitiv~). ch1 
se prm:cssu ;.\U mesmo pusso em que dcclinnm os dcm;,Jis Estudos, 
in~:lusin: :1quclcs outrora norcscentcs. importu sulhmwr que, 
fenômeno scn1clhantc, ocorre tumhóm e parulelamcntc nu prôprin 
Estudo de Siio Paulo, 

Concentração dentro de Sào Paulo 

BANESPA e BRADESCO 

O Scnudo h<1 de compreender que nüo faça análise completa dos 
huncns ruulistas pois niio teriu sentido: limitur-mc-ei a examinar um 
futo, mas futo ~JUC me pnrccc dn maior signific:.u;ào, 

Em 1964. c desde muito, o Banco do Estudo de Suo Puuln. 
Bt\NESPt\, ~1cupavu o l~tlugur entre todos os h~1ncos puulistus c cn· 
Ire ns h:ancos hrusilcirLH~. e~cluidu o Buncu do Brusil. Nn m~:srntl 
uno, u Bancn Brusih:im de Descontos. BRADESCO. sitlwv;l·sc cm 
1\' lul:!~lr no EstuUu c cm 5'• lug.ur dn Puis. c cru grande u dil'crcrwa 
entre ..:lc~. 

Em 1970, n BANESPA continuavu sendo o I• cm Suo Puulo c 
no Brusil, enquanto o BRADESCO pussuvu u ser o 2• tumhém nu 
Brusil. quundll era o 59, em M. 

l'm 1975. porém, n BRA DESCO dcslronuvu o Buncu dn Esl;ulu 
de Stlll Pauhl- BA~ESP,\ -de suu vctcr~IOil ~ohrw1CI,.'ri:l rwm 
um:a scgund:a · push;:)o t:antn no ccní1rio· cstUdual, i:omo no pbno 
na~huml. 1\111 ~ lllUÍitl, llHIS ntln ~tudo. i: digno de ;atcnc;t\o :1 linh:1 
evolutiv:a de umhns. ns cst:thclecinientos. umu no· sentido do 
l.'n.:sl.!ime!'ll\U, lHitr:l no do declínio. Melhor do que as rulavms. fula o 

. qu~Hfrn scl:!uintc. c c~1"n1 ele os grálicos corrcsponderw:s: 

Pcn:cntuul snhrc os Lh.:pósitos hancúrios no Estudo de Siill Paulll: 

BRADESCO BANESP.-\ 
1%0 f-l.25'r 26,70'; 
1%4 K,94'i 14.SH'1 
I 910 16.97% 20,9or; 
1'17~ 24.07% 17.32''i 
I 976 ~~.93'/'r 14.24"i 

·\J.wru, v~ju ll Scnudo u evoluçUo do percentual sohrc ns 
t.lcrt·,.,itl"' h:an~.::'1rhls dll País: 

1960 3.19% 10.31'1; 
1%4 3.43% ~.60"; 
I '170 6.74% H.JI~, 
1'175 11.54% H.J Ir; 
I '176 12.12% 7.~217 

Q11cr uitor <111< cnquunlo o Banco dn Esiudn de Suo Puulo teve 
"""''l"cdn de 47•·; de 1900 u 1976, o BRADESCO leve um uumcnlo 
liC 17H''; 110 llWSilHl rcriodo, 
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B R A O E s c o - Luqar DEP0SITOS Pcrcontu- Percentual 
ANO ocup.:t- a1 s/o s/o "stado 

elo no (CR$ 1.000,00 ) Pa!s da S.Paulo 
PZ1Ís 

1.960 79 16.178.899 3,19 % 8,25 % 

1.964 59 1Q9.297.793 :i,43 % 8,94 \ 

1.970 29 l. 708.763 6,74 \ 16 ,9.7 \ 

1.975 19 15.4 2l. 627 11,54 % 24,07 ' 6/1.916 19 1: .304 .567 ll ,41 % 2l '78 % 

12/76 19 22.122.739 12,12 % 22,93 ~ 

OBSERVAÇiiO: 1\umcnto cm 16 anos - 178 ~ -

BANCO DO ES'r 1100 
OE SilO PI\ULO 

Lugar DEA0SITOS I"crcentu- l'arcont:ual 
ANO ocupa-

(CR~ 1.000,00 ) a1 s/o ~/O Er.t.'l~l~':l 
do no·· País ele S.Paulo 
PaÍS'\ 

1.960 19 52.338.365 10,31 t 26,70 ~ 

1.964 19 178.206.482 5,60 ~ l4 ,58 \ 

1.970 19 2.107.631 6,31 % 20,90 % 

1.975 29 11.100.752 8,31 ~ 17,32 ~ 

6/ 76 29 12.124 .llB 6,00 \ 15,25 ~ 

12/76 29 13.740.163 7,52 ' 14 ,24 \ 

ODSERVl\Çl\0: Redução em 16 anos - 47 % -

ftarço/1977 
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l%0 
3,19 ' 

1964 ( 3,43 ' 
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Como se verifica, uma nftida inversão de posições. Em .1960, o 
BANESPA tinha 26,70% dos depósitos do Estado de São Paulo c o 
BRADESCO, 8,25%; cm 1976, o BRADESCO tem 22,93% c o 
BANESPA, 14,24%, 

Relativamente aos depósitos cm todo o Pafs, em 1960, o 
BANESPA tinha 10,31% e o BRADESCO, 3,19%; em 1976, o 
BRADESCO detinha 12,12%, enquanto o BANESPA apenas 7,52%. 

Qual a explicação para o vertiginoso crescimento de um banco 
privado e para o acentuado declfnio de um banco estntal, ainda que 
com a participaçilo aciondrias de particulares? 

Creio que a melhor. resposta deve ser dada pelos responsáveis 
pela politica adotada, sem excluir a administração de São Paulo e do 
Banco do Estado de Silo Paulo. 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - RJ) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Ouço, com 
prazer, o nobre Senador Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Soturnlno (MDB - RJ) - Vejo que V. Ex• 
chega quase ao final de seu pronunciamento que é, efetivamcntc, 
impressionante. Essa concentração poderia ser o resultado de um 
processo natural. As regras de mercado, muitas vezes, são perversas, 
c a chamada mão invisfvel de Adam Smith quase sempre favorece a 
concentração, quando não h6 a açilo corretiva do Governo, do 
Estado, para evitar essa concentração, que a mim me parece - c 
acho que a V, Ex• também ...:. dcsaconsclhâvcl. Mas os números que 
V. Ex• apresenta são tão chocantes que esse processo, a configurar
se nu profundidade, na intensidade, com que V. Ex• nos apresenta 
cm tão curto pcrfodo, não pode ser, de maneira nenhuma, apenas um 
processo natural, ainda que com as falhas do Governo, da sua não 
corrcção. A hipótese a que V. Ex• aludiu, de uma polftica de 
medidas governamentais favorecendo essa concentração, a esta 
altura, parece-me de uma evidência clamorosa. E pergunto a V, Ex• 
c à Casa se essa polftica, dando esses resultados no sistema 
financeiro, não se constitui também numa filosofia de Governo que 
estaria dando resultados paralelos c semelhantes, no sctor industrial, 
no setor agrlcola, enfim, em toda a vida económica do Pafs? Acho 
extremamente chocante- como disse- o discurso de V. Ex•, que 
revela a esta Casa c à Nação o absurdo do processo concentra
cionistu a que estamos submetidos, c com o favor do Governo. Estou 
informado de que V. Ex• fará alusão a esse ponto, de que no 
processo de absorção dos bancos hã muito favor governamental, hã 
financiamentos subsidiados, h6 verdadeiras doações para grupos 
financeiros absorverem outros. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Por isso dizia eu, 
nobre Senador Roberto Saturnino, que a melhor resposta talvez 
pudesse ser dada pelos responsáveis pela polftica adotadu. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a campai
nha.)- Solicito a v .. Jlx• que conclua o seu discurso, pois o tempo 
jú est6 esgotado. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Encerrarei 
imediatamente, Sr. Presidente. 

Mas, os dados são de tal eloqUência, que dispensam maiores 
comentários, porque entram olhos a dentro. 

Mus, mesmo assim, na sessão de amanhã - se me for dado 
ocupar a tribuna - procurarei tecer alg'uns comentários marginais 
ou complementares ao que até aqui foi dito, Como tive ocasião de 
observar, trata-se de um discurso mnis ou menos descritivo, porque 
'c limita 11 levantar dados e colocá· los diante do observador. 

Atento ll sua advertência, Sr. Presidente, continuo, para 
encerrar 

Vale a pena comparar o poder financeiro de um só banco 
paulista, o maior deles, com o dos maiores Estados da chamada fe· 
deraçi\o brasileira. Representando 12,12% da totalidade dos dep6si· 
tos do Pais, o BRADESCO, em dezembro de 76, só ele, quase se 
igualava com os depósitos de todos os bancos do Rio de Janeiro, 
com 13,99%, Estado que ocupa o 2• lugar: o poder do banco paulista 
praticamente equivalia ll soma dos bancos de três Estados 
brasileiros, que não são os menores da Federação, o Paranâ, o Rio 
Grande do Sul c a Bahia, os quais, somados, atingiam naquela data a 
12,86%, quando um banco só tinha 12,12%; e batia, com significativa 
vantagem, o Estado de Minas Gerais, que declinara para a casa dos 
l.%.11%para 12,12%, 

E a propósito convém observar que, faz três dias, a imprensa 
informava que os depósitos do BRADESCO no dia 24 deste mês de 
junho haviam alcançado a cifra de 25 bilhões (Jornal do Brasil, de 25· 
6. 77, p. 21 ). 2S bilhões cm 24 de junho contra 22 bilhões c 122 
milhões em 31·12·76. Antes de fechar o semestre um aumento de 
13%. 22 bilhões e 122 milhões cm 31·12·76, 25 bilhões em 24 de junho 
de 77. 

IJe modo que, nesta altura, é possfvel que só um banco, que um 
banco só paulista jd tenha suplantado os depósitos de todos os 
bancos do segundo Estado cm ordem de grandeza financeira, o 
Estado do Rio de Janeiro. 

O fato estd·a indicar como o fenômeno apontado tende a tornar· 
se cada vez mais graúdo. 

Para não cansar o Senado com matéria tão inslpída, aqui estan· 
cio. Limitei-me a registrar o fato, como que fotografando·o, fato 
pura mim surpreendente e alarmante. Pouco versado nestes assuntos, 
não saberia explicar o fenômeno, que talvez não chegue a constituir 
enigma para os competentes ou, quiçâ, para os melhor.cs informados 
nos segredos da administração. 

Banco do Brasil 
BRADESCO 

Também í: interessante observar que, nesse perfodo, 1970/76, os 
depósitos do Banco do Brasil diminuiram em 9%, caindo de 39 para 
30% do total dos depósitos existentes no Pais, enquanto os depósitos 
do BRADESCO cresceram de 6,74% para 12,12%, ou seja, cresceram 
cm 79,08%. 

Eamanhil? 

Se hoje a situação í: esta, se hoje os bancos de um Estado 
entesouram c aplicam mais de metade dos depósitos de todo o Pais, 
se esse crescimento se avoluma e engrossa de ano para ano, como se 
verifica dos lndices enunciados c dos grdficos apresentados, uma 
indagação irrompe naturalmente e tem de ser formulada: se esta é a 
situação atual, qual será ela daqui a 5 anos, daqui a 10 nnos? Então 
qual serú o quadro, se o poder que pode tudo, inclusive cerrar as 
·atividades do Congresso e investir-se nas suas atribuições, que pode 
"reformar" o Judiciário, que pode discriminar os brasileiros c confis· 
caros seus direitos, se o poder que pode tudo continuar testemunha 
indolente, cega, surda c muda, em face desse problema, cuja 
importância nacional é desncccss6rio acentuar? 

~ a questuo que examinarei: nu próxima scssilo. (Muito bem I 
Palmas.) 
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lei~ RIO H!lfd/CO 
21H UJlAUCO t CJA.LTD, 
26G I Ali~ OS IIALZD/11 
21i7 l\CTROI•OLC 
t6n t:ovr, t.ntnl CA 
26!1 /IAW/110 
27 O I!OIJCRD 

RJ 

" " nJ 

" " " " ~j :··1 
,,, 
" SP 

" nJ 
nJ 

" " " " "' nJ 

" " ~I· 
co 
rs 

" 11 .1 
nJ 
sr 
nJ 
t:c 
I' I 
CC 
P,l 
I:J 

" RJ ... 
"" " " SP 
IIC 
RJ 
RJ 
RJ 
nJ 
nJ 
sr 

" OJ 

" nJ 
RJ 
IIC 
RJ 
RJ 
OJ 
RJ 
RJ 
nJ 
PI 
nJ 
SP 

" SP 
SP 
OJ 

'" RJ 
RJ 
I'T 

"' " RJ 
cr 
RJ 
nJ 
PI 
RJ 

" " se 
AJ 
r:c 
AJ 
SP 
PC 

" AJ 
AJ 
AJ 
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" nJ 

" nJ 
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AJ 
SP 
SP 
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G2.!JH 
GloDH 
62'o 2'40 
Go, 214 
59,264 
56 o !50 
56, Cl14 
5!i, 901 
54 o 713 
54 ,634 
5~. 578 
~3.1147 
~1 '501 
SI, 28l 
47 oll61 
47, Z7t' 
4~ .325 
42,878 
42.402 
~ 1 ,III s 
3~' 132 
37 o t'81 
37. 6(!1 
36' li 11 
35,1Jiif 
l'.i,Hi1 
3~. 67~ 
35,3H 
32,U.II 
l%.1 oc 
~~ '"1 ~ 
JDo 5" 
lP, 12~ 
21. 51 n 
27olt.C 
~~.r. (1 
:l, ~9t 
%2, G:l3 
2~ .1:03 
22o1 li~ 
21,7H 
!'11,03 
l!!,flrlJ 
III, 1 ~ J 
1 ~. 011·1 
n, Jnr 
I 5o 0!11 
r·,.:;oc 
l· .:!31 

~>~~ 
t: ~·:~? 
3,ol71 
~.~~·!I J,u,, 

ii ;:!i~ 
:ti Pilo 

1 
'I 

691,904 
5~4. 74] 
101.33.1 
104 ,414 

71, 579 
S!I,Hl 
511,444 
SG, 072 
54.1156 
54.315 

./Sctlmbro/1!171i 
Porto A hgr• 

119 elo :1(1 du 
orclrm , orl!c m 
Cer.:al I Ui\ dO BAI!COS OEPDSITOS 

ccns I.DDQ,·l 

52,33/l,385 
1G .530,!133 
16, 178,8~!1 
Uo!i24,%!17 
l2o21L2!:5 
a. 0:1~. S!ls 
7. 77!1o672 
S.o~55,900 
5o217.1SO: 
5,14P, 70!1 
4. 956,490 
4, 31?, OP2 
4,%09, CIG 
], 77\, 60!1 
3,582o0~9 
3, 386,liJ7 
],016,005 
2, 535, 07R 
2. 431!. 30.5 
2,1 li lo ~IIII 
1.777,11!1 
1,4115.223 
1,2/l2 o3110 
I. IJ2, llO 
1,043,4&7 

076, 31 R 
832.470 
701 '38!1 
5~4. 924 
616, 9~R 
5110, 513 
535,034 
515,575 
4511.989 
US,0\9 
424,4U 
Ul',tl63 
330,28~ 
324, B75 
311,51J 
311,302 
304' 3~0 
300,313 
285 ,OG9 
269,005 
fU,lU 
243, U5l 
199,64] 
\92,UB 
lfH'I,U7 
112, n1 v 
151,411 
143,835 
UI. fi1U 
U7o!H1 
1111, fl5~ 

Jufthodt19'7'7 
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Junho..d•19'77 

11\1 d;f, UQ d~ 

:~~:f ~~~~o 

::~ " 50 

'" 59 
175 " "' Gl 

'" " '" " -- ----· 
1117' " '" " '" 

,. 
. ~~~ " 68', 

'" " '" 70 
210 71 
22Z " 1!1!4 " 225 " '" " ,.. " '" 77 
247 7 o 

'" " 2~2 •• Z!i4 01 

"' " "' 
., 

"' 84 
267 ., 
'" ., 
'" 87 

"' •• 
'" 

., 
• 283 " '" " "' " '" 

., 
!01 •• 
'" 95 

"' " "' 97 

o~neo~ 

I PIRA!IGA 
UYCIUO CALCIRO 
COLOI/IAL llt SAO PAULO 
DA LAVOURA C tnl1.00 [ST,DC S,P, 
DA ALTf, SORilCADIIUA 
QRAZM or S~O PAULO 
uo tD11. Jnrnnnoon 

CJCCRO PRADO 
Plllil\110 ,, 
AGRICOLA DI\ IILTI\ IIDC\II~A 
~EAL OE SilO PAUtO 
PAULISTA:;O ' ·.· lllDUSTilT.;L CC 51-0 PAULb' 
riGU(JY,nD 
PIRATWIIIGA 
ATLAS 
DA rnonUÇKD DO CST ,0[ S. PAULO 
IIARttttSI 
DO CRtDJ10 DA lltTPOPDLt•SCilL• 
I UlltPtUOti:C IA 
rxrAIIST.O !IIDL,DE SAO PAULO 
AGRO CDIIERC li. L 0[ SAO PAULO 
IIJ\CICI:ir.L PAULISTA 
CRUlrJRO !10 SUL 
HIICID:IAL DA CJOI.DC Dt S. PAULO 

CASAS O~UC1iRIAS 

F,IIATIIRAZZO 
IIRAUtO t. CIA.LTCA, 
IRIIIIDS IIIILZDIH 
HURDI>QL[ 
liDVA AHERICA 
J,G,DA SILVA LtÇA LTD, 
J ,CO[LUO 
Dt S/.0 CAnLDS 
ARCEIUPD OORBI 
AUXIL!f•R DO COI!, DE S~O PAULO 
I-IOIIR/. fdiDRADt 
IIOVA "[R/. 
I UTtRIIAC I CUAL 
txCELSICII DE SAO PAULO 
BCRTnAIIU 
GAL,1·10TOA5 ACCtPT.lll, COOP, SA, 

OCPOSJTOS 
(CRS 1.000,•) 

118.273 
117,187 
107,333 
106,08~ 
1or.,~oo 

90,616 
8!1, 527 

Cont l_nu'a , , , , , , , , :. ·j, '.',,:,,, 
.. 77 .li6Z ~ ··"···~e.·..::-o:

. BZ .032 
€.0,2\4 
fi !I. 2G4 

•" .,;. :~ '51i~ 1 50 
5"1.501·· 
51' 203 

I • •47. 279 
35.316 
32.100 
31 .015 
18,004 
17.~&8 
7,819 
6.053 
3. 2"69 
UIIIIL 
/IIHIL 

554 '7~3 
71.679 
li !I, 723 
58,666 
56.97:! 
33.980 
31.017 
30.920 
24.812 
J6,294 

3.3C7 
3,004 
2. 328 

"' IlTH IL 
IIIHIL 

94To972 

~--·-
TOTAL. OOS mD51TD5 110 mm ~·~ 196.010.006--(>~ lj;:j,' 
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'" 201 
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1 fiA L~VOUI:I Ot I'I!U,S r.rt<rdS 
2 llf,CJCIIAL CC 1~1:1/IS Cõaf,IS 
3 OC C~(OITD Rr/.L CC IIIUAS CitRAIS 
~ llORCIRt. St.LU~ 
5 COI!. C 1110. CC 1111/AS GfP.AIS 
6 nHiEino oA rnocuçr.o 
7 lt!POT.E ~r.nlt.OO EST,Ct 1!,1\EIIAIS 
a ot 111UAS crn~Js 
!) mnc;.niL DC 111!1/IS r.tRA15 

lO RmiRD JUIIQU[111A 
11 CRrtl\TO C COt:.Or. lllllo~S r.CRAIS 
12 uno uonuo:;n 
1J U~CIC!IAL DO C0!1.DC 11111/.S CtRAIS 
14 MRICCLA CC 7 L~COAS 
15 CO!It~CIAL t!C III!IAS !i[P.AIS 
16 DO UIAiiGliLO 1\ltiCIRO 
11 DO COI:, t DA Pr.oouc;,a 
lB CCOUOI\JCC 0[ ltiU~S CtllAIS 
l9 SUt:OIIT 
20 DA·CIDI'OC nt·JuJZ 0[ FORA 
21 AGRO I'AST.Dt IIJ::r.s !irMIS 
22' llllltlllO DO OCSTt 
23 DE IIIP.Al 
24 POIIT[IIOVCUS[ 

25 RAIIL 0[ PAULA C SJLV/, 
26 ALI1CIDA LTD, 

,,,,1,.,--r• 17 

DCP[I51TDS 
(CR$ 1.11110,·) 

zg, 487. oal 
22,0(11 ,63!1 
2D,15R,II~2 
17 ,41iG. 271 
12,8D0,700 
12 ,0711,0(,0 
6,!178,G&~ 
6,5R3, 745 
4,367.~3~· 
1.531.~91 
I. 326, 53!1 
1. 076 ,G35 

620 ,I 64 
423 ,filiO 
:m .21 o 
185 .l~rl 
122',('157 
lOD, 907 
70, 60~ 
55 ,cu 
4:.!,4M 
211,124 
23,995 
11. ~31 

--·---

-~~~ 
TOTAL CSTA00------·:>-\1 137.R:II,G4~_....J~ 

1!------" '\,._ "".IIIi smrs 
\{-= 

5/t5TAD 

ll-

1 l-·r--'ZM·--1 nt/Satombra/\97C 
Porto Alaora 

, ____ -;~;:.::;·;~:::::~--·-r~~ ... v-:: 
110 OE i III' uci !~I-· liCI'O'IT"'S I 
onutl1 

1 
ollOtll nwcos I (CR$ 1. Clll;l 1 

crnM.·I csnua · , •• 

13 I FIR~T ILCJIY CAIU: OF U.~Oitl-: 11.·1!1-l,.\r.l 
14 2 110.'1 VISTA !I,~!H,folft 
19 J IIII•OHC,I.f,n ttr.ASILCIIlD li,Cf,~.7tl% 
26 • rr.~niAL DO r:;T,DO r.ro Q[ JMirlllO 5,4~(·,0!:!, 
27 5 uovo nuaoo s,Jf.?,Hll 
211 6 PORn'tõUrs DO C~MlL 5,~r~.r.~7 
l2 7 at u:w~rs r ,·.nrr..no suL r;,or· .• ;o~7 
42 B no nnno c~ lil1:.r:n:H:. 3,!-!.~.oJI 
47 9 nrc nnsr .r:.nt:u: or ro~Ta1: ·z.nl~.7~7 
40 \0 Al:ni!/,QC f,RJii'UD z,r.o·~.~::1 
51 11 110 COJ:LP.CIO 2,53~.1;·:: 
54 H ULTr.l.l!lkJ::O I!~A~IUJr.D 2,3H,G!.~ 
50 1l IHAL !lO tt,:/l.t.l~ I ,(i7·L~o:S 
U 14 lltr.CI:iTIL H li!Ttr.OJ l.i'8l.-:jj;o 
GS 15 DO LST~DO ~~ Wl Dt Jf,litJRO 1,0711,!1/0 
69 1G lloL,;r:uts u:noo 1,or;c;~n 
71 17 LC\/:IOIS 1,011.~~11 
12 111 o~cr.r.naR !:!~o. H17 
75 1!1 D(l,f.!:f,nt 72L 37~ 
76 ZO Ctr./.1. DC Fllif./:í•'•S C COI!~!tCIO 723.H!: 

~: ~1 ~u;~~~~o~f)nc oc J.'.lor1r.o ~~~:~f.~ 
87 n ot cnr.o1rn rn~nr.RIAL 577.<'1~ 
88 24 lltRCAUTIL 0,) ~III Dr Jl,t,'[IIIO 547,!lH 
91 25 DA C!Df,DC D:l n10 DE JMICIRO S3l,!i~•ll 
93 !6 eORCI:S 51g,rm 
95 27 THC Ur.llr. or TOI:YO SH.2H 
97 20 SOTTO 11~10~ t.70,9!l7 
n 29 oc·c~torn;t1tr.:~o~mL .:4~.tlc 

103 30 II~ZZA 42\,!135 
104 31 COilL,t lllOL,OO :lll~SIL 411.8~3 
105 32 PP.OL~P. 411,010 
111 33 RCM IIRASIL~InD HL&H 
112 34 lltDBILJAP.IO C CO:\ti';Ct.:.~ 352,671 
113 35 Dt CRt!lliO r•::S 1J/.~ 340,~(4 
116 36 FIIW:tlf,CO~ 32G.Gn~ 

f~JB ~ã ~~~~lJf ~g~~~kctrc.-cn:~P- ~~t~~~ 
124 39 A!iRICOL/1 0[ CO:~I"HCf·LO 3D,,M6 
126 40 WHTO 257.15~ 
129 41 COSiA no:mJilO 211.323 
133 42 110 !11[1. 254,~83 
139 n no 2Z7.oo~ 
140 44 COLA DO 11~-~511. 220,231 
141 45 li:! P.IO ::t Jr:UtlnO '219.875 
149 Hi oo cr.rr 181.821 
152 n OP I!WITI~ 172.53!1 
154 4B 110 ;.HRO 160.070 
156 •9 III ::r:: 1 c::r.L 15'J.nl ~ 
157 50 PRA liCt:.LCS J~. 15G.H.') 
uo 51 ucrno c•. r:: no ;::~:::::TIL 14l.Gfll 
165 52 CO!iTI/ItiiTAL 125,~!18 
165 53 m:snLA 122.~r.n 
171 54 D"S IUOUSTRlAS 115,35~ 
172 55 SAI!lA CRU7 r 110.110~ 
17.1 56 ECOiiOIII~O ;;;.C!OtiAL 1!J,,OC! 

U~ :~ ::~~J~f~~~ ~~ ~~~T~~ :::::itiRo -~~:·~~~ 
185 $9 DA IICUDPOLC O:l ~10 c: .::MICI!'\0 00,117 

~:~ :~ ~nil~~~~~ ~~ ~~gí~~f.~ 5 ~~:~~; 
193 Ci2 CIVIA 6•1,'1~2 
1 l~s Í~ ~g~~~~1lr,L ~t;~;~ 
202 65 DA CI.Pilf.L 55,901 
203 66 OC CREDITO liORSIIL•SCr.L· 54,7\J 
204 67 ARAIIJD 54,(o3~ 
ZOS GD 'DC LA UACJO!I AIICCUTIU.l 5~.57:1 
ZDG 611 J1CRCAIITH DO IIR~~IL 53.!lol7 
209 70 JSRAtLJT,', cr.t,51LCIP.C 47,:11il 
2l'1 71 1\ETRDPOL!TMC•SCr.L• U,W; 
212 72 1\.:.IIOrL DE Cm'ALUO 42,1\75 

.214 73 RCCIOIIAL ~ 1.1115 
215 74 AU~ILJ:ol\ Dt· CIICCITO 39,\1~ 
216 75 IIA~J. 37,\1!\7 
217 1G lii.CIOII.U OE lUC. E COII[~CIO 37,GCI1 
218 71 "IUOUST:lUL DRASILr!RO JG,G11 
219 70 1/AtiOli/.L DC ClltDITO LTO. 35,nr.G 
2ZI 79 OC RCSEII't 35,57~ 
226 BD GUAU!.DARA 30,5r.l 
228 8\ CE lllTIItRaY :7,5\P 
22!1 82 I!(AC~IITIL DA 1\tTRCPOLC 27dH 
233 83 DE CREDITO SOLAR•SCRL~ ;!1,2~3 
235 04 RCAL u:mo 21.719 
236 85 PAI! AIICR!CMIO ZD,U3 
238 BG DE CREOllO CXCELSIOR•SCr.L• IB.UJ I 
242 87 UIIIVCRSAL , 13,UG 
244 811 ao can. r tno.oo RIO oc J.\UE-IRD 9,432 

~:; ~~ ~u~~H~~~0Dt tREDlTC t~n , 
~~~ :~ t~~g~~~~~O L~g~HA ~l~~t i 
255 93 UIIIAO !URCAIITIL IIIIIIL 

'" '" "' 271 

"' "' "' '" '" "' "' '" "' '" "' "' "' "' '" "' "' 300 

"' 

.. 
" " 97 

" " 100 
101 
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10l 
104 
105 
106 
107 
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100 
110 
111 
111 
11J 
114 
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CASAS B.liiCAAIAS 

RIO ORAIICD 
I·IUIUIID 
:IDIIUD 
DE CXPR:ISJO C0!1L,E 11101., 
FIIIAIICIAL r IIIDBILIAniA 
S~L AI1E:RJCA11-' 
OAo\SILEIRA OC DESCOUTOS 
COitUC1AL P.liiCAiliA 
I!I!ERIUG 
SOCIAL DE CRCDITO 
Ot CREDITO C OEPDSITDS 
SEA liRA SA lnDS 
ALIICRTtl 9CIIAR 
A COI:P [115/IOORA 
ROCHA 1tiRAt10fl filHOS L TO, 
DE CUDITD ltUIIICIPAL 
CtRIIAUO L TO, 
DOROALUO 1lnc!IHA 
Dt r.RtDITD IIICL,[ COIILo 
F ,DRAG-' 5- IRIIlO 
IIDIITC Ulll DO 
COittRCHL RAA$1Lr1AA 
LDTIIAn $Tli[JIITHAL & CIA, 

84,553. 56~ 

-
1D4.414 

s;.B&6 
S4, 315 
53, 27CO 
2a.137 
25.192 
24 ,8GII 
zz. 74('1 
zo. 95! 
1 B, 50 R 
15.319 
IS, 311 
8, 96P 
a. 943 
8. 40~ 
J, 65D 
2, 261 
I, ~46 
1,43~ 
1.D~l 

"' " " 

~ 

' 



DI~RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Stçlo 11) 

~Qc DL llV Dt 
OtPDSITOS DRDLII OROt:l DAI/CDS 

GtRAL csu.oc (CRS J,DDO,~) 

ru- 117 CIICDIT FDUCTIER OU DIIUIL ET A,S IIIHII. 

477.740 
. 

TDTnL l:!iTnDD os.o:u,:nl5~ H,?A :-: 
j S/fiAfG ---

t ;Ó}~~~n~o 

---,-- ·- ~~-w'--~-=m /Datornllro/1D715 
.. ' -'':'i>' ,. Po.~~-~ AlQ!Ir• 

. ' -
CSTIIDD DO RIO CnAUDt DO SUL'..4- I 31,12,10GO 

D~l:~ ~~o~fr DAUCOS orrD~ITOS 

RAL I CST~:lO . 
(CilS 1.000 1·) 

1& 1 C!\ rRO\'I::CJA DO RIO C,:Hl SUL 6,921.010 

33 ' DO tST/.[H! CD RIO lir.f.!lnt 1!0 SUL 4,900.5% 
)O ' UACID:I/,L DO COWlCIO 4,9l!l,G90 •• ' 1!101. C CC'ItL, DO SUL 3.~1:!.~00 
50 ' ACRICDlf, r:~r.Cfo!ITl L 2,~G:I,17B 
31:' ' ronrn ~o~.rcn:;sr 253 .44!1 
se 7 I![ CP.CUl TO nt.-.L /ln l't.S, 179. g.;z 
70 ' I:!Or.r.;.m:T.I/5[ llt t::P, ~CO:t~!!ICA g~ • 1 JS -- i 

Zl, ICD .2915 

ct.:r,!; Of.UCARI l.S 
. 

------
•c o ' . rr.cor.rw:o 11tuTZ 25, 31iS _l_ !g~ " HE!IIIfi!C 8•,4t'3 

33.1158 

TOTAL 01) tsrr.on- --:..1 :3.ZDZ~IS<1\~.Ij 4,55: -- r:~ S/P>!S 
• 11 ,23 ~ I· :~:~~u:~' . -Uil.~~·.11· ~·.l.f~ •• L-:'00·-

....... ~-·~ ' 

1 UI ~ 
1111 n ~ 

9 D ti 111 
Mr111 01 
U~L ~IS 
~. 

11 

" " " '" "' m. 

I fdlG j 

1 

' ' ' ' ' 7 

' ' 

CSTAiin DG rr.nArtlt -G· 

DAI/C OS 

Ct~l:l'r.CI ~l r.l) rrn~o:J,'i 
tl[IICo\liT ll r. 1:1~L.OO r~~~IIA 
no r~~~.~~~ on N·i'Atl~ 
ur.cr c·t.~ L o c r,,t,t.Ur C STA,CATf•WI~ 
:Jt CV~ 1Til1f, 
TlltR,'.L t:CI p,\~~:1·' LTO,•COOP, 
fRAt:CI~CO TtLLCS 

. 

CfiH,S f1AIICf~lfl~ 

\'ICI':IT! r!n~!Llll 
IIII LA\'OUnA DO I:ORTt 00 I'AnA!IA 

3J,1Z,1 ti~O 

ocrosnos I 
(CRS \,000:~) I 

G. 3CIO, 312 
3.4117 .ano 
\. 400,011 

7\ll,nll 
304 ,OSJ 
DI. lltll 
Uoli33 

, 2.41 1 .~!13 
I 

35,A03 
21.1 06 

I 56,00' 
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0.0[11 
tUA L .. 
111 

í 

"' 

/Svtembr0/1 ~7~ 
Porto Aloure 

UTAIIO Dt Pr.P.IIAIIDUC~ • B ~ 

IAIICOS 

ESTADO Pt SAIITA CATP.RJII.( 10 

M ot 
ORDtll UNtOS 
Ulo\liD 

1 COII,t III~.Ot IMITA CATAWI.t. 
r suL ousa 

USAS DmAnlAS 

' IIU!IAIIO STtiU 

i 

llfrnUTIII 
ccns 1.eoo,•) 
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Situação em 31-12-64 
Relaçio da Rede Banc,rla Nacional 
por ordem decreacente de volume de 

dep6slloaem 31·12-64 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(S.,Ioll) 

... I r ~ !IUII'I't.!lõ'C UOr. D~rO oc : n n " c o ' 1:/lTMJO 111~0:1 -

~ 
1 r." cu 1.co~,·1 

I " lJ~.UG,U:O 

' '" ll4, HG.~~O 

' r:~ rn,,n;:u 
• l!t 1l3.~GO,UB 

' " IDU.UI,Jtl, 

' " 1D•.o~~.o:~ 

' r•r. 9B,$~J.H7 

' UL~ SA, " tJ, tiG, 1~t 
,g AJ li,U6,,on 

" 15, ~~G, G:!l ., 
'" U,IIC,Gi~ 

" .. ~1,U\,)4l 

" "' ,1,1U,OG~ 

" " 511,UII.~U 

" " n.s~1 ,103 

" " U,267,UI 

" " Iii.~ 10,011 

" " U,07CI,Un 

" " IR,1!G,~1G 

" " H,&l&,',U 

" "' u.n:~.no 

" " U.J1!1,110 

" " U,501,bJO 

" '" U,UO.Ii~J 

" AJ ll,!itll,Ull 

" " 10,U5,!H 

" SP J7,917.U:~ 

" " 37,3\2,135 

" " lfo.Jn2.7110 

" " l'oeU,GU 

" .. ,.,co7,nn 

" '" U,JJ3,751 

" " ,,,5,.-50 

" " J2,5U,JU 

" .. Jl,D18,&95 

" PR 31,737.131 

" " )1,2C11,U~ 

" .. JO,IU,7U .. SP J0.109,6P.\ .. " U,IU,Oll 

" " " " " AJ "· .. .. "· .. " "· " .. "· " " "· .. .. \9,U&,IOS 

" AJ 15,1!8,0\6 

" "' U,.I&O,Ul 
11 .. 14,100,044 

" :u.e " \3,UG,S17 

" !li' " 13,Jt&.ll57 
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Sltuaçio em 31·12·76 

Relaçio da Rede Banárla Nacional 
por ordem decret<ente do ••lume 

de dep61hosem 31·12·76 
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o\U:MT.O TIWLr.TLIIrn"II!O 
DO CITADO PC IIU.COA~ 
r.or.Mru:TO 
DO C'To\PO DC KIITO OftOUO 
DO c:TAno DO 11111 OMNDC DO NDII'I'C 
o\1/'I'OUJO DI: OUClltOI 
:;~:::':'0:10 "M~UC.t!l'l 
JNDU~'I'IItll.l. DI<: PCIU/AliiiUCO 
PC PflDOAr.~~Q OC KILIMI OCMI:I 
LWI 11/IÇU~o 
110:.0.:10 lllNDII'l~!l 

CCl~CI\CfhJ, .'.~L!!; 
J·rwlior.lr: 
1'';1 L:~TI•t•: VJ ·~\IWII!~ 
l'll!T"' ~~~ 111.~/.l.II/,C:l 
r.1'11CPCII rtl;tL:I!ICA l.ht1UA 
11:1 C::T110:1 11.: OCIIilt/'t 
tuWCMTI" p;; Ç~,\11.1"\ 
llól !.,'O:I~t•('/0 

U~ 1-::l'ft.t""J ''" f>UU1 
Itõ"lt::IWo\;;;l~t:N. 
~~~cro:t~lo 
t.wu.tr. 
ltiPIII.lT~I/11• ~ c;:tr.RA 
nlii'I!O~~Ç~Q C C~II:RCJO 
111111.\L nt: lili/MI ClCMIU 
D~ r.'Ttr.liO u.1 lot:'AC . 
Dr ClltDTTCI LU:tr.L llC'I MIO GMtiDC PC IIUL 
m:IICIIIITII, llt P~Nlll.'lnUt:'Q 
/,lORD N:CUfoMIO I!Ç Galo\R 
I•MIC!o C'1Xl:~~t11U l'fM.JANA 
IU:CJUIIAL tiC CRrDT"J'O AUn.\1. •r,QO~• 
I'~I'UI.tr.R cr. rUIITA~IA 
.:M,J/.0 fiUOYO 
COI!,, IIIU, DO IUQ ·" .1ANCt.a 
D~ IIO~AIUA 
Dt U. IIACIC!I AIUll:tfTil/11 
I~DIUCM~II 
PAIINAHIA 
ro!IM'AIItr.IID 
Cl~ C~COl1"0 IICIIIIJPCNIIC 
MbiCIA rii/A!ICI.o.I. CE POII'I'U"-L 
lõ.\::CIIA:. 0:. DNIIII. 
CUII>õ!ICID 1: U.VCUM 
fltAL CC IMI I'AUJ,O 

:~:~~Ao 
COIII:IICIIoL IICDlDbfCllo t•l 

1'0'tAL 110 PAlll """"'"""""""'"~ 

~ITMIO 

" " " "" " .., 
"' '" " " .. .. 
" " "" •• •• 
"' " '" "" " " " .. 
" " .. 
"' •• .., 
•• " " •• .. .., .. 
" " .. 
" .. 
C< 

" •• .. 
" .. 
" " "" .. ... .. ..,. .. 
OOT 

"' " '" ,., .,. 
" " "' .. 
'"' "' " " " "' " ., 
" "' .. 
" .. 
" .. 
" " .. 
" •• 
" " "" " " •• 
" .. .., 
" .. .. 
"" •• 
" 
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KO:iTM/1': 1103 
C~P6UTO~ PI 
cR 1 t,oao,oo 

n.nz,nt 
U,HO,IU 
U,4GB,I" 
t,2~l.Z118 
t,Ul,GU 
a,u.o,Zil 
e.zU,IIi1 
l."ID5,5U 
o,nti,,ll 
4.!121.~00 
4,2I~.n• 
l 1 7:11 1GIII 
),5111,B15 
l,ln,u::z 
l,lGO,Gr.~ 
l,H5,0'0 
l,llO,,l!!l 
l 1 05,,D24 
),024,8~0 
2o 1J)7,11!:.~ 
J,H,,U1 
2,1H,IIl6 
:.~u.na 
),)55,084 
2,l1t,ll!l 
:,on,4oe 
2,0111,411& 
1 1 0!'111,Ul 
1,1M,l41 
1,~81,G!I' 
1,44,,741 
looUD,GIIO 
1,:u,n4 

,1,1111,0!19 
1,104,0 .. 

UO,OTO 
146o2U 
130.~51 
19l,~U 

~tl:Ut 
U~o0'15 
6611 1 UI 
u~.ns 
n~.104 
U4,Ut 
tU,GU 
45l,UI 
4~l,JU 
4~1.044 
4~0.6U 
4U,UG 
l74,5~6 
~S6,U5 
l4D,UG 
lU,:n 
2U,1Gl 
ac.l,l4J 
ll~.G40 
22~.,0 
:u.u, 
2Uoi4S 
1~1,177 
111 1 Gl~ 
Ul,?lO 

aa.•~a 
lúl,~Ol 
~~~.~a 
UQ,llo~ 
146 1 U~ 
H\,101 
UO,JU 
U7,1Q1 
US,OlG 
lJl,4~6 
lll,ti?O 
Ul,C.Kl 
105,11!:.1 
1$,1l5 
n,no 
ll,UG 
li,U6 
11,11\ 
12,]11 
u,1n 
61,au 
61,!101 
U,lU 

61, '" u,u1 
4:1,511 
41,010 
li,U4 
H,O,O 
2lo1G4 
U,!'l66 
UoUI 
a,&n 
10,JU 

l 11U • ·•· 

' ' " " 11 

" .. 
" " " ... 

• 
" .. 

lU .. .. 
" .. 
" . .. 

• u 

. 

l 

l . 
' ' ' • • .. 

11 

1 

• • • 
' • ' • • .. 

TOTAio DO CIITADO , ., ",. 00 ,. ~ 

f•vor•1ro/Ul7 

~!!!..,_ 

Ul/11•1.1,<:,1 
1··1 1-••:',1'.\ /IHlD::ol.\:1::111;1 
v.ur··.:;\.::;Lil 
CIT"õ 11t.t:1: 
110/oVI::,'A 
1"111: ru·~., 111.':".1<.',:1~ or tu;:~o 
r~:rr>~ m: :r;.::;,w,\~:1 
co:r.~ r::r:.~~ IUiJ ~~~ ,1W::1no 
~~~ u, 1:;,crc:• 1111-'l;t:TW,\ 
wtr:ct/. ruu.::t:J.'.t. 11:: rotmrcA~ 
C~:\,:r.,;IAL !o>:.iiP~lOCI ... 

CCAAIII 

" DO Ptoa~CUO C: Hlllr.ll Gti!AU 
t;O:ICRC:t~~ o\I'LIII 
lPRA~ 11r. 1111111~ C~Mtl 
Do\ PIIODPÇ'-Q 

TOTAL DO CITADO ",,",. 00 • Q-

MIIIU:RUIOII$ IIU IIMBIL 
IIQ IIITII~ 110 PAIIIII. 

TOTAL DO 1111'~ '"""",.,~ 

~.4GO,)IJ 
~, :-r~.l ~' 
),nn,~'" 
l.7~~.1q7 

1.~1~:~~~ 
1~0,)h~ 
Gl.n: 
4~.~n 
20.~~' ·•· 

v, ~~l. ~" 6 
l,lU,G'' 
l.H~,090 
),C~6.~ZI 

411·"' lU,I!IS 
111,1" 
lei, IH 
10,7!>0 

lo UI 

Terça•ftlrall 3149 
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I u;;.:~ 
I 

I IIII PC onor:rr 
llr.ILAio 

I 
u 

" 11 

I 

!I :: 

" " 

I 

.. .. 
"' 

' 
I " ' .. 
; 

i 

i 
i 

" " 

DC .. ~JO C:MNDI: DO lUto 

110 Dl: 

i onotll I ,\ lf C O I 
I:IThPO 

1 aut. bltMnr.rno 

' PO UTolli'l 010 CIWIDC DO IIU~ 

' PIO CIU:OoWI:hL DO 1\,ll,S, 

TOTAL PO l:ll'l'/lllO '"""'"'~ 

1 NOIIOCGT~ DO llM:IJio 
2 PO CSTt.O~ DO Ci:t.lll. 
l m:ncANTJ~ DO CCAI\1. 
4 IIIDUITIIIMo DO C:CAM 
5 I'OI'UU.II DI: rDRTIILU,. 
6 DC I'AIINMDA 
7 OQ C:~MIA 

P A III. 

1 D/1 f,IIA:UIIII\ 
2 DO tsTMlO DO P'Mlf. 

TOTAL 110 f.~Tr.to ,. , , , , o,", {1. 

D:STR~TO rtD:tw. 

l 1\&'0JON,I,l, Dt: bll.lllll!.IA 
2 NAC:JDIUolo DC C:K:IUTO C:D':IP, 

TOTAL DO Z:IITt.IIO ,.,.,,.,,.,._ 

l.W,l...l!l.! 

pr.rt'l~no:~ 
(CIU l,OOG,DO) 

l,7H,6nl 
:s.~n.u~ 

n.uG 

1~Dl~.UJ~ 

lo7B,,H~ 
6U,l~!l 
l~O.JU 
la~.n7 

"·'oe lt.ll4 , 

2.0"1.~31 
4t4,U9 

1,26l,,U4 
~115,U:O 

),R~ \ 
1/P~t1 

~ ... ~ \ 
'/i,)',IIIID 

-----r--------~-------+---
_tiT.ADCI DO UPUU:I'D . .JNI':D.- ... 

" DO I:UADO PO UPII\l'I'O PAliTO llD,IS7 

TOTAL PO tniiDO "o ,. , o "" ·> 

u. ~· • ---1---1----------1----- --~ll .. h'olll! 

tiTAIJ(l f!J: .. IIATO GIIODIIO 

llV DC U? Dr. 
f!IIDI:I-1 Oiiil~n D A N C O I 
lõ~o\Aio 1:~1'1.;1.:0 .. I L'ULWC:IAL 

" .. no L!UTidlO o= MATO IIIQIIIO 

1'01'11~ 110 t:9TADO , , ,. , , ., , o, tJ-

I J:ITAfJO 110 ALVI:ONMI 

" I DO CDTo'IDO tf.l ALLIIl0.1~0 

~~··••ooolo•ot.--

o CILTJ\CO ~A rMIAZ~A 

---
" 1 DO CI"AilO DA Po'IIIAlUA 

'rOTAL NU Ca!AhO , , ,. , o,,.,,~ 

UTACO DI: I\I,AC!lf.B 

.. 1 DO CaTADO DI: o\tt.COA~ 

'rO'I'AL 110 l:nTAOO ,,,,,,,,,,,> 

- i:-· 
I:ITMO DI: UIIGtl'l 

" 1 DO C~Tr.DO O~ ICL\Cnm .. ' D~ Clli:IH'tO DCIIC1Pt:IIIC 

TOTf.L M I:ITA(l('l oooooooooooot)o 

I mo lliWtDC DO UDIITC 
! 
: 

I 
.. 
I 

1 DO z:3Tr.no PU 1110 CLIAIIDI: DO 11011 

TOTAl. 0.' I:~TAIII'l ,,., o,,,,, oop. 

I 
I I 

li-- UTIIDO IY.I IIMIIINII~O 

IT 
DO t~TMIO P':l tLIIIWill/o'J 

TOTAL DO ~~AliO "'",.,,.,, ~ 

I ' 

I I C~TMKl DO ~1/IUI 

.I 
.. 1 pb t~TA~':I,DO rlo\01 

TOTAL 1\0 r.nTAilO , ,. 0 ,,.,,.,, ~ 

I 
I 
I 

I llQ UTAilQ DO AeN: 

I 11 1 DO UTADO llO liC:tC 

I 'tft'I'AL DO UTAPO ,,,,,,,,, 000> 

i 
I or ~MIIIA 

~ r· I OC "OIIo\UL~ 

i 
TO"!' AL llO ~nTMIO ., 0 ,, 00 ., 00 ,~ 

I 

ILAUÇO/!n1 

Junhodtl971 

lLlhllli. 

DI:POitTOI 
(C:NI l.Ooo,COI 

4D~o101 
lUolH 

_1U,04f~ 11,40' 
1/NIII 

" ,,n' 
1/Wol'onila 

--
GBG,UI .. 
lU o UI~ O,)fi I 

1/PA!II 

"'o o,n • 
...... ~011110 

~ 

------
3H.u~ 0,10 I 

1/Pd11 

374,SU o,, ' 
1/11.~111110 

U5o2U 

mom~ a,U I 
1/P~I• 

..... o,ll ' 
lf/loi'GIIlO 

US,lol 
U.7U 

UI~IOD~ ,9"!1.' 
...... . ~~~! .. ~. ~ 

I I 
~3J,G<IO 

2n,G•o~., o,u' 
•li·~ IIi 

" o,H' 
1/o~L'~~lo 

I 
l~I,G5~ 

154,655~ c,oa ' 
niNI~ 

...... 0,1~. ' 

I~ 

I ~ I 
1~'·016~ o,n ' 

1/~.ltU 

"' a.l~ ' 

~~ 

llo\1' 

uom~ 0,04 •, 
•nwtn 

"" o,on ~ I M/~d'IIOJLG 

Uo2U 

•1.m~ o,ol, 
11/I'Ah 

,..., 'õ;:~ 
1/0.rawla 

'·-



Junho da 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.Çioll) Tarça.(elra18 3151 

Evolução dos depósitos 
de75a 76 

---··-----·-----
RmlC 111\t/C~tllll. llACTntlll.l, 

Y.volw<iio 1\o:J Unnodtnn da 121~ 

... __ .. ~ ... - ....... ._-....--,,••~=--n-... •=------.,=--!~ 

19 " O numanta doa dapéaitaa do tOdou aa lJI:'Imdoll 

b:mcoa do pa!a t'a1 1nfadar a 50 ,,.,1naJ.ut! 

vo o Unnca do Dr411U. 01 maoiraa !ndicaa do 

Dllti\Onto taram obtidoa po1oa ['IGquonoa o mo .. 
dioa ElltAbo1ac1montaa. 

29 .. Doo D.,ncoa EatAtAia a que ~aior !nd1co Apr!, 

aontou !01. o nanco do Cato4a do rarnambuco, 

com 1ul.6';4 '• o a do manar !nd1co, o Dance .. 

do Catada do A1At,IOAII com :t,lS '· 

39 .. 4 dos !I »ancoll quo tivonm IIOUII dopollitoll .. 

rodu:1do• cm 31,12.76 partoncam 111011 oti:odas 

d11 H/1~UUÃO - PtnN/.l\IIUCO - PIIIUI .. HA'l'O Cltg, 

sso. 

r -
1:!1• ucPosrTos tfr 

tlANCO:i ~·~. .. Jl,U,l!l75 uos 
~ts::lliJTOS t;o\ 

,1:1,1!176 r~'·-iM 
'I 

10S, 

I continu;•çSo ................ 

~ UI\CIUUM., UO Nlli>'I'L: '" ; FIIIA!/Cloilr >IT 
rltliUCr.S C I'l'I\!.,1'/MIC,DO Dili. " I nc crmn.rtcr.L llO n.a.a. "' I DO Cl>'fi\DO DO 111!) Cl/IMlOC DO SUL " I PC CS'tt.UO DC llltlf\S CCilr'oiS "' ' or: Mntlr.tot. CC 

I DO C:.iT/\00 01\ 1'11/lr.IUA " I DO J:CTADCI DC SM r>oiULO " ' CCONOmCO " ' Rllllr.lo DC t!INMl Gr.MtS "' I MI'flilti\Uilll Oll!\Sit.l!t/10 SP 

' DI: Cat.:nt'l'O SCUCli'C/ISC " ' DO C:i'1'AOO DC SCHGtl'~ " ' SUmT0:.\0 11/IASILl·:IRO " I COH,C 11/D, DI:: Gr.O Pr.llt.O SP 
l COII, r. IND, DO /1[0 OC JIINtiRO I1J 
I NOHDCSTC DO O!tlllilt. " l RCI\t. Ot: SAO Pl\llLO " ' IN1Ciii/ACIOUAL " ' NOIIOESTr. 00 CC111DO DI: li, I'IIUt.O " ' CiCMt. PO COHCRCIO " , NACJONM, CC CIU:OI':O CODI'J!RATIVC PF 
B Plln'O 01: 111\CAt.liJiCS lU 

' DO tS'l'IIDO Dt ALACOIIS .L 
o 00 CCAilfl '2) CC 
1 I:UROt'IIU P/A»ERICA. I.r.TINA " ' IU::Cit0:/1\L DI:: CRCDI'l'O RURAL " I C0:1t/ICIAL ntliiOCHCIA 'li I1J 

~u:0~~1 ii, ~~~;~~~ p~~=-~~~~~! 
dopóaitoa infadoroll oca du 
3lol2:, 76 

DO ESTo'IDO DO HARAN11XO "" KCPCI\NUL DE PCRNNIDUCO .. 
DO tSTIIDO DO Plii!J% " DO i::ITIIDO DC 1'111'1'0 GROfJSO Mt 
ITAHAfliiTI " F.tli\'l'AIVIUO " DI" LONDON ' IIOUTII o\HtRICA L1. " DI!: TOkYO .. 
HOt.ANDCB UNIDO " 

I 01\NCO 00 Dn.illlt. 

t!2I.'\!I .,, Cato Indico ni• doV1 '" a tuaao com o Dao.(h Cita ... Cato nanao 11110 pub1 cDU O 
1 31 Oanca or~Janlaodo om 23 ,o o. 

utUlUijiDO da c.rta Patant 
liquhtw9iio) , 

H.:m~o/lU'/7 

I 

l,Glol ,55•1 
)81,1511 

1.635.369' 
5!1.~07 

2,540,0iil 
2,G65, 732 ' 

31.626 
Jlll,OJ6 

11.1110,752 
3,413.7211 

74,020 
5!iB,l5D 

1!1,858 
122,700 
JIIG,lOG 

",20!1,479 
52,8'10 

1.535,549 
8,!130 

U1.J79 
2,352.756 

703,6:12 
633,557 
14!1,626 
\DB,OJB , ---

2!16.544 
85,670 

l55.1JD 
301,817 
191,8~8 
315,006 

~74.2!17 
451,362 
451.257 

7l,U6,7!15 I 
lavado 0111 oana 
da Guanllbllrolo 

11 Dlll.'ln\'a• nam 

:1.0~3.408 
4~5. 704 

:z.o81,411B 
75,566 

3,'2JO,G59 
3,360,665 

39.934 
374.536 

13,740.lliJ 
4.235.371 

90.750 
669.9~B 

23.764 
145.101 
218.15!1 

4,921.500 
G1, 711:1 

lo 70~ o 348 
10,]04 

134.466 
2,'134.826 

'1GJ,OOii 
Ci85.9:15 
150 ,lli:! 
315.26'1 , 
146.415 

67.653 

-·-

154,G5!i R 
7:Z,7ll lt 

135 ,OJ6 n 
262,34J n 
167.403 11 

34 ,asn n 
950.070 n 
450,645 R 
4!il,OU R 

79,005 • .1.40 

doraçiq ja quo 

0111 '15 nom am 

n,6n 
!· 

2S,OfH 
n,2B'l 
n,2o' 
27,ln 
26,00\ 
2s.~n 
2~,H\ l 
ZJ,78~ 
23,00~ 
:2,55 'i. 
:o,oo~ 
19,6'1':. 
10,24". 
17 ,:!21 
lG ,!11t. 
16,115'; 
16, 54~ 
16,211". 

1 : 
l 
I 
i 
' lli,:!li'. i 16, 24~· 

B,5Jt 
&,37\ i t~~i· , ---J 

' 
1~: ~~;! 
u, :Z!Itl 
u,ao~ 
U,74\ 
5 ,43\t 
~,4U' 
a, 1611 

• ·'"I 

I 
I 

,,7!1\1 

houve I 

I "· 14, pala Orupo Vaploln .. Roa!donc Or COIII 

llo oco, do t:CII"Omia da llao 1'11 lo Iom, 

1 """''" ~r~ 

'•' 

19 - O ilumonto do11 dopó11iton do tOCIIIII 011 OJrondnll 

bo1ncoa do pdA foi 1níortor ,, 50 t., ,1nelun!, 

vo o DAnce !lo DraaU, oa mo1aJ.ra1J !ndJ.coll do 

olUmontO· fOrnln Clbt~dO~ r:.lo::l pO!jU0/100 a M "' 

diOII EatobolocJ.r;ontOI, 

29 .. ooa nancoo ElltOtlll::l o quo m<~ior !nll~c:o apr!!, 

aontou tot. o 01\nc:o da 1~11to1.:la d11 Po.~rnDmlluco, 

com !ll.L.!'!..l• o o do 111onor fncllco, o lloliiC:O• 

tiO t:IIUdO do Alll\1~011 CC!1 :.J.!l..l• 

](' " 4 doa !I ·DAni:OG IJUCI t1varo1m IOUD dopOIIitOD "' 

rccluddoa cm 31.12." port;cncom :1011 catL!dos 

do Ho\111\tlllf.O .. 1'1:1tlll:1r\ICCI "' I'IIIUi • /Vo.~l) C1cg_ 

suo. 

ANEXO 2 

Fusões e Incorporações 
. . de 1960 a 1974 

r c .a r t. ~ 

WHITu;o nnr.srtEI~:.:.t r.tocu.nr, c 
tSTATHTIC~ 

cr.uco cc::rr.n o c 11r.r.s1L 

AtVISTA hMICfo/1111 U\51Ltm. 

• CAZETt~' 11ERC•\IITIL 

W\1 ... - .... _.,. ________ •• 

EVCLUtT·l'l 00 t:Cr:tr.ll DC tSTAOCUCIIlfllT~5 
DAIICI:r.IOS 110 Clli.SIL Dt l.tl~O A 1.970 

( rol" CUado~ )' 
.-~ ... _ .. 

1-·'·_"'-'-----!'-::_l.~~:J lUH I 
TDl •• '''-"_'_"_1_'_-!11 314 I li~ C:E 
tSTI.DOS 

------------ "-
51.0 PAULO " "' " " 
IIIIIAS CCOioiS " 11 " RIO OC J~IICIIlO 117 " 

,. 
" RIO cn"uot, DO SUL 10 " fii.IIIA 11 

PAR/.11~ " PAR.( 

PCAUMl!ll/CO 10 

C CARA" 

STA,CATARIU~ 

PAliA UA 

OUTROS CSTAQOS ---· ... ·· 
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: .. rco ~l:f.~IL!:IIlO nr tli:~co:no5 {3!1) ____ , 

Al•tiiiCA ~~~~~·r (11)---------C>j 

Dt,Ut:n~ IHCOI:I'Of:,:nns 

o~· nr.111 A 
nurr llll'l 
C!!Mit5CO nt t:IVtSTIIff:tTilS 
nr.r,!ttLUI!n ot .::or;.s 
IUif,SILtlriO L!IJ or.Hr. bC /I,Gtr.r.IS 
CllMiiLEI:tO Df 5f,O Pf.CLO 
ru:r.zM nr :;;,o r~u1.o 
I'Jf, CWITf,L 
CTCI.I:" l'ltf.ilO 
Cfii'J,IIol CSTr:•O Dt COiioS 
Cli!WL,, iliUI.'II:O 
nE c r. c cITO co::cnc 11.1. 
Cq:n I r.t~ llO roer. Ct Sf.CI I'AIJLO 
rJi(lfl( SIL\'I'!.TI:t 
c.rnr:~;.:w 
!'los tnronr.r tiPOnT.nn ctt·nA 
llO~ l:ti'CHT.'·ItM:B CC fOI/TT.LCZf, 
Hro.r r.o::.nr !;~::p c:r.;,:t:rr. 
IT!.Lo surr,~ r.r.:.s!Ltlrn 
r:ur:ELtS LTII(, 
l:tl:tr.riTIL 1:1: l'tr.:JM!CIJCO 
rur:n r.tl o o urr.rr 
r:oscttso cr.sir:n 
!lf;CIO;!,',L lliH!':~.!!~I'ICS!liJ 
nr.r.ro:u.t nr nm~rn·wrns 
!IG~'i. f•llt!!fC,1• 
1'01'111 f·lfli!ll'il!tr. 
oo ro·:r. 
r,wL llC l'fUt;. C SIL'If. 
l!U,L llO U!l~Tt 
r.tc.c~.,:::l[:J:>L nt t1.P.rco:ro::m 
scr.c•:r.:rc;, 
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O SR. PRESIDENTE (Josí: lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Virgflio Tdvoru, que falará pela liderança da Maio, 
riu. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE. Pela Liderança 
da Maioria, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Inicialmente temos que enfatizar a atenção com que ouvimos o 
discurso do eminente Senador Paulo Brossard. S. Ex• foi contra n 
concentração bnncllriu feita nos termos que aprcs,e~tou, inicialmente 
com relação a Estados, depois, o caso concreto do Banco Brasileiro 
de Descontos. 

Poderlumos aduzir a S. Ex• que a concentração bancâria, .no 
Estado de São Paulo, correspondeu à concentração cconõmica que 
está se operando na mesma Unidade Federativa, cm relação ao resto 
do Brasil. 

Vamos, detalhadamente, estudar todos os dados oferecidos por 
S. Ex•, esperar a segunda parte de sua oração c respondê-la em seu 
todo. Apenas, poderlamos, desde jâ, numa achega ao primoroso 
discurso aqui ouvido, acrescentar que excluído foi aquele banco,.o 
mais importante do Brasil, o oitavo do mundo, cuja sede no Distrito 
Federal poria, naturalmente, outros contornos à situação apresenta· 
da, 

Mas, Sr. Presidente, associamos à tribuna para, rapidamente, 
cm nome da Liderança, sem tomar o tempo dos demais rcprescntan· 
t~s que estão .inscrito.s hoje, dar uma explicação à Cn.sa. . ..... _. 
; · ·· .. Quando, quinta·f~ira p~ssada, apresentamos todas as providên· 
cias que, através do Conselho Monetârio Nacional, o Governo Brasi· 
leiro·achara por bem tomar;· nós o·fazíamos num· imperativo ante o 
clima de apreensão que cercava aquela reunião autorizado pelo Po· 
der Executivo, c subimos à tribuna mercê de uma decisão desta 
augusta Mesa. O Presidente então, o nobre Senador Mauro Bcncvi· 
dcs, cm nos concedendo a palavra, nada mais fazia do que vir ao 
encontro de uma expectativa que não era só dele, não era só do Sena· 
do, mas de todo o Nordeste, razão por que muito surpresa ficou a 
Liderança da Maioria quando, ausente, sexta-feira, reparos nova· 
mente foram colocados à sua posição, no fato de ter falado naquela 
ocasião, e ao conteúdo da fala. Nilo podcrfamos transmitir ao Piem\· 
rio coisa diferente daquilo que havia sido a decisão do CMN. 

Disse S. Ex•, o nobre Senador Dirceu Cardoso, que lamenta
mos que não esteja presente aqui, que gostaria de saber se o cr~dito 
rural foi ou não diminuldo e, porque foi diminuldo, quais as difi
culdades criadas ao homem do interior do Pais, face às novas instru
ções emanadas das autoridades monctârias. Então, procuraremos
para não tomar o tempo precioso deste Scnado,jâ no fim de primeira 
parte da Sessão Legislativa- dizer o seguinte: quanto a parte rural o 
que houve foi uma rcarrumaçilo; projetas que jâ estavam com seus 
recursos comprometidos não terão suplcmcntação, Foi dada uma 
suplementuçiio sim, cm amparo ao trigo, um amparo ao açúcar; tor
nava-se necessário tal procedimento. Os investimentos básicos, seja 
pura custoio, seja para expansão de lavouras, seja para incremento 
dus exportações, ao contrârio, foram incentivados. Dos programas 
rcgionuis e, principalmente, para o Nordeste, o PROTERRA, o 
POLONORDESTE, o POLOCENTP.O tiveram seus valores pratica
mente respeitados. 

Aqui foram citadas, e bastante, as instruções baixadas há quinze 
dias e que tanta celeuma causaram no interior do Pais às agências do 
Banco do Brasil. Em sfntcsc, era a suspensão das operações por 
promissória, cm que o banco colocavn como que, um ponto final. 

Devidamente autorizado pelo Presidente do Banco do Brasil, 
como decorrência da constntaçiio de uma situação de fato, em que o 
grosso das operações industriais c comerciais, no interior· do nosso 
Pais se processa através das promissórias, amanhil mesmo, jã sairâ 
uma nota da Prcsidencin desse estabelecimento a respeito c, segunda
feira, a sua Dirctoria tornará, da maneira mais explicita, que niio ha· 
ja n menor dúvidu reul, u reformulação daquelas instruções baixadas 
há quinze dius, paru que os ti tufos lcgltimos oriundos, seja da ativida. 
de comercial, seja du atividude industrinl, cm todo o interior do Pais, 

tenham o curso que tinham até o dia cm que citadas instruções foram 
expedidas. 

Assim sendo, Sr. Presidente, parece-nos que nilo hâ a menor 
dúvida sobre o que o Banco do Brasil vai fazer. Crédito agrlcola, 

. conforme mostrado, aumentado o seu teto; c.rédito comercial, cri:di· 
to industrial; o titulo vâlido, a promissória legitima, decorrente, de 
uma operação comercial ou industrial, não sofre a menor restrição 
em sua utilização dentro dos antigos limites operativos, nas difercn· 
tes agências daquele estabelecimento de crédito. 

Eru, no momento, o que tinham os a dizer, Sr. Presidente. (Mui· 
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo n palavra ao 
nobre Senador Otair Bcckcr, por cessão do Sr: Senador Dirceu 
Cardoso. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No dia 15 de junho de 1976, o eminente Presidente Ernesto 
Gcisel aprovava documento da maior importância, contendo dire· 
trizes c medidas para o fortalecimento da economia de merendo cm 
nosso País. Refiro-me à Ação para a Empresa Privada Nacional, 
onde o Chefe do Executivo diz que, ao lado da grande maioria do 
empresariado, empenhada cm fortalecer a livre iniciativa com bom 
entendimento com o Governo, correntes radicais buscam conduzir o 
assunto a posições extremadas, que não interessam ao setor privado 
c nem ao desenvolvimento brasileiro. 

.. ·.Nesse documento, após !• .dizer o quê e onde o Governo vai fa
zer cm' proJ da iniciativa privada, se destaca que o Brasil, de 1964 
para câ-, no mundo subdesenvolvido, é conhecido pela realização do 
desenvolvimento acelerado através da economia de mercado. Reafir· 
ma o Presidente da República a conveniência c viabilidade de rea
lizar o desenvolvimento com o apoio do sctor privado, advertindo 
sobre a importância de não se pôr cm risco essa conquista, pela ten
dência c posição extremadas, freqUentemente negativistas c 
certamente alheias ao interesse nacional. 

Entre outras considerações, a Ação para a Empresa Privada 
Nacional, assegura que, "nesse regime, a empresa nacional deve 
desempenhar papel relevante. Deseja o Governo vê-la atuando com 
vitalidade c desenvoltura, capaz de avançar, progressivamente, para 
sctorcs mais exigentes, cm termos de necessidade de capitais; capa
cidade gcrcncial; comercialização c tcc:nologia." O documento, 
solenemente aprovado cm reunião do Conselho Nacional do Desen
volvimento, não deixa margem à dúvidas sobre seu pensamento. 
Lembra que o 11 PND obedece à "orientação estabelecida na Cons
tituição Federal c, cm particular, nos seus dois pontos mais impor· 
tnntes para a definição do assunto." São eles, de um lado, o nrt. 8•, 
que expressamente dá à Uníilo competência para desenvolver, 
dirctnmente ou em regime de concessão, as principais áreas de infra
estrutura. E, de outro, o art. 170, que nos demais campos - pois, 
para a infra-estrutura houve dispositivo expresso - diz competir às 
empresas privadas, "prcfcrcncialmcntc, com o estimulo e o apoio do 
Estado, organizar c explorar as atividades cconômicas". Nessa con
formidade, ao Estado, segundo seu§ 1•, pcrmitc·se organizar c expio· 
rar diretnmentc atividndc produtiva apenas cm "carátcr suplementar 
da iniciativa privada". 

Após destacar no 11 PND dispositivos cm que define a con· 
solidaçilo do modelo econômico·social, o documento diz, enfa· 
ticamente: 

"Tro.tn-sc, aqui, de considerar a própria forma da 
sociedade e o regime cconõmico, social c politico desejado 
pela Revolução." 

Com estas incisivas palavras o Presidente O cisei reafirmou posi· 
ç~o definida na primeira reunião de seu Minist!rio, realizada aos 19 
de março de 1974. Mais que isso, reafirmou toda uma filosofia de 
vida c de Governo estabelecida pela Revoluçilo, rnzao de ser desta, 
no grande compromisso democriltlcodo Movimento de Março de 64, 

Nesse notilvel documento-compromisso o eminente Presidente 
Geisel expôs, com clarczn e objctividadc, diretrizes que norteariam 
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toda u uçüo de seu Governo, cm perfeita harmonia com os mais altos 
c permanentes objetivos da Revolução de 64, E, após toda uma série 
de afirmações c definições, o COE aprovou um elenco de medidas, 
destinadas u fortalecer a economia do merendo no Brasil: 

"Para apoio ii capitalização e no financiamento a· longo 
prazo du empresa nacional, assim como pura ampliar-lhe as 
oportunidades na ocupação dos espaços vazios: 

I) consolidação do mecanismo existente de viabilização 
de empreendimentos nacionais em setorcs prioritãrios, 
inclusive pura execução de grandes projctos cm Bens de Cu pi· 
tal e Insumos Básicos, cujo núcleo principal está no BNDE c 
em suas subsidiárias." 

Salienta, então, o documento a significação c o acerto da limita· 
ção da corrcçiio rnonctãrin a 20%, medida de alcance o mais alto c 
cm tudo adequada ao interesse nacional. 

"2) criação de novos mecanismos para auxiliar a capi· 
talização da empresa privada nacional c fortalecer o mercado 
primário e secundário de açõcs." 

Aqui se proclama a necessidade de se eliminar a "tendência a 
urna excessiva atratividadc para os poupadores dos titules com cor· 
rcção monetária e de investimento imobiliário". E declara, então: 

"Altamente prioritário, para a consolidaçãq no Brasil de 
uma economia de mercado, é a mobilização da poupança 
mais em direção ao desenvolvimento c menos cm direçi!o ao 
empréstimo, com o desenvolvimento de mecanismos naturais 
de capitalização." 

Volta-se a enfatizar o significado de mudanças na forma de 
cálculo da corrcção monetária, c são anunciadas medidas que se con· 
cretizaram cm seguida, como a elaboração da nova Lei das 
Sociedades Anônirnas c da Lei da Comissão de Valores Mobiliários. 

"3) destinação, preponderantemente, ao sctor privado, 
dos recursos dos fundos de poupança geridos por órgãos o fi· 
ciais, assim como dos mecanismos de incentivos fiscais, da 
ação financeira dos bancos oficiais c descentralização, ao 
máximo, da aplicação dos recursos do fundo PIS/PASEP; 

"4) adoção, principalmente pelos órgãos dos Ministé· 
rios da Indústria e do Comércio c das Minas c Energia, pelo 
BNDE, pela SUDENE c SUDAM, do procedimento de, 

uma vez identificada certa oportunidade de investimento -
cm indústrias bâsicas, mineração c outras onde c~istam cspa· 
ços vazios - procurar esgotar as possibilidades de para ela 
atrair o sctor privado; 

"II- Para maior apoio à pequena c média empresas, 
indusirial c comercial." 

"O Governo, por linhas de crédito especiais, por 
simplificação do tratamento tributário, pelo financiamento a 
longo prazo, através do BNDE, c por instrumentos de apoio 
à capacidade gcrcncial, corno o CEBRAE c o PNTE, jâ vem 
tendo atuação especial na área da pequena c média empresas, 
industrial e comercial", 

"Sua disposição, enrretanro, é de, por novos e Importantes 
mecanismos, fa:er bem mais ainda, partlcu/armenre nas áreas 
financeira e fiscal", 

Foi anunciada, aqui, a constituição do Grupo de Trabalho para 
propor no Governo novo elenco de medidas cm favor da economia 
de mercado du cm presu privada. 

Sr. Presidente, cm março deste ano, foi divulgado o Elenco de 
Medidas propostas pelo Grupo de Trabalho de Fortalecimento da 
Empresa Privada Nucional, a que aludiu o documento que 
apreciamos no inicio, Esse Grupo de Trabalho foi composto por 
representantes do setor económico-financeiro do Governo c, como 
representante do setor privado, pelos Drs. Otávio Gouveia de 
Bulhões; Hélio Beltrão c José Mindlin. 

"Ao Grupo foi dadu a tarefu de apresentar sugestões 
concretas sobre formas de consolidar a posição da empresa 
privada nucionul. com ênfase maior cm dois aspectos cspccffi· 
cos: como promover a sua caplta/i:açào e como auxiliar o setor 
prt\'Culo a ocupar espaço.r va:los". 

O notável relatório desse Grupo de Trabalho obteve ampla 
divulgação, desnecessário sendo reportar seu conteúdo. Na parte 
final, o Relatório se refere lls "Medidas já Tomadas pelo Governo. no 
decorrer de 1976; após a aprovação da Ação para a Empresa Privada 
Nacional." Dentre outras, ali são enumeradas: Lei das Sociedades 
Anônimas; criação da Comissão de Valores Mobiliários;.criação do 
PR OCA P c, visando "diminuir os custos financeiros c proporcionar 
maior participação à indústria nacional cm sctores considerados 
prioritários", o Decrcto·lei n• 1.452 que limitou a 20% a corrcção 
monetária cm financiamento a setorcs privados. 

Em decorrência desse trabalho, os Ministros Reis Velloso, do 
Plancjamento c Mãrio Simonscn, da Fazenda, submeteram ao 
Presidente da República •~posição de motivos que, aprovada, resul· 
tou na assinatura de vários decretos· leis, através dos quais se pôs cm 
prática parte ponderável do sugerido pelo Grupo de Trabalho 
instituído pelo Governo para estudar formas de fortalecer a empresa 
privada. 

Sr. Presidente, é de se exaltar a coerência do atual Governo ao 
focalizar problema tão relevante quanto o da participação da iniciati· 
va privada no desenvolvimento nacional. Coerência que se observa 
cm todos os pronunciamento do eminente Presidente Ernesto Geiscl, 
bem como dos Ministros Reis Velloso, do Plancjamcnto, Mário 
Simonscn, da Fazenda: com os quais o Ministro Ângelo Calmon de 
Sá c o Presidente do Banco do Brasil, Sr. Karlos Rischbictcr têm 
estado solidários. t: de se destacar os pronunciamentos do Ministro 
do Plancjamcnto sempre claros na reafirmação de dirctrizes c 
decisões adotadas pelo Presidente Geiscl. t: o que se dá, por 
exemplo, no discurso do Ministro Reis Velloso aos 12 de fevereiro de 
1976, pronunciado durante jantar oferecido a Sua E~cclência pelas 
Classes Produtoras, onde assegurou que: 

"I:: dever do pais ver os problemas que deve enfrentar. A 
realidade é a realidade, c reconhecê-la é a nossa primeira 
obrigação". · 

Igualmente afirmativo o pronunciamento do Ministro Reis 
.Velloso na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, cm S 
de maio de 1977, proclamando que "conjunturalmentc, o Governo já 
tornou claro que o grande problema, no momento, é o controle da 
inflação". Dai, como disse, o Governo adotar decisões diversas, a 
médio prazo, dentre elas as de "fortalecer a empresa privada 
nacional, principalmente pela sua capitalização c pelo apoio à ocupa· 
ção de espaços vazios", controle c limitação da corrcçi!o monetária. 

Nesse discurso, o Ministro do Plancjamcnto mostra, com exu· 
bcrância, que a distorção da tese respeitável de que "no regime capi· 
talista, o risco é do empresário", leva 11 "posição que se aproxima da 
apologia da falência", afirmando a necessidade imperiosa de o 
Governo ajudar c socorrer o empresariado endividado. Sempre arca· 
firmação das mesmas teses, das mesmas dirctrizcs, expressando a 
preocupação do Governo com o fortalecimento da iniciativa priva· 
da, visando a intensificação do programa económico-financeiro ado· 
tado, irreversivelmente, a partir de 1964, 

O Sr. VlrgOio nvora (ARENA -CE) - Dá licença para um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC)- Com muito pra· 
zer. . 

O Sr. VlrgOio T•vora (ARENA- CE)- Vê V. Ex• que~ urna 
diretriz absolutamcnt~ inarrcdável do Governo, apesar de todas as 
injustiças que cometem as criticas contra a sua ação: 6 o fortalccimcn· 
to do empresariado nacional. Nem sempre compreendido, o Poder 
Central traçou para si mesmo esta meta c vai, com os percalços que a 
conjuntura nacional faz enfrentar, seguindo uma linha da qual não 
se afasta rã. 
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O SR, OTAIR BECKER (ARENA- SC)- Sou muito grato 
pela participação de V, Ex•, eminente L!dcr, que vem assim confir· 
mar tudo aquilo que vimos dizendo neste pronunciamento, que tem 
como objetivo, Sr. Vice-Líder eminente Senador Virgrtio T:\vora, ren· 
firmar um apelo de grande número de empresas nacionais, qui: estuo 
u clamar por uma medida justa c que, tenho certeza, contarã com o 
integral apoio de V, Ex• 

Sr. Presidente, no dia 12 de maio deste ano, fiz rãpidos comcntâ· 
rios sobre a realizuçilo, cm Gramado, no Rio Grande d~ 'sul, de um 
encontro das Federações de Indústria daquele Estado, do Paranã c 
Santa Catarina. Transcrevi em nossos Anais a "Curta de Gramado", 
documento então aprovado pelos industriais da Região Sul, cnglo· 
bando uma série de sugestões para os problemas da conjuntura 
econômico-finunceira, desde o da inflação, uo de meios de paga· 
menta, endividamento du empresa privada c necessidade de favore· 
ccr sua capitalização. Num de seus itens, o documento de Gramado 
aborda a questão da corrcçüo monetária, a ser limitada para sctorcs 
produtores, sem o que problemas diversos do empresariado nacional 
não terão solução e serão agravados pelo endividamento excessivo .. 

Em declarações publicadas pela imprensa, o Dirctor do Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Dr. Mauro Knijinik, 
quase na mesma ocasiilo, afirmava que "as empresas brasileiras cs· 
tão tilo endividadas que trabalham para pagar juros", apontando o 
acerto do Programa de Capitalização das Empresas (PROCAP). 
Manifestava sua preocupação com os elevados juros, cuja queda o 
Dr. Kurlós Rischbicter, Presidente do Banco do Brasil, anunciava co· 
mo decidida pelo Governo, conforme declarações feitas em Porto 
Alegre c publicadas pelo O Estado de S. Paulo. 

Reiteradamente a imprensa informou da preocupaçuo govcr· 
namental com 'as diversas empresas sob seu controle, cuja devolução 
no setor privado seria objeto de considerações no âmbito do Gover· 
no. Com relação a esses problemas, O GLOBO do dia 7 de maio des· 
te ano informava que "nos últimos 10 anos o Banco Central gastou 
quase oito bilhões na tentativa de recuperação de instituições finan· 
ceiras ( c de outras empresas à elas ligadas) em dificuldades. Outros 
seis bilhões foram gastos pelo Banco Central para saldar dividas e 
compromissos de instituições sob processo de intervenção federal". 
Adiante, o mesmo vespertino afirma que "existem, atunlmente, 132 
empresas sob processo de liquidação c 9 sob intervenção fedc'rnl", nú· 
mero este já ampliado com as últimas intervenções. 

Este um sério problema, que o Ministro Reis Velloso expôs nm· 
plall]ente, no último dia 22, ao comparecer pe~ante o plcnãrio da Câ· 
mura dos Deputados. O ~ inistro do Planejamento recordou pala· 
vrus do Presidente Geisel, de 18 de abril de 1977, ao declariu o Chefe 
do Governo que ·:baseamos u maior parte .de nosso desenvolvimento 
económico - em seus variados campos de atividadc- na empresa 
privada nacional, considerundo·a como o instrumento de açilo mais 
engenhoso e eficaz". 

Expôs o Ministro Reis Velloso, com minúcias, probremas créim· 
cos de nosso Pais e outros recentes, ora fruto de fatores adversos in· 
ternos ou externos, mostrando a necessidade do Governo socorrer 
empresas cm dificuldades, u fim de que escapem à falência, na preser· 
vução de interesses nacionais os mais altos, tanto econômico·finan· 
cciros como sociais. E, mnis uma vez, o endividamento excessivo do 
empresariado volta à baila, como problema dos mais graves c do 
quul o Governo não pode alhcar-sc, pois o interesse supremo do Pais 
lhe impõe o oposto. 

Sr. Presidente, creio que seria impossivcl marcar o eminente 
Presidente Geisel - sempre secundado por seus ministros da ãrca 
económico-financeira - de forma mais clara n!osonu e posições de 
seu Governo no tocante à politica económico-financeira c no cnfo· 
que de problemas graves que caracterizam nossa conjuntura, na sua 
maioria agravados por fatores externos desfavoráveis u nosso Pu!s. 
Clareza, objetividudc e n!irmuçüo tnmbi:m têm caracterizado o 
Ministro do Plunejamcnto, conforme se pode extrair de seus nume· 
rosas pronunciamentos. 

Acredito, assim, que, ao discursar desta tribuna no dia 13 deste 
mes, o fiz. em pcrfdtu consonünciu com o pensamento do Governo, 
tiio nitidamente expresso pelo Presidente da República e os Ministro 
Reis ~elloso, Mário Simonsen e Angelo Calmon de Sá. Aqui vim pa· 
ra expressar apoio c confiança a declarações feitas pelo Presidente do 
Banco do Brasil, favorável à que o beneiTcio do teto de 20% na corre· 
ção monetária seja estendido a todos os devedores do BNDE, favorc· 
cendo cerca de 3.000 (três mil) empresas que- atendendo u convoca· 
ção do Governo- realizaram empréstimos junto àquele Banco, an· 
teriormentc ao decreto-lei que limitou a corrcção monetária. 

Nesse discurso, alonguci·me além do que desejava, n.o exame do 
·problema c mencionando casos concretos, que bem ilustravam o 
acerto das palavras do Presidente do Banco do Brasil. E no dia 9 de 
junho de 1977, o O Estado de S. Paulo, voltava a fazer judiciosos 
comentários em torno do problema da correção monetária, cm 
editorial intitulado" A inflação c o otimismo ministerial". 

A afirmativa do Presidente Karos Rishbietcr, sobre a nccessida· 
de de estender o benefício da corrcção monetãria limitada a todos os 
devedores do BNDE, alcançou a mais ampla e favorãvel repercussão 
na Região Sul do Pais. Daí o grande número de manifestações de 
apoio que me foram enviadas por entidades de classe do Rio Grande 
do Sul, Paraná e Santa Catarina. Dentre elas, destaco tri:s, procedcn· 
tes de meu Estado. Refiro-me a telex que me foram enviados pelo 
Dr. Mário Johrn, Presidente da Associação Comercial Industrial de 
Blumcnnu; Dr. Norbcrto lngo Zadrozny, Presidente do Sindicato de 
Indústrias de Fiação c Tecelagem de Blumenau; e Dr. Oswaldo 
Moreira Dovat, Presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Joinvile. Expressam essas tri:s entidades catarinenses ponto de vista 
que acredito unânime no meu Estado, razão pela qual torno os 

· textos dessas mensagens parte integrante deste discurso, incorporan· 
do-os ao final do meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, apesar de todo o crédito que nos merece o O 
Globo, foi com surpresa que lemos notícia chamada cm sua edição de 
17 deste mês, segundo o qual "cstâ temporariamente arquivada a 
idéia de retroagir o benefício da correção monetária limitada a 20% 
pura os empréstimos tomados junto a bancos oficiais em 1974". 
Adianta a noticia, constante da seção Panorama Econõmico do 
grande vespertino carioca, que o Presidente Geisel teria se oposto à 
idéia dofendida pelo Presidente do Banco do Brasil, compartilhada 
polos Ministros Reis Velloso e Mário Simonscn. 

Não levantamos dúvida sobre a notícia divulgada pelo o O 
Globo, mas parece-nos ser parcial ou fruto de algum equivoco. Isso 
porque a posição sustentada pelo Dr. Karlos Rishbicter, com o 
apoio dos Ministros Reis Vclloso e Mário Simonscn, estã, sob todos 
os' aspectos, de acordo com as diretrizcs c posições afirmadas pelo 
eminente Presidente Geisol. fl o que estã bastante nítido nas delibera· 
çõcsdo CDN, documentos c pronunciamentos u que nos referimos. 

Estender o benefício da correção monetária limitada a 20% de 
todos os devedores do BNDE é medida realista. de um realismo tão 
realçado pelo Ministro Reis Vclloso como indispensãvel à açilo 
governamental no campo cconõmico·financeiro, Enquadra-se no 
!irmc propósito de apoiar o empresariado nacional; está conforme a 
preocupação governamental com o endividnmente excessivo das 
empresas brasileiras. O Governo se preocupa com as empresas cm 
que teve de intervir, dcsejundo dcvolvi:·lus no setor privado. Absurdo 
seria manter uma posiçilo que poderá levá-lo a ter que agir da mesma 
forma relativamente u muitus das 3 mil empresas ora arcando com o 
ônus insuportãvcl- e injusto, pois atenderam a convocações do Go· 
verno c, neste conr.ando, nunca supuseram que a inflaçilo alcançasse 
os fndiccs elevados destes últimos anos - decorrente da correção 
monetâriu ilimitada, que as coloca em posição de inferioridade 
perante suas congéneres, especialmente aquelas de capital sob 
controle estrangeiro. 

O ónus pura o Governo com a extensão do beneiTcio aos contra· 
tos nrmudos unteriormcnte ~ 1975, segundo estimativas, não 
ultrapassar(! a casu CrS 2,5 bilhões. 

Eis porque, Sr. Presidente, reiteramos nossa confiança de que o 
Presidente Gciscl durá uo problema soluçilo que utendu uo interesse 
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nacional c constitua medida justa c eqUânime. Esta a confiança c 
expectativa do empresariado da região Sul c de forma muito especial 
do Estado de Santa Cutarintt, que tenho a honra de aqui representar. 
E, concluo, estou certo de que o beneficio não tardará a ser conce
dido pura que tenha logo seus efeitos salutares, impedindo qué a 
situação de cerca de 3 mil empresas se agrave ao ponto de forçar o 
Governou ir mais longe, para impedir a "apologia da falência" a que 
tão acertadamente se referiu o Ministro Reis Vcl\oso. (Muito bem!) 
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CKER F.M SEU DISCURSO: 

BLIJ~II.\'JI :C I 1~/06177 

15tNADOR O':'AlR Dt:CrCR 

SENHOR 3EHADOR 

';'OHAMOS COHI!CCIHF.NTO PELA UII'PCHSA DAS DflCLAJIAÇOt! Dr. Y,E'XA, 

rAVO~VI~rl'l A •:XT!:NSAO tO Tt'I'O DC 20 tl/0 DA CORREC'AO MOiftTARJ:A 

lo ,.OPU.~ o:; DEV.tDOPC!i DO fl/roc. 

Ulvr;J.";;r,s t~f: tlCl!i:OAS A~SOCJADA:O, Atr.VKAS 01: CRANDC 1'0RTE' E ODE 

'r,",~l'l-'l:::r.~rAH trH J'ATOJI COtiSlPC~AVCL NAS CXPOPTAC:OES TEXTCIS BJU.SILEI• 
II.A:;, 'ff.'!;l( t.U.l. VlPA J:OR)t/.1. F. ~E'SHO l!J:U f'PC!'ll<Aio'.A PC J:XI'OJI• 

1';..;;o~;s I'IIE:JIJDlCArUt., !•Ok rt~H TIDO A IIH"Cl.ICIDADC DE Tt:JIEI4 

A:>:iU~:UO C'(JI'!J'I:OtU:ISO CO~ O ll!õl:t, VI.~A'I!.C n:cvn:J:J/':AP !:t::!l rLAKCS 

PC PROJ')UÇAO ~:Ta: CYJ'Ctj~'.'.~/,";, I" ~:r:.r;;, ~·~T '1.1',\,J~ 11.111. ;IUJ'Cljjo OUi: 

A ~''I ~;.r;1.~: !:l:~':'t: J.'ol.~ 1·1.'~~;::r~~!.~i. O!! \';..:.r.::-t::t J.'T'tli.P"HI':'t: J.t.CAtiC!.Di!S. 

t'ó'"~"''!' ld':~~<. h';"':'~l.- 01!1: Cl I!IST'ITU'l'C 0}. tOrRC..:Ao HOt:F:TAVlJ, ror 

t!'~ • ... ~r.;;:,r. ~a.:o:-r. J•J.IS Jr/1'1".~ CPCCA tt: nlrt.ACAO Pt:t'Rr.:;CENTt 1: 

,)M:,::, t:!;.A :..-:u:~Al': llC:i tr:t'tlt'"iJf,':'A!:, 011~· JDJ:A1.1ZA,;.~ t:::'rt Y.r.CA• 

•.: ~Q, .;n,:cAf-'1, ~!'"A t'C'PIIrC:Arl •·t·s \'A!.Cl'CS A":"Uiol."rH':'E. VIC!:11Tr.!li 1 

r:t:;; ~(;Ofj,f,l<t lkrl:'nfcl(l 0 ~·sroi'C:C E 4 CAPAC'ltl/.!tr. t~1'Rr.SARTJ.J, DO 

; 'ó' '- ~-~'·:A! 1ft. r.: C;llo :,, 

Jli~.')!: n· ', ~/U J.O ,..,;::, COftP.\!\0:1 ~CTI ':'TTUt.O OUALQIIJ:I" OUr. !r; ... , lti• 

t-.:-:.;:~~1-l":'A~ 0 1JI-~·,':'i:P P1AI'O SMHO :.t: Ant1::.ar~Aç:AO l!Hf'J:Ct:APTAl.. 

::;:'1, A "':'I';'U~·!: P1.1~1C':":"io 1;: t!r!Ailrt'l::/, :'lf: v.r.XA. 'IOI'"'A•:õ!; ' ..... 
1'1-\ •'/,',·:;:,~ :'1." /.!.!:ló':',J t L : t!!>I'Cr.:Ar::A rAliA C!i Cto;rP!::i/.iiiC:: CATA~'Hif:~JU:;:; 

1: 1'1: -:~:1'1 O p::; c;'lTI,' f.:i'iAO tio\ t:tPl:ioA ['Ir, ~;JHIA~ t.l: f,(,lf1 :a:NlliO r. 
r.i't•,;;;~,.,,~f,:.:; l'l,l--11 !l!'o!R t•O l~rASSC t;t'; ;>ttr. rc C'i:O~iTPA i"tõ'A A lloi'Ut':':.O:.:. 

~.,._~·.-... ,,:,, !!\,'! ;11~C''I!'t''J EH f.IO'PJ;S':'H':O!i t'C'1 r~:Ji'~::-o~~~. !•~.m·':"lo'TA !''• 

;·o)·t•'•t, .~J!-1\1 :rt'i·,-,,:,1' ';'UI~ O llit':'Oif 'f::<rt';':l l'l"ri'~Y\'':'A r;~ [IS';'I• "f,':,_ .. 
lrJ•,,., .r.~t"' 1 r,··: 1 ··.wn. ~Jt. t.:"r'll.:!"fl. 1••' i:!:'ii.WT, t: I'Jili r)I.'IliCJI'AI. r,s .. 

':"i:H1 l:i'li!,l~".H.I• hl \'.:.J,f' ;•,:o li'.-._'/,\, Nlr~ (o tit:TI'IM 'f[ICTJlo fo':t': t'Ol 

!lt:::t;t'lC:/.1'0 :.,("' :• ;!:~·c f,N'!'A~t:Lt.;Cl!:'O F.H ;til 0/CI l.tA CORlU';;;AO HO~t''iA!It;. 

,,-,,,-, l 'NJ::-:-!•;r,:, :.r: r:':H:;·•O~I.M:>_ St:1'1'~l'S, SN'Pf,ltn~ A,:i!õlH 111-'.A 
l•l~I:"'W!NA:Ml llo'Jl'~;;,;, r:o:,(, /,:,tr-: N'; !11'11 ~C'U:i':'l':'UJDA I'Clft rJRAAS 
~·~·.\:-o:r::.>:u.::; r c.'Ot.'r':'T"'!TP' ~~ ~>'.l'f''" H:"-~;_,., .......... :.;.~.~· ~~"~::At..:·., 
1:·~ f'.\':o:• t•f: N:c:~n., l"''~ .. .-·.1·:~·:A IHWil.l rr~(• '"•Fr••CI t::.•:\•.r,:·i' r.r: 
r~J·f.'rt;n:. ~~n,: l'fClf'rrc:r::; .. 

r~:':'A!"~·:; r" ,•/.":A N; ~CJ),: 'j);J,f:<1.•0'DO At'IS t'lO'CS. iP.!iiiCJ1f:li Kt'HST,O~ 

K.At!l(l IU"•:;.-Jç.UI; ::11-•{tli.::r.~, .lOt\0 PA:TLO DOS lir.l5 YCLJ,Q~,) ~: lõCILil~:r,y DO 
rt:lt';·C'I r. ::n·u,, :::o:.ltlA"l1A'/T'ID-Ht"S COI" M ot;rJ.ArACOCS I'IC \'oCXA, t 
f>OL:ei":'Mio:"tl O A':'r.~:t'II~J:t\':'0 A~ SUAS llE%VlNtiJCAt'OC:lo 

CCl~CI:'..ITU!,M.'jl(?ootW:i C0"1 A A':'ITUDC roli.A,JCISA C Dr.CIDJI:IA l'lr \',FXAo 

t'OI,(l-'"•~·U"''::->r f'.C !~:\1 fl:::rr:~: ri\ V, :-::..~f!O'T!I'.Il t-:0 OUC FCR rc:::f\'l!l. ::t:• 
~A t;"tlt.' :;t; lit'Vnt,r ~f'I:I~IAR A r'Mti'A\~,1, l'r.:J:il\'A PAliA A :l~tl!ir.VI\'~/:CIA 
11t: ll"~tlN7"~-n:t t:l't·~rsAr. rt: c,.,r1r.-:.:. !lACIC'::A:.. Pcrl\~SCN':'A::oc nc:.c::,t.:; 
111~ n:tttM.r.r. N: t~1·n·.~:'l:;. ~rrtRr.r:··m'!OC " v.r.xA. Nossos r~cnsros 
I'E CL/:-..·;,M t.:S':'IHA t.: ~OhS1Tlt:ro\CAO. 

EXMO SR 

OTAIR !IECKER 

00 SENADOR OA REPUBLICA 
EIRASILIA DF 

t~OME CLASSES E~IPRE SAR I A IS DESTA REG I AO VG CONGRATULM-10-NOS 

ILUSTRC CONTERRAIIEO OPORTUNO PRONUNCIMIE!ITO Ft'ITO TRIBUNA 

SENADO FAVORAVEL I::XTENSAO TETO VINTE flORCENTO CC:ARECAO ~'ONE

Tt.RIA CONTRATOR FINANCIAl-lENTO ESTADEL~CI~!ENTOS CREDITO 

OFICIAl~ Vü ANTERIORES 1975 PT RECEUA TOHL ET IRRESTRITO 

APOIO ~STC ORGAO CLASSE LOUVAVEL INICIATIVA Af'Ol/•NOD JU5TA 

REIVINOICACÃO EMPRESARIOS CATARINENSES PT CORDIAIS SIIUO/,COES 

MARIO JOHN PRESIDENTE ASSOCIACAO COMERCIAL INDISTRIAL !lLUI·lENAU 

TELEX NR, 14/77·ACIJ 

EX~lO, SR. 
SENADOR OTAIR UEC'KCR 

SENADO FEDERAL 

DRASIL.IA- DF 

TENDO TOMADO CONHECIMENTO, PELA IMPRENSA, DO l'flOUUN

CIMIENTO DE V.EXA. SOBRE A L.IMITf.llÃO LI': 20 POR CE:NTll DA CORRE.cÀO 

MONETARIA ltiCIDEtiTE SO!IRE OS FIN~NCIA"'ENTOS CONCEDIDOS PELO IINDE 
ANTERIORI'IEIITE A 1975, TAL C0~10 JAf' SE VERIFICA EH REL,.Io.,ÃO :.os CONTRA-

TOS riRMADOS A PAhTIR DE JANEIIIO DAQUELE ANO, VE:NHO CDtiQil:.TULMI-~_E 

COM V,EXA., EM NOME DO EMPRESARIADO DE JOI!lVILLE, POR SER EIITEIWIKf.'l

TO DA CLASSE QUE REPRE:SE:NTO TRATAR·SE DE MEDIDA QUE PL~UA~EtH~ SE 
JUSTIFICA NA CONJU,lTURt. f'RE:SErHE, ALEM DE PROf'ORCIO~lAR TRATAMENTO 

EQUANIHE A TRANSAOOES DE IGUAL NATUREZA, ATENCIOSAS SAUOI.fi!ÔES. 

OSVALDO MOREIRA OOUAT- JIRESIOEIITE DA t.SSOCW1AO C:OMERCI~L E HWUS
TRIAL DE JOINVILLE. 

O SR. PRESIDENTE (Josi: Lindoso) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Evclásio Vieira. 

S. Ex• desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira. (Pausa.) 
S. Ex• não estlt presente, 
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique de La Rocque, 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O que vamos cnfocar merece, como assunto de alta relevância, 
deferimento por parte do Ministêrio da Educação e Cultura e do 
DASP: é aquele referente à reclassificação dos antigos Professores 
Catcdrâticos no novo plano de classificação de cargos, instituído 
pela Lei n• 5.645, de lO de dezembro de \970 que, em seu urtigo 14, 
cxtinguiu.o antigo plano disciplinado pela Lei n• 3.780, de 1960. 

Esses Mestres passaram a ter uma denominação, a de Professor 
Titular. "A câtcdra deixou de existir hã algum tempo: mas, não quer 
isto dizer que, direitos adquiridos possam sor postergados c 
solapados". Existem criticas fundamentadas sobre a extinção da 
cátedra. Esta, motivava o surgimento de grandes pesquisadores, de 
sâbios, de mestres insignes cm vilrios campos da cuhum universitâ· 
ria. A ciltcdru firmou c consolidou a Universidade brusileirn. 

Quero situar uqui, 11 posição de nntigos cutcdr{Jticos do ensino 
superior no Estado do Murunhuo, agora absorvidos pela Fundação 
da Universidade do Maranhão, criada pela Lei n• 5.152, de 21 de 
outubro de 1966, consagrando direitos adquiridos ao preceituar: "O 
pessoal do serviço público federal, ora lotado nus fucu\dudes incorpo
radas à Fundação da Universidade do Muranhào, pussarâ, 
automaticamente à disposição da mesma, usscgumdos os direitos e 
vuntugens dos seus curgos". 

Diante dos preceitos do urtigo \94, da Constituiçüo de 1967, a 
vitulicicdudc foi muntidn qunndo dcnniu: 

"Fica usscgurudu u vitnlicicdadc uos professores 
cutcdrlllicos c titulares de oficio de justiça nomeados até 15 
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de março de 1967, assim como a estabilidade de funcionários 
amparados pela legislação anterior àquela data." 

O enquadramento dos antigos Catedráticos na retribuição do 
Grupo-Magistério Civil da União deve ser o referido na Lei 
n• 6.182, de li de dezembro de 1974, combinado com as leis 
n• 5.152, de 1966 (criação da Fundação da Universidade do 
Maranhão) c n• 5.645, de 1970 (novo plano de classificação de car· 
gos), mencionando os Professores João Bacelar Portela, Rayniundo 
de Matos Scrri!o, Salomão Fiqucnc, Alfredo Salim Duailibe, Anto· 
nia de Arruda Soares, llva Gomes Saldanha, Pedro Neiva de San· 
tana c Antcnor Bogéa, dentre outros mestres criadores da própria 
Fundação da Universidade do Maranhão. 

Simples complementação salarial pela Fundação da Univer· 
sidade do Maranhão, não resolve o premente problema dos antigos 
cntedrâticos estatutários, pois muitos estilo em idade provecta, com 
valiosos serviços prestados ao ensino superior e no País, dedicando 
suas vidas na formação de sucessivas gerações, sujeitos, hoje ou 
nmanhii, a aposentadoria compulsória e conseqUente decesso 
suJaria I, incompatível com o preço a tua\ da sobrevivência condigna. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, desta tribuna formulo veemente 
upe\o ao Senhor Ministro Ney Braga, Titular da Pastu da Educação 
e Cultura e ao Professor Darcy Siqueira, Diretor·Geral do DASP, no 
sentido da colocação desses antigos Catedrâticos, criadores da pró· 
pria Universidade do Maranhão, em condigna situação, em termos 
Mtlariais, colocando-os no Grupo-Magistí:rio, cm Quadro Especial, 
com vencimentos compatíveis com os graus funcionais desses Proles· 
sares, esteios da cultura. na Cátedra do Direito. na Cátedra da Medi· 
cina, na Cátedra das Ciências, em nível superior. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador José Lir.doso. 

O SR. JOSt LINDOSO (ARENA- AM. Pronuncia o seguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há dias passados, o Sr. Senador Evnndro Carreira da 
Representação do M DB, fez brutal acusação, envolvendo a pes;oa e 
a Administração do Governador amazonense Henoch Reis. 

Na oportunidade, embora desprovido de documentos, õz a 
defesu do Chefe do Executivo do meu Estado, na base do bom senso 
e do conhecimento que tenho de Sua Excelência, dos valores que 
comandam u sua vida, enõm, Aliás, a defesa do Governador contou 
ao ~nsejo, com a palavra do Lider da Bancada da Maioria, Senado; 
E~rtco Rezende, e do nobre Senador, pelo Estado de Goiâs, Vice· 
Ltder do nosso Partido, Senador Os ires Teixeira. 

Daria, Sr. Presidente, o assunto por encerrado se não tivesse 
atento que. nos Anais da Casa iriam permanecer, sem elucidações, 
senão •.s feuus por nós de improviso, acusações injuriosas e distantes 
da realidade dos fatos, envolvendo o nome de pessoa rcspeitâve\ e 
honrada como é o ilustre G,overnador do Amazonas, 

. ~omplementando, pois, os esclarecimentos anteriores, o faço, 
prtmetramentc, lendo nota do Governador tratando da série de 
acusações que lhe foram assacadas, cm Manaus, e que o Sr. Senador 
Evandro Carreira r~produziu e endossou, perante o Senado Federal. 
A nota do Governador é a seguinte: 

AO POVO DE MINHA TERRA 

Em homenagem ao povo de minha terra, venho hoje di· 
zer, como tem sido meu comportamento ao longo de mais de 
cinqUenta unos de uma vida dedicada ao serviço público, no 
interesse co\etivo. 

Comecei minha vida como porteiro da intendélncia, hoje 
Prefeitura de Munncapuru. 

De 16 me desloquei para Manuus, em busca de outras 
oportunidades que surgiram após longa e penosa caminhada 
através dos livros. 

Matriculei-me nu Faculdade de Direito no mesmo dia 
em que ·comecei minha vida de jornalista no Jornal do 
Comercio, de propriedade c direçuo do saudoso Dr. Vicente 
Reis. 

Formei-me em Direito aos 35 anos, idade em que outros 
já exerciam a profissiio de advogado. 

Quando Manuc:•puru precisou de um Prefeito, lilho da 
terra, fui convocado pelo entiio Interventor Federal Dr. 
Ãlvaro Maia. Ali casei-me c procurei dar uo meu povo o 
melhor do meu esforço. 

De volta a Munaus, passei a trabalhar nu Advocacia. E, 
quando, ainda sem qualquer função pública cfetiva, vi a casa 
onde residiu destruída pelo fogo, não desanimei, porque 
sendo um homem de fé e de experiência cristu, conlici no 
futuro que depois me foi favorável. 

Submetido a concurso, exerci a magistratura trabalhista 
por cerca de 20 anos, como Juiz do Trabalho, Presidente da I' 

·Junta de Consiliução e Julgamento de Manuus, onde 
consegui, mercê de Deus, conquistar a confiança de emprega· 
dos e empregadores. 

Na mesma época submeti-me a concurso público de pro
vas e títulos na então Faculdade de Direito do Amazonas. 
Logrando aprovação, lã convivi, enquanto exercia a C:.tedra 
de Direito Constitucional, com centenas de jovens que hoje 
emprestam seu valor a diferentes selares da comunidade. 

Homem sem maiores pretensões senão de servir cm sil~n
cio, sem vocação para a pompa, fui surpreendido com ú 
escolha de meu nome pelo Saudoso Presidente Castc\lo Brun· 
co para ocupar uma das vagas de Ministro do T'ibunal 
Federal de Recursos. 

Finalmente, quando de mim se avizinhava a art~senta· 
daria. fui de novo colhido, desta feita pela Revolução. 
encarnada no eminente Presidente Ernesto Gcisd. para 
voltar à minha terra e servi-la como seu Governador. 

Relutei no que pude, todavia a argumentação era muito 
forte no sentido de que o 'momento era de unir, de concilillr c 
como filho da terra eu poderia conseguir tal objetivo. 

Nas eleições de 1974, as urnas foram adversas pura u 
ARENA c o partido da Oposição fêz.se majoritário na 
Assembléia Legislativa. Tal fato jamais me perturbou porque 

.npre acreditei que embora por caminhos diferentes, tanto 
Governo, quanto Oposição, queriam o melhor pura o 
Estado, que é seu desenvolvimento. 

Procurei me harmonizar sempre com os homens da 
Oposição e estabeleci a mesma diretriz para meus auxiliares e 
para a bancada du ARENA nu Assembléia Legislativa, na 
inspiração de que isso era o melhor para todos. 

Vieram as eleições municipais de 1976, e o clima das 
mesmas foi a ampla liberdade, não houve no Estado 
qualquer cerceamento ou violências que empanassem aquilo 
que caracteriza de modo indelével o jogo dcmocrâtico. 

Uma eleição municipal transformou-se numa violenta 
guerra contra o Governo Estadual, fui insultado tanto como 
governante, quanto como homem, sequer houve respeito por 
minha vida privada, por minha família. 

Não me deixei arrastar pelas paixões e deixei que o 
pleito transcorresse em clima de total tranquilidade. 

Porêm, assim como reconheço à Oposição o direito de 
critica, nilo hil como deixar de reconhecer a mim mesmo 
meu direito de auto-defesa, com base na lei existente. 

Acionei portanto a lei em minha defesa, contra uma 
ncusnção que não foi apenas injusta, mas sobretudo atingidn 
minha honra. 

Volta agora a Oposição através de alguns de seus mem· 
bros a atingir-me e desta feita, dizendo que determinei à 
Sociedade de Habitação do Amazonas - SHAM que 
construísse umu cusu paru minha amante. 
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E o que mais mugou i: que, com poucas exceções, os que 
proOigamm a maior chibatada mornl, na expressão feliz do 
Senador Eurico Rezende a quem agradeço com emoção a 
dcfc<a que fez no Senado Federal da minha honra, foram 
meus alunos du Fuculdade de Direito, a quem, tanto a eles 
como às suus fumílias sempre dediquei carinho e amizade e 
sabem que estão a serviço de uma causa ingrata. 

Sobre ser aleivosa a afirmação é caluniadora atingindo 
minha integridade moral. 

Venho de público refutar peremptoriamente a acusação. 
·· .. Purn tanto existem documentos cm meu poder. Nilo determi· 

nei nem autorizei a quem quer que seja, que fosse feita tal 
obra ou tul construçilo, até porque, casado hã mais de 30 
anos, sempre respeitei minha famflia. 

Tendo atingido os setenta unos, sou um homem no 
limiar do imponderável, numa idade em que procuro, com 
todu a força de minha fé afastar de meu coração os ódios e 
malqueronças, visando a chegar ao final do mandato que foi 
reconhecido poJo povo cm novembro de 1976 como legitimo, 
num clim:t de paz, trabalho c ordem como reconhece o edi· 
torial de 17·6·77 do matutino A Crítica. 

Devia esta explicaçüo ao povo generoso do Amazonas, 
nfimtl i: u ele e n Deus u quem devo contas. 

Estou sereno, continuarei sereno, creio na verdade dos 
Evangelhos, pois se a dor violenta a comprecnsüo, a razão a 
rcssuscitu c o amor nos coloca no coração de Deus. -
Henoch da Silvo Reis. Governador do Estado. 

O Governador Henoch Reis, com a serenidade c sabedoria que 
r:~an:nv:\111 <:s suas Sl.!nt"Cnças quando pontificava no Tribunal Federal 
de R.c~ursM, refutou f"H:n:mptoriamcnte aquelas acusações. 

A collslruç:io Ja cus:l, no Conjunto Ajuricaba, está explicada, 
t.:ab;tlm.:ntt:, atr:.lv~s d•1 cart~l da firmu Nortcl~trica - Engenharia e 
C•rn~rdn !..tthl, dt: 15 d!!junho e que i: do seguinte teor: 

"CIORT~LlÕTlUC,\ 
Fnp:n1wria c Comércio Ltda. 
!:l1:1 !·.1irand~ Lena. 160 
,VLHHIU~- Ama:rnnas 

Munaus.lldcjunhode 1977. 

Nortclétrka/OSS /77 

Exm<.'Sr. 
Min. Hcnoch da Silva Reis 
MD Governador do Est:ldo do Amazonas 
Ne~ta 

Fomos rcct:ntcmcnte surpreendidos em ver o nome de 
V. Ex~ t:twolvido cm pronuncinmcntos que distorceram 
t:omp!e\:uncntt.: r.ltns simples~ rotineiros. 

A h•:lll du vcril:tde o para salvuguurdnr o nome de 
V. E~•. qllc vem sendo atingido por um<t cnmpunhu torpe e 
c:1!uniosa, ju!~tti'IIO·IlLlS no dever de csclur~:ccr os seguintes fu .. 
tos: 

I- ~!o ano úc 1976, firmumos contratos com u 
SoàduLic Jc ll:tbituçuo do Estado do Ama•onus- SHAM, 
p:1r;1 u r.:nnstruçfto de c~1sns populurcs, centro sociu\, grupos 
csr.:t1larL"~. minilm:rcado c blocos comerciuis no Conjunto 
Ajurit.::tha. 

~ --· ·:~\1n10 sc trntnvnm de obras que, upesur de situudas 
nn :·::; ··,) (11njunto Hubitucionul, tinhum seus canteiros 
rl'i.ii.I."Jo:H:n11.! di.-;tuntcs uns dos outros, tivemos u ncccssidude 
dt.: in1pia:nnr um l!scritório central no referido conjunto, pnru 
ccl'liH'IIl i:: ~: ... o;.:~1:;tos c ccntrulizur o scrviço de udministruçi\o. 

1 ·-l'ara isso, solicitamos 1l SHAM u cessão de um 
ten•:l1o situudo no mesmo conjunto purn u instulaçilo desse 
csl'ritlÍI'io, onde crigimos umu construção destinndn n esse 
fim. 

4- No dia S de maio passado, demos entrada numa 
carta na Sociedade de Habitação do Amazonas, que recebeu 
o protocolo n• 713, nnquelu companhia, através du qual so· 
licitamos a possibilidade do referido terreno nos ser vendido, 
em função do investimento quejil havíamos efetuado. 

5- Agora fomos surpreendidos, ao tomar conhecimen· 
to que alguns elementos inescrupulosos estilo utilizando essa 
construção, executada por nossa empresa em terreno da 
SHAM para servir de escritório central de nossas obras no 
Conjunto Ajuricaba, com a finalidade de desacreditar a pcs· 
sou de V. Ex• junto à opinião pública, declarando que tal 
prédio teria um destino diferente do que mencionamos, dizcn· 
do mesmo que seriu destinado a uma pessoa protegida do 
Governador. 

6- Em razão da completa distorção da verdade por 
terceiros e no sentido de aclarar como se passaram verda· 
dciramcntc os fatos, resolvemos enviar a V. Ex• os escla· 
rccimcntos constantes deste expediente. 

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição 
de V. Ex• para quaisquer esclarecimentos adicionais e 
aproveitamos o ensejo para apresentar os nossos respeitosos 
cumprimentos. 

Atenciosamente 
N ortelí:trica Eng. e Com. Ltda. - Eng• Fern•ndo 

Bomfim, Diretor-Prcsidentc." 
No concernente à administração da SHAM, com problemas da 

administração anterior, inclusive relativos à compra de terrenos, o 
Governo do Amazonas, através do Sr. Secretário de Planejamento, 
Dr. Mário Amorim, deu à Assembléia Legislativa do Estado, onde 
aquela autoridade compareceu, completos e concretos esclarecimen· 
tos. 

O Governador Henoch Reis tem mantido um clima de paz c de 
tranqUilidade no Estudo c unte as ocorrências que explicam a minha 
presença na tribuna do Senado, mereceu ele, da unanimidade da 
bancada do nosso Partido na Assembléia Legislativa, manifestação 
pública de solidariedade, contando, ainda, com idõntico procedimen· 
to da representação no Congresso Nacional que a formulou, nos 
termos seguintes: 

NOTA 

Convencidos du lisura e du correção da conduta do 
eminente Ministro Henoch du Silva Reis no exercício da 
govcrnunçu do nosso Estado, nós - integrantes da re· 
presentação arenistn do Amazonas no Congresso Nacional
tornamos pí1blico nosso muis vecm~nte repúdio uos in .. 
juriosos ataques que, em face de ocorrõncias verificadas na 
Sociedudc de Habitação do Amazonas - SHAM -, .cm 
Sua Excelência ultimamente sofrendo, por parte de elcmen· 
tos do MDB local, c aproveitamos a oportunidade, não 
apenas pura hipotecar-lhe, por um princípio de justiça, nossa 
integral e irrestritu solidariedade, senão, também, pura uplau· 
dir ~uu preocupação quanto à rápida e completa apuração 
dos deslizes atribuídos nos ex-dirigentes da referida empresa. 

Brusllia, 22 de junho de 1977. -Senudor José Llndoso
Senador Drugu Júnior - Deputado Rulmundo Parente -
DeJ.utado Rufuel Faruco. 

Eru, u sc.:rviço da vcrdndc, o que me cumpria explicitar. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs)- Concedo u puluvrn 
no nobre Senudor Otto Lchmunn. 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA- SP. Pronunciu o seguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senudores: 

DeiC,jo ocupar a tribuna nestu purte da sessão puru, em rápido 
registro, consignar o cinqUentenário de fundução do BragmlÇCI• 
Jornal. Ao fnz~·lo, quero deixur na pessoa do Dr. Oswuldo Rus· 
som ano, hoje cercudo do respeito e da udmirução dos brugantinos, o 
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reconhecimento daquela cidade aos seus fundadores c àqueles que 
colaboraram c colaboram pura que hoje pudéssemos comemorar 
efeméride tão gruta. 

Realmente, Sr. Presidente, todo movimento de almas abnega· 
das, de espíritos avançados, de homens que olham para o futuro de 
sua comunidade, no desejo de servir à coletividade em que vivem, 
com desprendimento c muitas vezes com ingentes sacrifícios, deve ser 
assinalado com esperança renovada, para que a luta desses hotncns, 
que demonstraram ao longo de suas existências tanta disponibilidade 
cm servir, não nque no esquecimento e sirva de estimulo a outras 
comunidades e às gerações futuras. 

Assinalando, no transcurso do qUinqUagésimo aniversário do 
Brag~nça-Jornal, sua dinümica c profícua existência, congratulo· 
me com u sua Dircçllo, augurando meus mais sinceros votos de 
continuado sucesso. 

Era o registro que desejava fazer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Não há mais oradores 
inscritos, 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designan· 
jo para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 177, de 1977, do 
Sr. Senador Eurico Rezendc, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, da intervenção do Ministro Azercdo da Silveira, por 
ocasião das conversações informais da VII Assembléia-Geral da 
OEA e, ainda, das notas publicadas no Jornal do Brasil intituladas: 
"EU A não consideram Brasil alvo da política de Carter" c "Witt diz 
que Brasil não é alvo dos EUA". 

-l-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 209, de 1976, do Sr. Senador Jarbas Passarinho, que acrescenta 
parágrafo ao art. 9• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, que 
altera a Legislação de Previdência Social, c dâ outras providências, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 172 a 174, de 1977, das Comissões: 
- de Constilulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridi· 

cidade e, no mérito, favorável: 
-de l.cglslaçio Social, favorável: c 
-de Finanças, favorável. 

-3-

Discussão, em turno único, da redução final (apresentada pela 
Comissão de Redução cm seu Parecer n• 370, de 1977), do Projeto 
de Lei do Senado n• 199, de 1976 (n• 2.944-C/76, na Câmara dos 
Deputados), de autoria do Sr. Senador José Lindoso, que autoriza a 
doação de porções de terras devolutas a Municípios incluídos na 
regiiio da Amazônia Legal, para os fins que especifica, e dll outras 
providências. 

-4-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 36, 
de 1976 (n• 622·8/75, na Casa de origem), que dá nova redução no 
raput do art. I• do Decrcto·lei n• 1.301, de 31 de dezembro de 1973, 
assegurando uo cônjuge que opta pela tributaçilo de seus rendimen· 
tos, separadamente do cabeça-do-casal, metade do valor de encargos 
de famflia, tendo 

PARECERES, sob n•s 252 a 255, de 1977, das Comissões: 
-de Economia, favorável ao projeto: 
- de Finanças - I• prommdamento: solicitando audiência da 

Comissilo de Constituiçi\o e Justiçu sobre a mutérin: 2• prommdamm· 
to: (atendida u uudiênciu) fuvorllvel: e 

- de Constitulçilo c Justiça, pela constitucionalidade e juridi· 
cidude do projeto. 

-5-

Discussiio, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 16, de 1977 (n• IOI·B/77, na Cámara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção para a Facilitação do Tráfego 
Marltimo Internacional, concluidn cm Londres, a 9 de abril de 1965, 
sob os auspícios da Organização Marftima Consultiva 
lntcrgovernamcntal (IMCO), tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 304 c 305, de 1977, das 
Comissões: 

-.de Relações Exteriores; c 
-de Transportes, Comunicações e Obras Públlc~s. 

-6-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n• 85, 
de 1977-DF, que dispõe sobre a organizaçüo búsica da Policia 
Militar do Distrito Federal, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 354 c 355, de 1977, das Comissões: 
- de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade: e 
-do Distrito Federal, favorável. 

-7-

Discussiio, cm primeiro turno, do Projeto de Lei co Senado 
n• 122, de 1975, do Sr. Senador Lcilc Chaves, que assegura no 
lavrador o direito de pagar o débito agrícola por meio de consigna· 
ção judicial do produto apenhado, ou nnanciedo, tomando-se por 
base os preços mínimos nxados pelo Governo Federal, tendo 

PARECER. sob n•s 833 c 834, de 1976 c 265 c 266, de 1977, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, /P pronundamemo: pela consti· 
tucionalidade c juridicidade do Projeto, nos termos do Substitutivo 
que apresenta: 2• pronunciamento: (rcexame solicitado cm plentírio ), 
ratificando seu parecer anterior: c 

-de Agricultura, I• pronunciamento: favorllvel ao Substitutivo 
da Comissão de Constituição e Justiça: 2P pronunc/amemo: {rec~ame 
solicitado em plenário), contrário à matéria. 

-8-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da consti· 
tucionalidade, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 231, de 1976, do Sr. Senndor Marcos 
Freire, que acrescenta parâgrafo único ao art. 37, do Dccrcto·lei 
n• 200, de 25 de fevereiro de 1967, dispondo sobre o cargo de Minis· 
tro Extraordinário pura o Desenvolvimento do Nordeste, tendo 

PARECER, sob n• 250, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

-9-
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da consti· 

tucionalidude, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 92, de 1977, do Sr. Senador 
Vasconcelos Torres, que cria o Fundo Nacional da Pesca, e df• outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n• 247, de 1977. da Comissão: 
-de Constltulçilo e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - E:.:(: encerrada a ses· 
suo. 

(Levanta-se a sessr!a ti.l' 17 hora.r e /0 minutos.) 

EDliTAIS 
EDITAL 

P~.:lo pn:scntc cditul, licu COitvoc•ado a servidor Wilon Wanc!cr 
Lopes, Técnico I.ogislativo, Classe "C" do Quadro Permanente do 
Scmado Federal. a l.'lHnp:tn:ccr nesta Secretaria, u fim de justilicou 
suu uusênda ih• ;"~''' :·: :.• 1' 1 ~.·t1;: .~~ J:•. ··:rt''ll aplicadas as sunçõc.~ 
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disoiplinures constantes do urtigo 440, item 11 e! I• da Resoluçilo n• 
5H, dcl972. 

Secretaria do Senado Federal, 22 de junho de 1977.- Evandro 
Mendes Vlanna, Diretor-Gerul. 

EDITAL 

Senado Fedcrul, u comparecer nesta Secretaria, a fim de justificar 
suu ausCncin uo serviço, sob penu de lhe serem uplicndns as sanções 
disciplinurcs constantes do urtigo 440, item 11 c! I• da Resolução n• 
5H, de 1972. 

Pelo presente edital. nca convocado o servidor Roberto Paz· Secretaria do Senado Federal, 22 de junho de 1977.- Evandro 
wtti. Assistente de PlcniJrios, Classe "D" do Quadro Permanente do Mendes Vlanna, Dircitor·Geral. 

ATAS DAS COMISSOES 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

9• REUNIÃO. REALIZADA EM 8 DE 
JUNHO DE 1977 

Às dez horas e trinta minutos do dia oito de junho de mil 
novecentos e setenta e sete, sob a Presidência do Sr. Senador Murcos 
Freire, Presidente, e com a presença dos Srs. Senadores Arnon de 
Mello, Otair Becker, Domicio Gondim, José Sarney, Luiz 
Cavalcante, Jarbas Passarinho e Dinarte Mariz. reúne-se a Comissão 
de Economia, nu Sala "Rui Barbosa", 

Dei,am de comparecer, por motivo justíncado, os Srs. Senado· 
res Milton Cabral, José Guíomard, Paulo Guerra, Vasconcelos 
Torres, Frunco Montara e Roberto Saturníno. 

lõ lida e, sem debates, aprovada, por unanimidade, u Ata da 
rcuniUo unterior, 

Süo lidos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres constan· 
tes da pauta dos trabalhos: 

Pelo Senador Otalr Becker: 
Parecer fuvorâvel ao Projeto de Decreto Legislativo n• 14, de 

1977, que "aprova o texto do Acordo sobre Comércio de Produtos 
Téxteis, celebrado entre a Repúb'iica Federativa do Brasil e a 
Comunidade Económica Européia, em Bruxelas, a 13 de janeiro de 
1977", 

Pelo Senador Arnon de Mello: 
Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de 

Resolução à Mensagem n• 101, de 1977. do Senhor Presidente da 
República, propondo ao Senado Federal que seja autorizado o Go
verno do Estudo de Santa Catarina a elevar em CrS 50.000.000,00 
(cinqUenta milhões de cruzeiros) o monante de sua dívida consoli· 
dada, tendo voto com restrições à Corrcção Monetária do Senador 
Dl1micio Vondim. 

Pelo Senndor Lulz Cnvolcante: 
Parecer favorável, concluindo por oferecer um Projeto de 

Resolução ii Mensagem n• 100, de 1977, do Senhor Presidente da 
República, propondo ao Senado Federal que seja autorizado o 
Governo do Estudo de A lagoas a elevar cm CrS 21.776.197,00 (vinte 
c um milhões, setecc:ntos e setenta e seis mil, cento e noventa e sete 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo voto com 
restrições à Correçào Monetária do Senador Domlcio Gondim. 

Ao Sr. Senudor Otuir Becker u Presidência concede vista do 
Projeto de Lei da Cümuru n• 22, de 1975, que "torna obrigatória a 
venda avulsa de peças e acessórios destinados à reparação de veicu
las automotorcs", após o Sr. Senador Arnon de Mello ter oferecido 
parecer contrârio i1 Emenda n• I, de Plenário, à referida proposição. 

i: adiudu. por determinação do Sr. Presidente, 11 apreciação do 
parecer do Relator sobre o Projeto de Lei do Senudo n• 113, de 
1976, que "revoga o! I' do urt. H• du Lei n• 4. 728, de 14 de julho de 
I 965, que "disciplina o mercado de cupituis c cstubelcce medidas 
rura o seu dcsenvo\vimcnto 1

', 

Esgotada 11 puuta, o Sr. Senador Arnon de Mcllo usu da pulavru 
c propôc à Presidência que formule convites uos Srs, António 
Nilson Craveiro Holandu c Múrio Gurncro, Presidentes, rcspcctivu· 
nJ,•ntc, do B<mco do Nordeste do Brasil S.A. e da BRASILINVEST 

S. A .. pura prestarem esclarecimentos perante a Comissão sobre a 
situação económica do Brasil. 

O Sr. Presidente agradece a sugestão do Sr. Senador Arnon de 
Mello e informa que os indicados poderão ser convidados a 
participar de um simpósio sobre "desigualdades regionais" a ser 
realizado no segundo semestre da presente Sessão Legislativa. 

Comunica, ainda, o Sr, Presidente, que nos dias 28 e 29 de 
junho em curso, será realizado um "Simpósio sobre a lnOaçilo no 
Brasil", com a participação dos Srs. Octâvío Gouveia de Bulhões, 
lnúcio Mourüo Rangei, João Paulo Almeida Magalhiles, Carlos 
Geraldo Langoni, Dércio Garcia Munhoz c João Manoel Cardoso 
de Melo, paru o qual solicita a colaboruçüo de todos os membros da 
Comissão. 

Nuda mais havendo a tratar, encerra-s a reunião, lavrando eu, 
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que li· 
da e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

lO• REUNIÃO, REALIZADA EM 15 DE 
JUNHO DE 1977 

Às dez horas e trinta minutos do dia quinze de junho de mil 
novecentos e setenta e sete, sob a presidência do Sr. Senador Marcos 
Freire, Presidente, e com a presença dos Srs. Senadores Luíz 
Cavalcante, Franco Montara, Vasconcelos Torres, Otaír Becker, 
Cattete Pinheiro, Domício Gondím, Roberto Saturnino e Arnon de 
Mello, reúne-se a Comissão de Economia, na Sala "Rui Barbosa". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado· 
res José Guiomard, Paulo Guerra, Milton Cabral c Dínartc Mariz. 

lõ lida c aprovada, por unanimidade, a Ata da reunião anterior. 
Süo lidos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres constan· 

tes da pauta dos trabalhos: 

Pelo Senador Otalr Becker: 

Parecer favorâvel ao Projeto de Lei do Senado n• 97, de 1977, 
que "dispõe sobre a propaganda comercial nos uniformes esportivos 
do atleta profissional de futebol, e dâ outras providências", tendo 
voto com restrições do Senador Cattetc Pinheiro e abstenção do 
Senador Luiz Cavalcante. 

Pelo Senador Roberto Saturnlno: 

Parecer contrilrio ao Projeto de Lei do Senado n• 113, de 1976, 
que "revoga o! I• do artigo 8• da Lei n• 4.728, de 14 de julho de 
1956, que "disciplina o merendo de capitais c estabelece medidas 
pnru o seu desenvolvimcnto' 1

; c, 
Parecer favorâvel ao Projeto de Lei da Cfimarn n• 41, de 1977, 

que "vedu ~s diretorias de buncos e entidades oficiais a pnrtícipnçílo 
nos lucros oriundos de aplicações em depósitos a prazo fixo, cndcr· 
netas de poupança ou titulas de renda", 

Polo Son•dor Lulz C•nlcante: 

Parecer fnvorâvel, concluindo por apresentar um Projeto de 
Resolução à Mensagem n• 102, de 1977, do Sr. Presidente da 
República, propondo ao Senado Federal para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Capilo Bonito (SP) a elevar cm 
CrS 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) o montante de sua dlví· 
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da consolidada, tendo voto com restrições do Senador Franco 
Montoro c voto com restrições à Correção Monetária do Senador 
Domfcio Gondim. 

Pelo Senador Cuttete Pinheiro: 

Purcccr contrllrio à Emenda nY I, de Plcnl1rio, no Projeto de Lei 
da Citmara n• 51, de 1976, <JUC "dispõe sohrc u f:thricução de 
detergentes nUo~biodegradávcis, nus condições que especifica''. tcn· 
do a presidência acolhido sugestão do Sr. Senador Franco Montoro 
para que sobre a proposição scju ouvida, também, u Comissão de 
Segurança Nacional. 

Pelo Senador Arnon de Mellu: 

Purcccr favorável, concluindo por apresentar um Projeto de 
Resolução tl Mensagem n• 103, de 1977, do Sr. Presidente da Rcpú· 
blica, propondo ao Senado Federal para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Maringú (PR) a clcv:tr cm 
CrS 10.100.199,05 (det. milhões, "m mil. cento c noventa c nove 
crutciros c dnco ccnt~lvos) o mont~tntc: de sua dívida consolidada, 
tendo voto cOm restrições do Senador Franco Montoro c voto com 
rt:stril;õcs i1 Corrcçfto Monr.:t;'~ria do ScrwdLH Domício Gondim: e, 

Pureccr favorúvcl, concluindo rnr ofcn:ccr um Projeto de 
Resolução il Mensagem n• I 04, de 1977. do Sr. Presidente da 
República, propondo ao Senado Federal para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Ocauçu (SP) a elevar cm CrS 329.400,00 
(trez~:ntos e vinte c nove mil e quutroccntros cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada, tendo voto com restrições do Senador 
Francon Montara c voto com restrições à Correçào Monetária do 
Senador Domicio Gondim. 

Por solicitação do Rd:ttor, o Sr. Senador Franco Montoro, a 
presidc!ncin determina o adiamento, para a próxima reunião, da 
apreciação do parecer sobre o Projeto de Lei do Senado no 155, de 
1976. que "dch:rmina a revisão trimc.'itral do salário mínimo c dú ou~ 
tnts rrovidências ... 

O Sr. Presidente comunica que está conrtrmada a realização, 
nos dias 2H c 29 de junho, do "Simpósio sobre a lnOaçào no Brasil", 
com a participação dos Srs. Octilvio Gouveia de Bulhiies, Inácio 
Mourão Rangei, Joito Paulo de Almeida Magalhães, Carlos Geraldo 
Langoni, Dó reio Garcia Munhoz c João Manocl Cardoso de Melo. 

N;~da mais havendo~~ tr\ltar. cnccrra~sc a rcunirw. lavrando cu, 
D.:tni~:l Rc:is di.· SlHI/;l, Assist~:ntl! tla Comiss.:ío, H rn:s~:nte Ata, que, 
lidu c urrovuda, scri1 ~tssinadu pelo Sr. Presidente. 

li• REUNI,\0, REALIZADA EM 22 DE 
JUNHO DE 1977 

As dez horas do dia vinte e dois de junho de mil novecentos e se· 
tenta c sete. sob u rrcsidência dos Srs. Senadores Murcos Freire: e 
Vasconcelos Torres, rcspcctivumentc, Presidente c Vice-Prcsidentc, c 
com a presença dos Srs. Senadores Franco Montoro, Otair Beeker, 
Dinartc Mariz, Milton Cabral c Roberto Saturnino, reúne-se a 
Comissão de Economia, no Auditório "Milton Campos". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena· 
dores Arnon de Mello, Josi: Guiomard, Paulo Guerra e Luiz 
Cavulcuntc, 

i! dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em segui· 
dn, é dada como urrovuda. 

São lidos, discutidos c aprovados os seguintes pareceres constun· 
tcs da pau tu dos trahalhos: 

Pelo Senador Franco Montoro: 

Parecer l'avor!tvcl, concluindn por aprcscntur um Projeto de 
Resoluçito il Mensagem n' 117. de 1977, do Sr. Presidente du Repú· 
hlica, rrorondo uo Senado Federal, paru que scju nutorizudo o 
Hospital das Clínicas da I' acuidade de Medicina de Ribeirão Preto, 
du Univcrsidudc de São Paulo, a elevar em CrS 180.000.000,00 
(~.:cntn c oitenta milhih:s de cruzeiros), o montante de suu dfvida 
~.:nnsulit!ada. 

Pelo Senador Vasconcolos Torres: 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n• 34, de 1976, 
que "acrcsccntu dois parágrafos ao urtigo 98 da Lei n• 4.504, de 30 
de novcmhro de 1964 (Estatuto da Tma)". 

Ao Sr. Senudor Dinartc Mariz, a presidência concede vista do 
Projeto de Lei do Senado n' 155, de 1976, que "determina a revisito 
trimestral dn salúrin mínimo, c di1 outras providências", upós 0 

Relutar. Senador Fr:tnco Montoro, ter sobre o mosmo emitido 
purcccr favoriívcl. 

Nuda muis huvcndo a tratur. encerra-seu reunião, lavrando cu, 
Daniel Reis de Sotl/.u, Assistente da Comissão. a presente Ata, que, 
lida c aprovmh1. scrá assinudu pelo Sr. Presidente, 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre u ;\1cmmJ.,:l'm n\' flH, 
de 1977 {('~).que submete i1 dclihL·ru~iio do Cun~rc~so \nR 
ciumai o h.•xto do Decreto-lei n"' 1.5'55, dL· 27 d1.• ml\it1 dr 1'1'77, 
que .. cstubclccL' norma~ puru n dbtrihuit;~u "'r.pl!c~t~·:'\o do:'! r"'· 
cursos pro\lcnientc!'l do udicionul do Imposto Cr.icG .\Obre 
Combustívci!'! Liquidos c Gusosos'', 

A tu du Rcuniüo dc'(Jn)lf!llaç~o J, rculi7Hib 
em 21 do junho de 1n1 

Às dczcsscis horas do dia vinte c um de junho Uu antl de: mil 
novecentos c s~:tcnta c sctc, no Auditório t\·1illon Cumro~o,, prc'icntes 
os. Senhores Senadores Hclvidio Nunes, Dinartc Miiriz. Luiz 
Cavalcante, Heitor Dias, OSircs Teixeira, Otair Becker, Dirceu Car· 
doso, Gilvan Rocha c Adlllhcrto Sena c os Deputados José Haddad, 
S~tmud Rodrigues, Ãlvuro Dias c lsrael Dins-Novncs. n:únc·sc a 
Comissão Mista incumhida de estudo c parecer sobre a Mensagem n~~ 
68, de 1977 (CN), que suhmctc à delihcn1ção do Congresso Naeionul 
o texto do Decreto-lei n• 1.555. de 27 de maio de 1977, que 
.. Estubclccc normas paru a distribuição c aplicuçào dos recursos 
provenientes do adicional do Imposto Único sobre Combustíveis 
Líquidos c Gusosos". 

Deixam de comparecer, por motivo justiflc:Jdo, os Senhores 
Scn01dorcs Altcvir l..~:ttl. Brag;t Júnior c os Dcrut:tdos Antônio 
Ferreira, Horácio Matos. Nc,..,·ton Barrt:ir~t. Dmdlin Avrcs, 
T ~:otdnio Neto, Wulmor d~: Luca c Jcrúninltl Santana. · 

De acordo com o que: rrc~:citu~J o Regimento Comum. ;.tssunu.: a 
Prcsidênciu o Senhor Scmtdor Dinartc M;tri;~. que dcdura in.'itulada a 
Comissr10. 

A fim de cumprir dispositivo regimcnt~tl. o Scn!ior Presidente 
eventual, Senudor Dinartc Mitriz. esclarece. que irú proceder <I eh: i .. 
ena ·do Pn:sidCntc c Vicc-Prcsidcntc. Distrihuid;ts us c\:dulus, o 
Senhor Presidente convidn o Senhor Deputado Samuel Rodrigues 
para funcionar como escrutinador. 

Procedida u eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Senador Dirceu Cardoso ......................... I O votos 
Scnudor Adalhcrto Sena ......................... 03 votos 

Para Viee-Presidente: 

Sen:t<Ulr Osircs Tcixeiru ......... , . , ......... , .... lO votos 
Scnl!dor Hclvidk> Nunes , ................ , ....... 03 votos 

São doclarudos eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc· 
Presidente, os Senhores Senador Dirceu Cllrdoso c Osircs Teixeira. 

Assumindo a Prcsidi:ncia, o Senhor Senudor Dirceu C:trdoso 
ugradccc u seus purcs u honra com que foi distinguido c dcsi~nít pura 
relatur u mlltória o Senhor Depu tudo Horúeio Matos. 

Nudu muis huvcndo n trutur, cnccrra~sc ~~ rrcscntc rcunituJ c, 
puru constur, cu, Mauro Lopes de Sá, ,\ssistcntc: d:1 Comissão, lavrc:i 
u rrc:scntc Ata, que, lidu c uprovudn. ser(! nssinildu rcln Scnlh'r 
Presidente c dc:mais Membros da Comi..;si"tn c v~ti il puhlir~H;."i!,, 
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COMISSÃO MISTA 

· Incumbida de estudo c parecer sobre a Mcnsa~om n' 67, 
de 1977 ( CN), que submete à deliberação do Congresso Nu elo· 
nalteKto do Decreto-lei n' 1.554, de 24 de maio de 1977, que 
"concede lsençio de Impostos aos objetos Integrante; d<• uma 
coleçio representativa de desenho Industrial, Importados pela 
Federação das Indústrias do Estado de Silo Paulo". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 14 DE 
JUNHO DE 1977 

As dczcsscis horas do dia vinte e dois de junho do uno de mil 
novecentos c setenta c sete, no Auditório do Senado Federal, presen· 
tcs os Srs. Senadores Cattctc Pinheiro, Jarbas Passarinho, Henrique 
de La Rocquc, Ruy Santos, João Calmon, Otto Lchmann, ltal!vio 
Coelho, Accioly Filho, Orestes Quércia c Evclásio Vieira e os Srs. 
Deputados lvahir Garcia e Yasunori Kunigo, reúnc·se a Comissão 
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem no 67, de 
1977 (CN), que submete à deliberação do Congresso Nacional texto 
do Decreto· lei n' 1.554, de 24 de maio de 1977, que "concede isen· 
ção de impostos aos objctos integrantes de uma coleção representati· 
va de desenho industrial, importados pela Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senador 
Evandro Carreira e os Deputados A. H. Cunha Bucno, Alcides 
Franciscato, Gióia Júnior, João Pedro, Pedro Carola, Edgar 
Martins, Airton Sandoval, Israel Dias Novacs e Octacílio de 
Almeida. 

Em seguida, é dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, 
que logo após, é dada como aprovada. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente, Deputado lvahir Garcia, Vicc· 
Presidente no exercício da Presidência, concede a palavra ao Sr. 
Senador Otto Lehmann, Relator da matéria, que emite parecer favo· 
rávcl nos termos de Projeto de Decreto Legislativo. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem rcstri· 
ções. 

Nuda mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, para cons
tar, eu, Cleidc Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Comis· 
sào, lavrei a presente Ata que, lida c aprovada, serâ assinada pelo Sr. 
Presidente e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 6S, 
de 1977, (CN), que submete a deliberação do Congresso Na· 
clonai o texto do Decreto-lei n' 1.553, de 20 de maio de 1977, 
que "reajusta os vencimentos e salários dos servidores da Secre
taria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e dá outras 
providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 23 DE 
JUNHO DE 1977 

Ás dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte e três de junho 
do ano de mil novecentas e setenta c sete, no Auditório "Milton 
Campos", presentes os Srs. Senadores Accioly Filho, Saldanha Der· 
zi, Luiz Cavalcante, Cattete Pinheiro, Otair Becker, Benjamim Faruh 
e Itamar Franco e as Srs. Deputados Passos Porto, Jonas Carlos, 
Vihnar Pontes, Ademar Pereira, Antônio Pontes e José Bonifácio Ne· 
to, reúnc·se a Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre a 
Mcnsugem n' 65, de 1977-CN, que submete à dcliberaçno do Con· 
grcsso Nacional, o texto do Decreto-lei n• 1.553, de 20 de maio de 

1977, que "reajusta os vencimentos e salãrios dos Servidores da Se· 
creturiu do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e dá outras provi· 
dência~···. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado· 
rcs Lenoir Vargas, Heitor Dias, Otto Lehmann e Lázaro Bnrboza e 
os Srs. Deputados Agostinho Rodrigues, Jarmund Nasser, Jerónimo 
Santana, Daniel Silva e Roberto Carvalho. 

lõ dispensada a leitura da Ata de reunião anterior, que é dada CO· 

mo aprovada. 
Em seguida, o Sr. Presidente, Senador Itamar Franco, concede a 

palavra ao Relator, Deputado Jonas Carlos, que emite parecer favo· 
rúvel ü Mensagem n' 65, de 1977-CN, nos termos de Projeto de De· 
creto Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restri· 
ções. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, c para coris· 
ta r, eu, Eliete de Souza Ferreira, Assistente de Comissão, lavrei a prc·. 
sente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, de· 
mais membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n• 8, 
de 1977 ( CN), que "dispõe sobre declaraçilo de utilidade públl· 
ca, e dá outras providencias correlatas". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 17 DE 
JUNHO DE 1977 

As dezcsseís horas do dia dezessete de junho do ano de mil 
novecentos c setenta e sete, no Auditório _.Milton Campos", presen
tes os Srs. Senadores Helvídio Nunes, Ruy Santos, Otto Lehmann, 
Renato Franco e Mattos Leão c os Deputados Theobaldo Barbosa, 
Humberto Souto, Theódulo de Albuquerque, António Gomes, 
Adriano Valente, Horácio Matos, Arnaldo Lafayette, Ruy Brito c 
Adriano Valente, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e 
parecer sobre o Projeto de Lei no 8, de 1977 (CN), que "dispõe sobre 
declaração de utilidade pública, e dá outras providências correlatas", 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs .. Senado· 
rcs Virgllio Távora, Cattete Pinheiro, Lourival Baptista, Leite Cha· 
ves, Nelson Carneiro e Dnnton Jobim e os Deputados Jorge Moura c 
Octávio Torrecilla. 

lõ dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que, em segui· 
da, é dada como aprovada. 

Dando inicio aos trabalhos, o Sr. Presidente, Deputado Arnal· 
do Lafayette, comunica haver recebido oficias das Lideranças da 
ARENA no Senado Federal e Câmara dos Deputados, para intc· 
grarem a Comissão os Srs. Senadores Virgllio Távora, Cattctc 
Pinheiro c Renato Franco e os Deputados Humberto Souto e 
Theódulo de Albuquerque, em substituição nos Senhores Senadores 
Altevir Leal, Milton Cabral e Osires Teixeira c os Deputados Gomes 
da Silva e Angelina Rosa. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente concede a palavra ao Relator da 
Matéria, Deputado Theobnldo Barbosa, que emite parecer favorável 
nos termos do Substitutivo apresentado, rejeitando as Emendas de 
n•s 4, 7, 18, 25, 26, 49, 53, e absorvendo o mérito das demais. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado por 
unanimidade. 

Nada mnis havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, c, 
para constar, cu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, lnvrei 
a presente Ata, que lida e aprovada é assinada pelo Sr. Presidente da 
Comissuo e vai à publicaçuo. 
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MESA 

Presidente, 39-Secretário, 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Lide r 

Petrónio Portella (ARENA- PI) Henrique de Lo Rocque. (ARENA- MA) 

Eurico Rezando 
Vice·Lidores 
Heitor Dias 

Helvidio Nunes 
José Sarnoy 
Mat1os leão 

Osires Teixeira 
Paulo Guerra 

Saldanha Derzi 
Virgílio Távora 

l9·Vice·Presidente, 

José Lindaso (ARENA- AM) 4'·Secretária,· 

Renato Franca (ARENA- PA) 

29-Vice·Presidente, 

Amaral Peixoto (MDB- RJ) 

• · Suplentes de Sttcrotário: 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

Lide r 
l9·Socretário, 

Mendes Canale (ARENA- MT) 

29-Secretário, 

Mauro Benevides (MDB- CE) 

Altevir Leal (ARENA- AC) 

Ruy Carneiro (MDB- PB) 

O'toir Becker (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

Franco Montara 
Vice·Lideres 

Roberto Saturnino 
Itamar Franco 
Gilvan Racho 

lcizaro Barboza 
Danton Jobim 

COMISSOES 

Diretor, Jose Soares de Oliveira Filho 

Local, Anexo 11 ~Térreo 

Telefones, 23·6244 e 25·8505- Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa 

Local, Anexo 11- Têrreo 

Telefone, 25·8505- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Titularcll 

1. Otair Becker 

2. Benedito Ferreira 

3. ltalivio Caolho 

4, Paulo Guerra 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Agenor Maria 

Vice·Presidento: Otair Becker 

Suplentes 

ARENA 

1. Oinarte Mariz 

2. Saldanha Derzi 

3. MaNos Leão 

S. Vasconcela~ Torres 

MDB 

1, Agenor Maria 1. Adalberto Sena 

2, Roberto Saturnino 2. Evelósio Vieira 

Assistente, Clóudio Carlos Rodrigues Costa- Ramais 301 o 313 

Reuniões, Torças·felras, às 1 Q,3Q horas 

loca h Sola "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Dinarte Mariz 
Vice·Prosidente, Evandro Carreira 

Titulares 

1. Heitor Dias 
2. Jarbas Passarinho 
3. Dinarte Mariz 
4. Teotõnio Vilela 
S. Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2. Evandro Carreira 

Suplentes 
ARENA 

1. Saldanha Derzi 
2. Jose Sorney 
3. Otair Secker 

MDB 
1. Evelósio Vieira 
2. Gilvon Rocha 

Assistente; lêda Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões: Terços-feiras, às 10100 horas 
Local: Sala "Clóvis Sevilócqu~" -Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros) 

Titulares 

1. Accioly Filho 

COMPOSIÇÀO 

Presidente; Daniel Krieger 
19.Vice·Presidente: Accioly Filho 
29·Vice•Presidento: Leite Choves 

Suplentes 
ARENA 

1. MaHos Leão 
2. Gustavo Capanemo 2. Lenoir Vergas 
3. Daniel Krieger 
4. Eurico Rozende 
S. Heitor Dias 
6. Helvidia Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
8. ltolivio Coelho 
9. Otta lehmann 

10. Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2, Leite Chaves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Brassard 
S. Orestes QuOrico 

MDB 

3. Arnon de Mello 
4. Vasconcelos Torres 
S. Milton Cabral 
6. Benedito Ferreira 

1, Franco Montara 
2, Lózaro Barboza 
3. Ruy Carneiro 

Assistenhu Maria Helena Bueno Brandão- Ramal 305 
Reuniões; Quartas·feiras, as 10,00 horas 
Local, Sala 1'Cióvis Bevilócqua"- Anexo 11 - Ramol623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 

Titulares 

1, Heitor Dias 

2. Paulo Guerra 

3. Cottete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5, Saldanha Derzi 

6. Wilson Gonçalves 

7, Virgílio Távora 

8. Alexandre Costa 

1, Itamar Franco 

2. lózaro Barboza 

3, Ruy Carneiro 

(11 membros) 

COMPOS1ÇÀO 

Presidente: Wilson Gonçalves 

Vico·Presidontol Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Augusto Franco 

2, Joso Sa rney 

3. Braga Junior 

4. Altevir leal 

5. Luiz Cavalcante 

1. Evondro Carreiro 

2. Nelson Carneiro 

Assistente1 Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306 

Reuniões: Quintos-feiras, Os 10:00 horas 

local: Sala "Rui Barbosa11
- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÀO DE ECONOMIA -(CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice·Presidente: Vasconcelos Torres 

Titulares 

1. Millon Cabral 

2. Arnon de Mel lo 

3. Jose Guiomard 

4. Luiz Cavalcante 

5. Paulo Guerra 

6. Va~concelos Torres 

7. Dinarle Mariz 

8. Otair Bccker 

1. Franco Montara 

2. Marcas Freire 

3, Roberto Soturnino 

MDB 

Suplentes 

1. Cattete Pinheiro 

2. AuguUo Franco 

3. José Sarney 

4. Oomicio Gondim 

S. Jarbas Passarinho 

1. Age no r Maria 

2, Orestes Quércla 

Auislonle: Daniel Reis do Souza- Ramal675 

Reunioes1 Quortas·fairas, as 10z30 horas 

locolz Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 e716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: João Calmon 

Vice·Presidente: Evolásio Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1, Tarso Outra 1. Holvldlo Nunes 

2, Gustavo Capanema 2. Ruy Santos 

3, João Colmon 3, Arnon do Mello 

4, Otto Lchmann 4, Heitor O ias 

S. Jarbas Passarinho 

6, Cattete Pinheiro 

MDB 

1, Evelcisio Vieira 1. Franca Montara 

2, Paulo Brossard 2. Itamar Franco 

3, Adalberto Sena 

Assistentez C lei de Maria 8, F. Cruz- Ramal S98 

Reuniões: Quintas·feiras, as 10:00 horas 

Local: Sala "Clóvis Sevilócqua" - Anexo 11 - Ramal623 

COMISSÀO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Paulo Bronard 

Vice·Presidentez Oomlcio Gondim 

Titulares 

1. Teotônio Vilela 

2, Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4, Damicio Gondim 

S. Helvidio Nunes 

6, lcnoir Vorgos 

7, Mottas Leão 

8, Ruy Santos 

9, Braga Junior 

1 O, Tarso Outra 

11. Virgílio Tcivora 

12, Magalhóes Pinta 

1. Paulo Brossord 

2. Evelcisio Vieira 

3. Gilvan Rocha 

4. Roberto Saturnina 

S. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assi5tonte: Cóndido Hippertt- Ramal 676 

Reuniões: Quintas·feiras, às 9100 hora• 

Suplentes 

1, Conoto Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. Lourival Baptista 

4. Daniel Krieger 

S. José Guiomard 

6. José Sarnoy 

7, Saldanha Derzi 

1, Donton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreira 

Loco h Sala "Clóvis Sevilácqua"- Anexo 11- Ramal 623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 

Titulares 

1. Jeue Freire 
2. Ruy Santo• 
3. Lenoir Vergas 

(9 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Presid~nte1 Jeué Freire 
Vic:e·Presidente: Orestes Quércia 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. Virgllio Tóvora 
3, Osires Teixeirq . 

4. Jarbas PasSarinho 4. Domicio Gorldim 

5: lour~v.al ~~J?.'i.sta 
6. Accioly Filna 

MDB 
1. Franco Montara 1. Lázaro Barboza 

2. Ores.tes Quércia 2. Ruy Carneiro 
3. Nelson Carneiro 

Assistente, Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reuniões; Quintas-feiras, às 11,00 horas 
Loco/1 Sala 11Cicivis Bevilácqua"- Anexo 11- Rama/623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membro•) 

Titulares 

1. Milton Cabral 
2. Oomicio Gondim 
3. Arnon do Mollo 
4. luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Jarbas Passarinho 
Vice·Presidente: Luiz Cavalcante 

Suplente• 
ARENA 

1. José Guiomard 

2. Paulo Guerra 
3. Virgilio Távora 

S. Jarbas Panarinho 
MDB 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocno 
2. Itamar Franco 2. Franco Montoro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 

Reuniões: Quartas·feiras, às 10:00 Moras 

Local! Sala "Rui Barboza1
'- Anexa 11- Ramais 621 e 7.16 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5mombro•) 

Titulares 

1. Holvldio Nunes 
2. Otto lonmonn 
3. Saldanno Oorzi 

1. Danton Joblm 
2. Adalberto Sena 

COMPOSIÇÀO 

Pretidentez Adalberto Sena 
Vice·Presldentez Helvldia Nunes 

Suplente• 
ARENA 

1. Virgllio Távora 
2, Arnon do Mollo 
3, Jarbas PassoriRho 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 

Asslstentez Mario Carmen Castra Souza- Ramal 134 
Reunióesz Quintal·feiras, às 12t00 horas 
~ocol: Saio "Clóvis Bcrvlldcquo"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente1 Mogalh6es Pinta 

l'ii.Vice·Presidentez SaldanMa Oerzi 

2'ii·Vice·Presldentez Nelson Carneiro 

Titulares 

1. Magalnóe• Pinto 

, 2. AleXandre Costa 

3. Virgllio Tóvora 

4. Jesse Freire 

5. Arnon do Mollo 

6, Saldanha Oerzi 

7. Josê Sarney 

à. JaCo Calman 

9. Augusto Franco 

I O. Otto lehmonn 

1. Oantan Jobim 

2. Gilvon Rocno 

3, Itamar Franco 

4. Leite Chaves 

S. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

A"istento: Cóndido Hipportt- Romal676 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:30 horas 

Suplente• 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Castelo· Branco 

3. Helvídia Nunes 

4. Damfcia Gondim 

S. Jarbas PassarinMo 

6, Luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Saturnino 

'Local: Sala 1'Rui Barbosa"- AneKo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membro•) 

Titulares 

1. Altovir Leal 

2. Ruy Santo• 

3, Cattete Pinheiro 

COMPOS1ÇÀO 

Presidente: Ruy Santos 

Vice·Presidentez Ahevir Leal 

Suplente• 

ARENA 

1. Saldanna Dorzi 

2. ltallvio Coolno 

3, Osires Teixeira 

4. Fausto Castelo-Branco 

S. lourival Baptista 

MDB 

l, Adalberto Sena 1. Benjamim Foran 

2. Gllvan Rocna 2. Ruy Caroolro 

Anistentez Lôda Ferreira da Rocha- Rama1312 

Reuniões: Quintos·feiras, às 11:00 horas 

Local: Sola "Rui Barbo•o"- Anexo 11- Ramais 621 • 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Jo~éo Guiomard 

COMPOSlÇÀO 
Presidentcz Milton Cabral 

Vice·Presidentez Augusto Franco 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Vo~concclo\ Torres 2. Braga Junior 
3. Virgdio Távora 3. Oinarte Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cobro! 

MDB 
1. Adalberto Sena 1. Agenor Maria 
2. Benjamim Fora h 2. Dirceu Cardoso 

1\sJis.tcntc: têdo Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniõc~: Quorto!.·foiros, às 9:00 horas 
Lo,ol: Solo 11 Rui Barbo~a"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 m•mbros) 

I . L•~noir Vorgás 
~. Acd~ly Filho 
3. Augusto Franco 
4, Heitor Dias 
5, Saldanha Derzi 

1. &njomim Forah 
2. Itamar Franco 

COMPOSlÇÀO 
Pre~idente: Benjamim Forah 

Vice·Presidente: lenoir Vergas 

ARENA 

MOB 

Suplentes 

1, Alexandre Coita 
2, Gustavo Capanema 
3. Ma"o' Leão 

1. Dantan Jobim 
2. Lázaro Barbaza 

A~~islenle: Sõnio Andrade Peixoto- Ramal307 
Rcur1iões~ Quintos-feiras, às 9:00 horas 
L<Jcal: Solo "Rui Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSlÇÀO 

Presidente, lourival Baptista 
Vice•Presidente, Alexandre Costa 

Titulares 

1, Alexandre Costa 
2. luiz Cavalcante 
3, Braga Junior 
4. Lourivol Baptista 
S. Mana• Leão 

1, Evondro Carreira 
2. Evelásio Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Otto Lehmonn 
2. Teot6nio Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

1. Lázaro Barboza 
2. Roberto Soturnino 

Assistente, Ronaldo Pactleco de Oliveira - Ramal 306 
Reuniões1 Terças-feiras, às 10100 horas 
locak Sala "Rui Barbosa''- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comiss6es Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
locolo Anexo 11- Térreo 
Telefone:· 25·8505 - Ramal 303 
1) Camiss6t1 Temporária! para Projotas da Congresso Nacional 
2) Camisl6os Temporárias para Aprociação do Votas 
3) Comissiltl Especiais o de lnq-'rita, o 
4) Cominào Mista da Projoto de lol Orçamentária (art. 90 da Rogimonta 

Comum). 

As~sltnlol de Camlllilolo Haroldo Poroira Fornandos - Ramal 674: 
Aliou de Oli,.;ra - Ramal 674, Cloido Maria B. F. Cruz - Ramal 598: 
Mauro Lopos do Sá - Ramal 31 O. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
HORÁRIO DAS • 

REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARAOANODE 1977 

i!CR.\S TERÇ;.. S A L A S ASSIS'rENtE HORAS QUINTA S A L AS ASSIS':Eri'I'E 

C.T. RUY BARBOSA RONALilO 09:00 C,P, CLOVIS BEVIL.ICQUA ClNDIIlO 

10:00 
Rumuu ... 621 o 716 R~:arr.l\1 - 623 

C.A,R. CLOVIS BEVIL.ICQUA L!: DA 09:30 C,S,P,C. RUY BARBOSA SONIA 
Rul!la1 - 623 Rumu\o .. 621 1t 71 

C.A, CLOVIS BBVII..ICQUA CLAUDIO C.E,C, CLOVIS BBVIL.ICQUA C !.E IDE 
lO: JO Ro.mu1 - 623 COSTA 10100 

Ru.mu.l ... 623 

C.H,E. R'Y BARBOSA C~NDIIlO C.D,p. RUY BARBOSA RONALilO 
Rumulo .. 62l o 716 Ran u.~a .. 621 e 71 

I!O?.:.S Ç;'JhP.'I'A S A L A S ASSISTENTE C. L, S. CLOVIS BEVIL.ICQUA DA!IIEL 

ll100 
Rur.Al ... 621 

09:00 c.s.tt. RUY DARBO~A L!: DA RUY BARBOSA 
Rumuu .. 62l e 716 c.s. 

ftoMl.D .. 621 O 71 
JJ!DA 

C.C.J CLCVI~ DE'II!JtCQUA MARIA 12100 C,R, CLOVlS BBI'IlJCQUl lU. RIA 

10:00 RumAl .. 623 HELI!NA Rall&l. - 623 ClRIIll 

C.lf..E. RUY DAi<llOSA RONALilO 
Rumu1o .. 621 e 716 

I 1,, )0 C.E. RU'i DAIUJOS,\ llA/iiEL i Rumau - 621 a 716 ·-



ANO XXXII- N9 071 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO.DO CONGRESSO NACIONAL 

Secão 11 . 
QUARTA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 1977 BRASILiA- DF 

.------CONGRESSO NACIONAL------~ 
EMENDA CONSTITUCIONAL N9 9 

D' nova redaçio ao§ 19 do art. 17S da Constituição Federal. 
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 49 da Constituição Fe

deral, promulgam a seguinte Emenda ao texto Constitucional: 
. Art. J9 O§ J9 do art. 175 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 175. . ........................................................... . 
§ IY O casamento somente poderá ser dissolvido, nos casos expressos em lei, desde 

que haja prévia separação judicial por mais de três anos." 

Art. 2Y A separação, de que trata o§ J9 do art. 175 da Constituição, poderá ser de fato, devidamente 
comprovada em Juízo, e pelo prazo de cinco anos, se for anterior à data desta Emenda. 

Brasília, em 28 de junho de 1977. 
A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: Marco Macie/, Presidente- João Linhares. J9 Vice

Presidente- Adhemar Santil/o, 29 Vice-Presidente- Dja/ma Bessa, J9-Secretário- Jader Barbalho, 29-Se
cretário- João Clímaco, 39-Secretário- José C amargo, 49-Secretário. 

A MESA DO SENADO FEDERAL: Petrônio Portel/a, Presidente- José Lindoso, J9 Vice-Presidente 
-A m'ara/ Pei.'(oto, 29 Vice-Presidente- Mendes Cana/e, !9-Secretário - Mauro Benevides. 2Y-Secretário -
Henrique de La Rocque, 39-Secretário- Renato Franco, 49-Secretãrio. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 
Pwõni,o Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 68, DE 1Sl77 

Aprova o texto do Acordo entre fl !Reptíblicll Federflt!vc do Brasil e 11 Comunidade 
Econômica Européia sobre o Comércio de Produtos Tê:~:tels. 

Art. J9 f: aprovado o texto do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Comunidade 
Econõmictt Européia sobre Produtos Têxteis, celebrado em Bruxelas, a 13 de janeiro de 1977. 

Art. 2Y Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, cm 28 de junho de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 
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ACORDO 
ENTRE A /~EPI)BI.ICA Fi:DERATIVA DO BRASIL 

E 
A ('O~! UNI/l,\I)E ECONOM/C,\ EUROPt:IA 

SOB I~ E O COM ~RC/0 DE PRODUTOS raXTEIS 

AFTALE 
~11:1.1.1'~/ /li'S FO/lEi~ATIVE REPURLIK BRASIL/EN 

OG 
/lt:T E li ROI'AISKr: OKONOMISKE FALLESSKAB 

DM HANDEL MEDTEKST/LVARER 

,\GRI:E~IENT 

I!ET\\'I'EN THI: FEDERA TIVE REPUBLICOF BRAZIL 
ANO 

TI/c EUROPEAN ECONOM/C COMMUNITY 
ON TRADE lN TEXTILE PRODUCTS 

,\BKOMMEN 
Z\1'/SCHEN DER FOE/li:RATIVEN REPUBLIK BRASIL/EN 

UND 
/lER EUROPAE/stHEN IVIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT 

UEBER DEN HANDEL MITTEXT/LWAREN 

ACCORD 
ENTRe LA Rlii'UBLIQUE FEDERA TIVE DU BRESIL 

ET 
LA COMMUNAUTI: ECONOM(QUE EUROPEENNE 
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ACORDO 
ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

E 
A COMUNIDADE ECONÓMICA EUROP);:IA 

SOBRE O COM);:RCIO DE PRODUTOS Tt::XTEIS 

O Governo da República Federativa do Brasil e 
O Conselho das Comunidades Européias, 

RESOLVIDOS a assegurar o desenvolvimento ordenado e equi
tativo do comércio de produtos têxteis entre o Brasil e a Comunidade 
Econõmica Européia (daqui por diante designada "a Comunidade"), 

Tendo em conta as disposições do Acordo I nternacionttl sobre o 
Comércio de Produtos Téxteis (daqui por diante designado "Acordo 
de Genebra") e cm particu lnr o seu Artigo 4', 

DECIDIRAM,. num espirita de cooperação mútua e em conso
nância com o Acordo de Genebra, concluir o presente Acordo, e pu· 
ra tal ereito designaram como Plenipotenciários: 

O Governo da República Federativa do Brasil: 

Arnaldo Vasconcelos, 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciúrio, 
Chere da Missão dn República Federativa 
do Brasil junto às Comunidades Europi:ins: 

O Conselho dus Comunldudcs Européius: 

Benedict Meynell, 
Diretor nu Direção Geral de Relações Exteriores 
du Comissão dus Comunidades Européias; 

Os quais convieram no seguinte: 

Artigo I• 

As Partes Contrutantes reconhecem e confirmam que, ressulvn· 
das as disposições do presente Acordo c sem prejuízo dos seus rcspec• 
tivos direitos e obrigações no Acordo Geral sobre Tarirus Aduanei· 
ras c Comércio (GATT), o comércio de produtos têxteis entre ambas 
serú regido pelas disposições do Acordo de Genebra. 

Artigo 2o 

I. A Comunidade, uma vez que seja sutisratória a execução do 
presente Acordo, não introduzirú novus restrições quantitativas à im
portação dos produtos têxteis das categorias listadas no Anexo I, ori· 
gini1rias e procedentes do Brnsil, suspendcrú u aplicação dus rcstri· 
ções cm vigor •·abster-se-ú de invocar os dispositivos do Artigo Jo do 
Acordo de Genebra. desde que as exportações de tais produtos têx· 
teis para n Comunidade, originúrias c procedentes do Brasil, não ex
cl!dum os limites quantitativos convcncionudos. 

2. O Governo da República Federutivu do Brasil estabelecerá 
limites quantitativos pura as exportações destinadas à Comunidade, 
de conrormidade com o Anexo I, e adotarú as medidas necessárias a 
lim de que os limites quantitativos ali previstos não sejam ultrapassa
dos. 

3. A Comunidade não se oporá a que os supracitados limites 
quantitativos sejam ultrapassados caso uma demanda adicional se 
manir~<tc no mercado da Comunidade. no entendimento de que as 
quantidades adicionais serão fixadas de comum acordo entre as duas 
l'artes, 

4, Os saldos de quotas nacionais estabelecidas no Anexo I, não 
utilizados por um Estado-membro da Comunidade, poderão ser 
transreridos para outro E&tado·membro, de acordo com os procedi· 
mentes em vigor nu Comunidade, A Comunidade compromete-se a 
responder, num prazo de 4 semanas a contar da data do recebimen
to, aos pedidos de transreréncia encaminhados pelo Governo da 
Repúhlica Federativa do Brasil. As transreri:ncias eretuadas nos ter· 
mos acima não terão de restringir-se aos limites previstos nus dispo
sições sobre nexibilidade estabelecidas em outra parte do presente 
Acordo. 

5. Todas as demais restrições quantitativas notificadas pela 
Comunidade ao "Úrgào de Supervisão dos Têxteis", de conrormida
de com o Artigo 2•, purágraro i', do Acordo de Genebra, serão, cxce
to quando justificadas nos termos do GATT ou incluldas em acordos 
negociados ou disposições adotudas no quadro do Artigo Jo do Acor
do de Genebra, suspensas o mais pronto possivel depois da 
conclusão do presente Acordo, o mais tardar nté 31 de março de 
1977. 

6, As Partes contrutantes cooperarilo pura implementar as 
medidas necessárias à consecução dos objetivos deste Artigo. 

Artigo Jo 

I. Com exceção dos produtos du categoria no 2 (tecidos de algo· 
dão, crus e alvejados), as importações nu Comunidade de produtos 
téxteis constnntcs do Anexo i, destinados u reexportação imediata ou 
u trnnsformuçào c subseqUente reexportaçilo para mercados extraco
munitúrios, não serão sujeitas uos limites quuntitntivos estabelecidos 
no presente Acordo, desde que eretuadas com tal curá ter, dentro de 
um sitcmu de controle administrativo aplicado nu Comunidade pnra 
esse fim. 

2. Quando as autoridades competentes da Comunidade verifica
rem que importnções realizadas nos termos do parágruro lo acima 
rorum destinadas a consumo nu Comunidade, notificarão trimestral
mente o Governo da Repúblicn Federativa do Brasil dos montantes 
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envolvidos, Nesses ea<os, o Bmsil, a pedido da Comunidade, debita
rá tais montuntes do limite ou limites quuntitativos pertinentes do 
nno·cu\cndúrio cm curso, ou do uno seguinte. 

3, Quando as autoridudes competentes da Comunidade verinca
rcm, ntl conte)( to de um sistt:ma de controle administrativo em vigor, 
que importuçõcs de produtos têxteis constantes do Anexo I foram 
debitadas dos respectivos limites quantitativos, mus subseqUentemen
te reexportudus pura mercados extrucomunitârios, informarão 
trimcstrulmcnte as autoridade< brasileiras das quantidades que nilo 
serull dehitudas d<lS limites quantitativos. 

Artigo 4• 

I, As Partes Contrutuntes entrarão prontument~ em consultas, 
a pedido de uma delas e em consonância com as disposições do Acor
do de Genehra, sobre quaisquer prohlemas suscitados pela aplicação 
do presente Acordo. As con.<ultus previstas nc.<te Artigo serão empre
endidas por amhus as Purtes com espírito de conciliação, e com o 
propósito deulcançar uma harmoni1.açào dus diferenças existentes. 

2. As Partes Cllnlratantes entrarão cm consultas o mais pronta
mente pllssível dentro de 30 dias a contar da respectiva solicitação, e 
envidurào seus melhores esforços no sentido de completar tais con· 
sul tas dentro de 30 dias a contar do seu inicio. 

3. Se, dentro de um período ru1.oável de tempos, as Partes 
Contrutuntesnão puderem alcançar uma solução satisfatória duran
te as consultas previstas neste Artigo, qualquer delas poderá levar o 
assunto ao "Ó~gão de Supervisiio dos Têxteis", nos termos do Artigo 
11. parügrufo 4•, do Acordo de Genehra, A Parte que decidir adotar 
tul iniciutivu notificará u outru da sua intcnçtao. 

Artigo 5• 

Se; à luz das disposiçües do Acordo de Genebra, uma dus Partes 
Contratantes considerar que cstú sendo colocada numa posição não 
cquitativu no tocuntc no comércio de produtos têxteis, cm compara
ção com um terceiro pais, poderá solicitar consultas com a outra 
Parte, a õm de promover as medidas corretivas apropriadas, 

Arllgo 6• 

I. Os saldos de limites quantitativos previstos no Anexo I, não 
utilizados durante um uno·calendario, poderão ser adicionados ao 
correspondente limite quantitativo do uno seguinte, até um teta de 
10% deste último. 

2. Serão permitidas exportações antecipadas, ati: o maximo de 
10% de cada um dos limites quantitativos previstos no Anexo I para 
o ano seguinte. Tais exportações serão deduzidas dos limites quan
titativos correspondentes, no uno seguinte. 

3. Dentro de um uno-calcndario, os saldos não utilizados de 
limites quantitativos previstos no Anexo I, no tucante a uma das 
regiões do mercado da Comunidade, poderão ser transferidos para 
outro limite quantitativo estabelecido paru u mesma região do merca
do da Comunidade, uté um teta de 7% do limite quantitativo acresci
do. 

4. As precedentes disposições sobre nexibilidade não poderilo 
ser utilizadas de maneira que, num determinado uno, o limite quun· 
titativo estabelecido para qualquer categoria naquele ano seja ultra
passado em mais de I 5%. 

S. As disposições sobre flexibilidade constantes do presente Arti
go só poderão ser utilizadas pelo Brasil após notincação escrita das 
autoridades brasileiras à Comunidade, 

Artigo 7• 

O Brasil procurará llSsegurar que as exportações de todos os pro
dut~s têxteis objeto dos limites quantitativos previstos no Anexo I se 
distribuam tilo regularmente quanto passivei uo longo de cada ano-

l.::alcndtírio, h:vnndo-se cm considcmç;io, t:.iipccia:mcntc, os futorcs 
S~IZOOítiS. 

Artigo H• 

As Partes Contratantes intercumhiurào todas as informações 
úteis rclutivus uo seu comércio mútuo de téxtcis. t::om vistus u 
assegurar a hoa aplicação do presente Acordo. 

Artigo 9• 

Os limites quantitativos constantes do Anexo I serão administra· 
dos através de um sistema de duplo controle, cujo funcionamento i: 
deõnido no Anexo 11 do presente Acordo. 

Artigo IO• 

I. As Partes Contratantes tomarão todas as medidas ao seu al
cance u fim de salvaguardar os canais c métodos tradicionais do seu 
comércio mútuo. 

2. Caso uma das Partes informe a outra de que a execução do 
presente Acordo está suscitando dificuldades para a manutenção das 
relações comerciais entre importadores dn Comunidade e seus 

·fornecedores no Brasil, as duas Partes entabularão consultas de con
formidade com o procedimento c'Stabelecido no Artigo 4•. 

Artigo li• 

O presente Acordo se aplicará, por um ludo, ao território da 
Repúhlicu Federativa do Brasil e, por outro. aos territórios nos quais 
é aplicável o Tratado constitutivo da Comunidade Económica 
Européia, nos termos previstos no dito Tratado. 

Artigo 12• 

I. O presente Acordo entrará em vigor no primeiro dia do mês 
seguinte à data em que as Partes Contratantes se hajam notiõcudo o 
preenchimento das formalidades neccssarias pura tal fim. 
Permanecerá em vigor ati: 31 de dezembro de 1977. 

2. O presente Acordo será aplicado a partir de I' de janeiro de 
1976. 

3. A qualquer momento, uma das Partes poderá propor modin
cações ao presente Acordo, ou denunciá-lo, desde que notifique a ou
tra Parte pelo menos 120 dias antes da expiração de um dos períodos 
de doze meses; nesse último caso, o Acordo expirará ao cabo do re
ferido perlodo de doze meses. 

4, Os Anexos são parte integrante do Acordo. 

Artigo 13• 

O presente Acordo i: feito em dois exemplares, nos idiomas 
português, alcmi\o, dinamarquês, francês, inglês, italiano e neerlan
di:s, cuda um desses textos fazendo igualmente fi:. 

Em fé do que, os Plenipotenciários abaixo assinados firmaram o 
presente Acordo, 

Feito em Bruxelas, cm treze de janeiro de mil novecentos e seten
ta e sete. 

Pelo Governo du República Federativa do Brasil.- a) Arnaldo 
Vasc:oncellos. 

Pelo Conselho das Comunidades Européias. - a) Benedlct 
Meynell, 

ANEXO I 

Produtos pura os quais o Brasil aplicara limitações de exporta
ção paru o conjunto da Comunidade, a partir da entrada em vigor 
do presente Acordo, 
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11 Comonidude, por este instrumento, notifica o Brasil de que os 
limites quantitutivos pura os produtos têxteis abaixo relacionados se· 
rã o repartidos entre os Estudos-membros da seguinte maneira: 
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,'\NEXO II 

Conforme o convencionado no Artigo 9• do presente Acordo, a 
importação de produtos têxteis originârios do Brasil se proccssarâ 
segundo um sistema de duplo controle. O funcionamento desse 
sistema foi acordado entre as duas Partes, da maneira que se 
especilicu a seguir. 

As autoridades competentes da Comunidade admitirão automa· 
ticamcnte, c sem demora, as importações de produtos têxteis originâ· 
rios do Brasil, mediante a apresentação de um pedido do importador 
acompanhado do original do certificado de exportação. As autorida· 

des competentes da Comunidade ficam autorizadas a exigir a 
apresentação de um certificado de exportação para os produtos 
originários do Brasil, enumerados no Anexo I. 

Os certificados de exportação cm apreço serão validados pelas 
autoridades brasileiras até o total dos limites quantitativos acorda· 
dos. 

Os certificados de exportação emitidos pelas autoridades brasi· 
!eiras serão aplicáveis nos produtos enumerados no Anexo I. 

O certificado de exportação dcverâ especificar ou conter: 
I. o destino do produto na Comunidade; 
2. o número de série; 
3. o nome c o endereço do importador; 
4. o nome c o endereço do exportador; 
S. o peso liquido (cm quilogramas ou toneladas métricas) c o 

valor; 
6. a categoria c a designação do produto; c 
7. uma certificação, passada pelas autoridades brasileiras, de 

que o volume cm questão foi debitado do limite quantitativo 
convencionado no tocante a exportações para a Comunidade, ou, se 
fof o caso, de que se destina a reexportação ou a transformação c 
subseqUente reexportação, para mercado cxtracomunitârio. 

As autoridades competentes da Comunidade não oporão 
dificuldades cm caso de discrepância entre o peso indicado no ccrtifi· 
cado de expQ(tação c o peso embarcado ou importado, desde que tal 
discrepância se mantenha dentro de limites razoãvcis. As autorida .. 
des brasileiras, por sua parte, procurarão manter essas discrepâncias 
dentro do m!nimo passivei. 

Em caso de cancelamento total ou pa~cial de um ccrtificad~ de 
exportação, as autoridades brasileiras notificarão as autoridades 
competentes da Comunidade de tal cancelamento. As autoridades 
dos Estados-membros da Comunidade tomarão as medidas adequa· 
das, de conformidade com as disposições administrativas vigentes. 

As autoridades brasileiras encaminharão às autoridades compc· 
tentes da Comunidade, por intermédio das Representações diplomâ· 
ticas dos Estados-membros, assim como dirctamcntc à Comissão das 
Comunidades Européias, informações cstat!sticas trimestrais que 
contenham o peso líquido total, cm toneladas métricas, abrangido 
pelos certificados de exportação emitidos para todas as categorias de 
produtos têxteis a que se aplica o presente Acordo, a débito dos limi· 
tes quantitativos de exportação para os Estados-membros da 
Comunidade. 

A Comunidade encnminharã trimestralmente às autoridades 
brasileiras informações cstat!sticns precisas sobre as importações de 
tais produtos na Comunidade, 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 
Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO Nl 69, DE 1977 

Aprova o texto da Resoluçio A.319 (IX), aprovado pela IX Assembléia da Organiza• 
ção Marítima Consultiva lntergovernamentll (IMCO), em 11 de novembro de 1975, que 
contém Emenda à Connnçio Internacional de 1966 sobre Linhas de Carga. 

Art. J9 E: aprovado o texto da Resolução A.319 (IX), da IX Assembléia da Organização Marítima 
Cons.ultiva lntergovernamental (IMCO}, que contém Emenda à Convenção Internacional de 1966, sobre 
Linhas de Carga. 

A rt. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 28 de junho de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 
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Resolução A. 319 (IX), de 12-11-1975 

EMENDA À CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE 1966 
SOBRE LINHAS DE CARGA 

A Assembléia, 
De Acordo com o Artigo 16(i) da Convenção da IMCO relativo 

às runções da Assembléia, 
Reconhecendo a necessidade de uperreiçoamcnto no procedi

mento de emenda dos Anexos técnicos da Conrerência Internacional 
de 1966 Sobre Linhas de Carga, de modo a assegurar n aceitação das 
emendas dentro de um período razoável de tempo, 

Obsenando que o Artigo 29 da rererida Convenção diz respeito 
aos procedimentos pura emendas requerendo a participação da 
Organização, 

Lembrando que adhtou, pela Resolução A.231 (VIl), emendas a. 
certos artigos e regulamentos da Convenç1\o Internacional de 1966 
sobre Linhas de Carga, 

. Considerando o Artigo 29 emendado da Convenção Internacio
nal de 1966 Sobre Linhas de Carga, ado tudo pelo Comftê de Seguran
ça Marítima em sua 32• Sessão, 

Adota o texto emendado do Artigo'29 daquelu Convenção, que 
se anexa a esta Rcsoluç1\o, 

Solicita ao Secretário-Geral da Orgunizuç11o que, de acordo com 
o subpurágruro (3)(b) do Artigo 29, envie, para consideração c aceita
ção, cópias autenticadas desta Rcsoluç11o c seus Anexos a todos os 
Governos Contratantes partes da Convenção Internacional de 1966 
Sobre Linhas de Carga, bem como cópias a todos os Membros da 
Organização, 

Convida todos os Governos implicados a aceitarem a emenda o 
mais cedo possível. 

ANEXO 

Artlgo29 

Emendas 

(I)- A presente Convenção pode ser emendada de acordo com um 
dos dois seguintes procedimentos. 
(2)- Emendas subseqUentes a considerae,11o pela Organização: 

(a) Toda emenda proposta por um Governo Contratante deve 
ser submetida ao Secretário-Geral da Orgunizaç11o, que deve fazê-la 
circular por todos os Membros da Organização c por todos os Go
vernos Contratantes com uma antecedência de pelo menos seis meses 
da data de sua apreciaç1\o, 

(b) Toda emenda proposta e posta em circulação como referido 
acima deve ser cncuminhadu ao Comitê de Segurança Marítima da 
Organizaç1\o para consideraç11o. 

(c) Os Governos Contratantes dos Estados, sejam ou não 
Membros da Organizaç1\o, devem ser autorizados a participar das 
reuniões do Comitê de Segurança Marítima para a apreciação c 
adoção das emendas, 

(d) As emendas devem ser adotadus por uma maioria de dois 
terços dos Governos Contrntantes presentes e votantes no Comitê de 
Segurança Marhima, aumentado como previsto no subparágrafo (c) 
deste parllgruro (daqui por diante chamado "o Comitê de Segurança 
Marhima aumentado"), e sob a condição de que pelo menos um 
terço dos Governos Contratantes esteja presente quando da votação, 

(e) As emendas adottldns de acordo com o estabelecido no 
subpnrágrtlfo (d) deste pt~rllgruro devem ser encaminhadas pelo 
Secretário-Geral da Organização a todos os Governos Contratantes 
para tiCeitaçi\o, 

(0 (i) Uma emendtl a um Artigo da Convenção será considera
da como tendo sido t1ccita na data em que ror aceita por dois terços 
dos Governos Contrtltuntes. 

(11) Uma emenda t1 um Anexo será considerada como tendo 
sido aceita: 

- uo nm de dois unos ti ptlrtir da dutu em que for 
comunicada uos Governos Contratantes ptlru uccituçi\o: ou 

-ao nm de um perlodo qualquer, que n11o deve ser me
nor do que um ano, se assim ror determinado ao tempo de 
sua udoç1\o pela maioria de dois terços dos Governos 
Contratantes presentes e votantes no Comitê de Segurança 
Marhimu aumentado. 

•' 
Entretanto, 'se ao cabo do perlodo especincado mais de um terço 

dos Governos Contratantes, ou um número de Governos Contratan· 
tcs cujas frotas mercantes conjugadas n11o constituam menos de 50% 
do total da r rota mercante de todos os Governos Contratantes, notifi
car ao Secretário-Geral da Organização sua objeçào à emenda, ela 
será considerada como não tendo sido aceita. 

(g) (I) Uma emenda a um Artigo da Convcnç11o deve entrar em 
vigor, para os países que a aceitarem, seis meses após a data em que 
houver sido considerada como tendo sido aceita, e para os países que 
a aceitarem após essa data, seis meses depois da data em que o Go
verno Contratante em questão a aceitar. 

(11) Uma emenda a um Anexo deve entrar em vigor, para todos 
os Governos Contratantes, seis meses após a data cm que houver 
sido considerada como tendo sido aceita, exccto para os Governos 
Contratantes que tenham objetado contra a emenda segundo o 
subparâgrafo (0 (11) deste parâgraro c que n11o tenham retirado suas 

· objeções. Entretanto, antes da data estabelecida para a entrada em vi
gor, qualquer Governo Contratante pode inrormar ao Secretário
Geral da Organização que se isenta de implementar a rererida emen
da por um período não superior a um ano a partir da data de sua en
trada em vigor, ou por qualquer outro período que tenha sido 
estabelecido por uma maioria de dois terços dos Governos 
Contratantes presentes e votantes no Comitê de Segurança Marítima 
aumentado, ao tempo da adoção da emenda, 

(3)- Emendas por Conrerência: 

(a) Por requerimento de um Governo Contratante apoiado por 
pelo menos um terço dos Governos Contratantes, a Organização 
deve convocar uma Conrcréncia dos Governos Contratantes para a 
considcraç1\o de Emendas à presente Convenção. 

(b) Qualquer emenda udotada por uma tal Conrcrência por 
uma maioria de dois terços dos Governos Contratantes presentes c 
votantes deve ser comunicada, pelo Secretário-Geral da Organi· 
zuç1\o, a todos os Governo~ Contratantes para aceitação. 

(c) A menos que a Conferência decida outra coisa, a emenda 
deve ser considerada como tendo sido aceita e deve entrar cm vigor 
de acordo com os procedimentos estabelecidos nos subparâgraros 
(l) (f} e (2) (g), respectivamente, deste Artigo, levando-se em conta 
que as rererências rcitus nesses purâgraros ao Comitê de Segurança 
Marftima aumentado sejam consideradas como referencias à 
Conrcrência. · 
(4) (a) Um Governo Contratante que tenha aceito uma emenda a 
um Anexo que tenha jú entrudo em vigor não está obrigado a 
estender o beneficio da presente Convenção, relativo aos certificados 
expedidos, a um navio destinado a navegar sob a bandeira de um Es· 
tado cujo Governo, de acordo com o previsto no subparágralo (2) 
(0 (li) deste Artigo, tenha objetudo contra a emenda e não tenha 
retirado sua objeç1\o, mas apenas enquanto esses certificados se 
relacionem com assuntos abarcados pela emenda em questão, 

(b) Um Governo Contratante que tenha aceito uma emenda a 
um Anexo que tenha entrudo em vigor, deve estender o bencricio da 
presente Convenção, relativo aos ccrtincudos expedidos, a um navio 
destinado a navegar sob a bandeira de um Estudo cujo Governo, de 
acordo com o previsto no subparágruro (2) (g) (11) deste Artigo, 
tenha informado ao Secretário-Geral da Organização que se isenta 
de implementar a rereridu emenda. 
(S) A menos que exprcssumente decidido de outro modo, qualquer 
emenda à presente Convenção rei tu de ucordo com este Artigo, que 
diga respeito à estruturu de um navio, deve rderir-se apenas a navios 
de quilhu batida ou que se encontrem em estágio similar de constru
ção, durante ou após a data cm que u emendu deverú entrar em vigor. 
(6) Qualquer declaração de aceitação de, ou objeção a, umu emen
da, ou qualquer declaração reitu de t~cordo com o subpurl•gmro (Z) 
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(g) (11) deste Artigo deve ser submetida por escrito ao Secretário· 
Geral da Organização, que deverá informar a todos os Governos 
Contratantes qualquer declaração semelhante, assim como a data de 
seu recebimento. 

(7) O Secretário-Geral da Organização deve informar a todos os 
Governos Contratantes as emendas que entrem cm vigor de acordo 
com este Artigo, assim como a data cm que tal emenda entrará em 
vigor. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 
Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 70, DE 1977 

Aprova o texto do Acordo sobre Transporte Marfdmo entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República Popular da Polônla. 

Art. 19 É aprovado o texto do Acordo sobre Transporte Marítimo, firmado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da Polônia, em Varsóvia, a 26 de novem-
bro de 1976. . 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 28 de junho de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

ACORDO SOBRE TRANSPORTE MARITIMO 
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA 
POPULAR DA POL6NIA 

O Governo da República Federativa do Brasil e 
O Governo da República Popular da Polónia 
Desejando maior desenvolvimento do comércio marítimo entre 

seus países, e contribuir para o desenvolvimento da navegação in· 
ternacional com base nos princípios de igualdade, beneficies recipro
cas e não-discriminação; 

Confirmando a necessidade de garantir transporte eficaz que 
sirva ao comércio entre ambos os pn!scs: 

Reconhecendo que as marinhas mercantes de ambos os pulses 
têm o direito de transportar, com prioridade, as cargas originadas do 
intercâmbio comercial reciproco; 

Exprimindo o desejo de que as companhias de navegação de am
bas as Partes Contratantes venham a ter amplos relacionamento e 
contratos entre si; 

Decidiram concluir o presente Acordo sobre Transporte Mar!· 
timo: 

Artigo I 

Para fins do presente Acordo: 
a) a expressão "navio da Parte Contratante" significa embarca

ção marítima mercante, quando usada na navegação internacional, 
registrada cm uma das Partes Contratantes de acordo com sua 
legislação interna; 

b) navios afretados por armadores nacionais cujos contratos de 
afretamento tenham sido registrados juntos às respectivas autori· 
dades competentes, terão o mesmo tratamento que o dispensado aos 
navios nacionais, pela duração do afretamento; 

c) u expressão "membro da tripulação" significa toda pessoa 
empregada no navio mercuntc oceânico, c que seja parte de um rol de 
equipagem. 

Artigo 11 

I. As Partes Contratantes devem: 
a) promover o desenvolvimento do trnnsporte mar!timo entre os 
portos de ambos os pulses, dentro do espirita do respeito aos in· 
tcrcsses m(ltuos:' 

b) fucilitnr u participuçilo de navios du República Federativa do 
Brusil c dn República Populnr du Polónin no transporte mar!timo 
entre os portos das Pnrtcs Contratantes. 

2. As cmprcsus de nuvegaçuo de um bus as Pnrtes Contratantes 
devem ter iguais direitos no trunsporte de todas us mercadorias, 

exclu!dos os granéis, no movimento comercial entre os portos das 
Partes Contratantes. 

3. O disposto neste Artigo não afeta a participação de navios de 
terceira bandeira no transporte entre os portos da República Federa· 
tiva do Brasil c os port9s da República Popular da Polônia. 

'Artigo III 

I. Cada Parte Contratante deve prestar, aos navios da outra 
Parte Contratante, dentro de seus portos e nos limites de seu mar 
territorial, o mesmo tratamento que dispensa a seus próprios navios 
empregados no comércio internacional, no que diz respeito a entrada 
nos portos, utilização dos portos pura carga c descarga, embarque e 
desembarque de passageiros, pagamento de impostos, taxas 
portuárias e outras, utilização dos serviços relacionados à navegação 
e operações comerciais. 

2. O disposto no Item I• do presente Artigo não serú aplicado a: 
a) portos não abertos a navios estrangeiros; 
b)atividades que, de acordo com a legislação de cada pais, são 

reservas a suas próprias companhias, firmas, cidadãos, sobretudo no 
que diz respeito ao comércio de cabotagem, operações de salva
mento, reboque ou outros serviços portuários; 

c) regras de pilotagem compulsória para navios estrangeiros; 
d) regras relativas à admissno e permanência de cidadãos cstran· 

gciros no território da outru Parte Contrntunte. 

Artigo IV 

I. Documentos relativos à nacionulidade do navio, sua cupaci· 
dade de navegnçilo e segurnnça, nssim como certificados de 
tonelagem e arqueação do navio, expedidos ou reconhecidos como 
vúlidos pelas autoridades competentes de uma das Partes Contrutan· 
tcs, devem ser reconhecidos como válidos pela outra Parte Contra
tante. 

2, Cada uma das Pnrtes Contrutuntes deve udotar, dentro dos 
limites de sua legisluçilo nacionnl' c de seus regulamentos portuários, 
todas as medidas neccssilrias pura facilitar e acelerar o tráfego marl· 
timo, evitar atrasos desnecessários de navios, acelerar e simplificar o 
cumprimento das formalidades nlfundcgúrias na medida do posslvel. 

Artigo V 

Cada Parte Contrntnnte reconhecerá como válido o documento 
de identidade do muritimo expedido pclus uutoridades competentes 
da outru Pnrte Contrntnnte. Os documentos de identidade do marlti· 
mo suo: 

a) pura os membros du tripuluçuo de navios du República 
Federativn do Brnsil: "Cndcrnctn dclnscriçilo c Registro"; 
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b) para os membros da tripulação de navios da República Popu· 
lar da Polónia: 

"Ksiuzcczka Zcglarska". 

Artigo VI 

I. Os membros da tripulação portadores do documento de 
identidade do marftimo, mencionado no Artigo V, estilo autorizados 
a desembarcar nos portos da outra Parte Contratante, sem visto, e 
permanecer na cidade onde o porto estiver situado, durante a estada 
do navio no referido porto. O desembarque e a permanência dos 
membros da tripulação na área urbana do porto da outra Parte 
Contratante, e a volta a bordo do navio, devem ser feitos de acordo 
com os regulamentos válidos no respectivo pais. , . 

2. O portador do documento de identidade do marftimo, 
mencionado no Artigo V do presente Acordo, tem o direito, como 
passageiro de qualquer meio de transporte, de se locomover no t«ri· 
tório da outra Parte Contratante ou de cruzá-lo em trânsito, para 
dirigir-se para bordo de seu navio ou para trocar de navio, para vol· 
tar a seu país ou por qualquer outro motivo reconhecido como justi· 
ficado pelas autoridades competentes da outra Parte Contratante. 

3. Em quaisquer outras circunstâncias, que não as mencionadas 
no Item 2 do presente Artigo, os membros da tripulação devem 
possuir os respectivos vistos da outra Parte Contratante, os quais 
devem ser expedidos pelas autoridades competentes no mais breve 
tempo posslvcl. 

Artlao VIl 

I. As Partes Contratantes se comprometem a interceder junto a 
suas respectivas autoridades financeiras, para fins de rápido ajuste de 
contas c transferência de valores resultantes do pagamento de fretes 
aos armadores autorizados. 

2. Lucros e bcneffcios gerados pelo movimento de navios 
próprios ou afretados na navegação internacional devem ser pus· 
siveís de taxação apenas no território da Parte Contratante em que 
esteja localizada a direção cfetiva da empresa operadora do navio. 

Artigo VIII 

1. Se um navio de qualquer das Partes Contratantes der à praia, 
naufragar, ou sofrer outra qualquer avaria cm águas internas ou no 
mar territorial da outra Parte Contratante, as autoridades compe· 
tentes desta Parte Contratante deverão estender aos passageiros, 
tripulação, navio c sua carga, a mesma protcção e assistência que 
dispensam a seus próprios navios. O navio avariado, assim como sua 
carga c provisões, nilo estarão sujeitos a qualquer gravame alfandegá· 
rio, salvo se houverem sido liberados para consumo ou utilização no 
território da outra Parte Contratante. 

2. As disposições do presente Artigo não impedem passiveis 
reclamações de remuneração por salvamento relacionado com 
protcção ou assistência ao navio, seus passageiros, tripulação c carga. 

Artigo IX 
I. As Partes Contratantes cooperarão para eliminar os possfveis 

obstáculos que possam prejudicar o desenvolvimento do transporte 
marltimo entre seus portos, e se consultarão de modo mutuamente 
aceito, para examinar quaisquer problemas de mútuo interesse no 
campo da navegação marftima comercial. As autoridades competcn· 
tes das Partes Contratantes promoverão ampla cooperação 
económica entre suas empresas de navegação e outras organizações 
da economia marftima, assim como lhes facilitarão o estabeleci· 
menta de conta tos permanentes c eficazes. 

2. Com esse fim, um Comite Misto de Transporte Marftimo, 
composto por representantes designados pelas respectivas autori· 
dadcs competentes de ambas Partes Contratantes, será constituído c 
se reunirá regularmente. 

3. O Comitê Misto de Transporte Marftimo deve ter as seguintes 
obrigações, inter alia: 

a) examinar todas as propostas de cooperação entre as empresas 
de navegação de ambas Partes Contratantes: 

b) resolver todas as divergõncias que possam surgir entre as 
Partes Contratantes, no que se refere à interpretação e aplicação do 
presente Acordo. 

4. O Comitê Misto de Transporte Marítimo se reunirá cm sessão 
plenária uma vez cada ano, alternativamente no Brasil c na Polónia, 
cm datas mutuamente acordadas. Poderá também se reunir cm 
sessões extraordinárias, a pedido de uma das Partes Contratantes. 

5: A composição e campo de atividade do Comitõ Misto de 
Transporte Marítimo estarão sujeitos à decisão das Partes Contra· 
tantos. 

6. O Comitê Misto de Transporte Marítimo realizará sua pri· 
meira sessão dentro de um período de sessenta (60) dias a partir da 
data de entrada em vigor do presente Acordo. 

7. No caso de uma divergência não poder ser resolvida da 
maneira disposta no Item 3, a solução será buscada através dos 
canais diplomáticos competentes. 

Artigo X 

O presente Acordo está sujeito à aprovação de ambos os 
Governos, e será confirmado por troca de notas diplomáticas . .A 
data de entrada cm vigor do presente Acordo será a do recebimento 
da última nota. O presente Acordo se conclui por período indefinido 
e poderá ser denunciado por notificação escrita por qualquer das 
Partes Contratantes. Neste caso, permanecerá em vigor por um 
período de doze meses a partir da data da denúncia. 

Feno cm Varsóvia, em 26 de novembro de 1976, em dois 
originais, nns línguas portuguesas, polonesus c inglesa, sendo todos 
os textos igualmente autênticos. Em caso de qualquer divergência, 
prevalecerá o texto cm língua inglesa. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil 
Pelo Governo da República Popular da Polónia: 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

l-ATA DA 98•SESSÃO,EM 28 DE JUNHO DEI977 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 
J,l,l - Mensagen• do Senhor Presidente da República 

De agradecimento de comunicações: 

- N• 130/77 (n•l09/77, na origem), referente il escolho dos 
Srs. Oélio Jardim de Mattos, Júlio de Sá Bierrcnbach,. Pedro 

Soarcz Munõnz, Paulo da Costu Frunco, Rnul Soares da Silveira 
c Paulo Cabral de Mello, para exercerem curgos cujo provimento 
depende de prévia aquiescência do Senado Federal. 

Restituindo autógrafos de pr~jetos de lei sancionados: 

- N• lll/77 (n• 210/77, na origem), referente ao Projeto 
de Lei do Senado n• 132/77-DF, que uutoriza o Governo do 
Distrito federal a contrair empréstimo destinado ao atendi· 
mcnto da Rede de Ensino de Primeiro Grau da cidade sutélitc de 
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Ceilúndia do Distrito Federal. (Projeto que se transformou na 
Lei n• 6.425, de 27 de junho de 1977.) 

- N• 132/77 (no 211/17, na origem}, referente ao Projeto 
de Lei do Senado n• \84/76-DF/Complementar. que permite 
aposentadoria v0!untária, nas condições que especifica, aos 
funcionários pllblicos do Distrito Federal incluldos em Quadro 
Suplementar ou postos cm disponibilidade. (Projeto que se 
transformou na Lei Complementar no 30, de 27 de junho de 
\977.) 

S111i"'"'''"do ao Senado a escolha de nome Indicado para cargo 
c:a·o pr01'h11,'111o depende de sua pré1•la aquiescência: 

- N• \33/77 (n' 213/77, na origem}, referente à escolha do 
Sr. Luiz Augusto Pereira Souto Maior, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 'função de 
Embaixador do Brasil junto às Comunidades Européias. 

1.2.2- Ofício do Sr. 1•-Secretár\o da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte 
projelo: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 49/77 (n' 395-C/75, na 
Casa de origem), que altera a redução da letra n do art. 3• da Lei 
n• 4.769, de 9 de setembro de \965, que dispõe sobre o excrclcio 
da profissão de Técnico de Administração. 

1.2.3 - Pareceres 

Referentes às seg11intes ma férias: 

- Projeto de Lei da Câmara n• 32/76 (n' 740-B/75. na 
Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. \41 do Decre
to-lei n• 200, de 25 de fevereiro de \967, dispondo sobre as 
comissões de licitações. 

-Projeto de Lei do Senado n• 111/75, que introduz 
modificações na Legislação da Previdência Social. (Redução 
final.) 

- Projeto de Lei do Senado no 237/75, que dispõe sobre 
punição pelo retardamento injustificado na concessão de benefí
cios ou prestação de serviços pelo INPS. (Redução do vencido, 
paru o segundo turno regimental.) 

-Projeto de Decreto Legislativo no 15/77 (n' 98-B/77, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o toxto do Acordo sobre 
Transporte Aéreo, celebrado em Brasília, a 21 de janeiro de 1977, 
entre a República Federativa do Brasil c a República do Iraque. 
(Redução final.) 

1.2.4 - Expediente recebido 

- Lista n• 6, de \977. 

1.2.5- Comunicações da Presidência 

-Recebimento dos Mensagens n•s 128 c \29/77, pelas 
quais o Senhor Presidente da República submete ao Senado 
propostas do Sr. Ministro de Estudo da Fazendo para que os 
Governos dos Estudos do Rio de Janeiro e de Sunta Catarina 
sejam autorizados u realizar operações de crédito pura os fins que 
cspecilicam. 

-Recebimento do Aviso n• 129/SP, do Sr. Pr.esidente do 
Tribunal de Contas da União encaminhando ao Senado cópias 
d:1s Atas da sessões daquela Corte cm que foram tomadas 
decisões aplicando sanções uos responsáveis que discrimina. 

...;.. Arquivumcnto do Projeto de Lei do Senado n• 287/76, 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera dispositivo da 
Consoliduçilo dus Leis do Trubu\ho, por ter recebido pareceres 
contri1rios, quanto uo mérito, dus comissões a que foi distribuldo. 

1.2.6- Ofício do Governador do Distrito Federal 

- N• 15/77-GAG, encaminhando ao Senado esclareci
mentos u respeito do Projeto de Lei do Senado n• 53/77-DF, que 
autoriza o Governo do Distrito Federal a contrair empréstimos 
destinados à e\abornçilo c execução de programas de desenvolvi
mento urbano, e dá outras providências. 

1,2.7- Falo dn Presidência 

- Referente no oficio lido 

1.2.8- Leitura de projetas 

-Projeto de Resolução no 33/77, de autoria do Sr. Sena
dor Nelson Carneiro, que reconhece como serviço de cooperação 
interpurlamentar o Grupo Parlamentar de Llngua Francesa. 

-Projeto de Lei do Senado no 140/77, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que veda a dispensa do empre
gado sem justa causa, e dú outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n• 141/77, de autoria do 
Sr. Senador Henrique de La Rocque, que altera as contribuições 
e pensões que serão concedidas aos Deputados Federais e 
Senadores pelo Instituto de Prcvidéncia dos Congressistas. 

1.2.9 - Discursos do Expediente 

SENADOR BENJAMIM FARAH - Reivindicação dos 
servidores públicos civis da União, em favor da modificação do 
horário da jornada de trabalho. Apelo ao Senhor Presidente da 
República, no sentido de que seja estendida às netas, as pensões 
dos veteranos das campanhas do Uruguai, Paraguai e da revolu·' 
çüo acreuna, na forma estabelecida no art. 7• da Lei de Pensões 
Militares. 

SENADOR JOSE SARNEY, como Llder- Reparos no 
pronunciamento do Partido da Oposição, feito ontem no Pais, 
através de uma cadeia de rádio e televisão, referente ao programa 
e à doutrina daquela agremiação. 

SENADOR LÁZARO BARBOZA, como Líder- Propósi
tos que animaram o Movimento Democrãtico Brasileiro em suo 
fula à Nação, tendo em vista os reparos feitos à mesma pelo 
Senador José Sarney. 

1.2.10- Requcrlmcntoo 

- N9 201/77, de autoria dos Srs. Senadores He\vidio 
Nunes c Lúzuro Barboza, de urgência, pura a Mensagem 
Presidencial n• 102/77, solicitando autorização do Senado pura 
que a Prefeitura Municipal de Capão Bonito (SP) possa elevar o 
montante de sua divida consolidada, 

- N• 202/77, de autoria dos Srs. Senadores He\vldio 
Nunes c Lázaro Barboza, de urgência, para o Mensagem 
Presidencial n• \04/77, solicitando autorização do Senado pura 
que u Prefeitura Municipal de Ocauçu (SP) possn elevar o 
montante de sua dlvidn consolidada. 

- N• 203/77, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos 
Torres, solicitando u transcriçilo, nos Anais do Senado Federal, 
do discurso do Exm• Sr. Almirante-de-Esquadru Júlio de Sú 
Bicrrenbach, pronunciado durante as solenidades de sua posse 
no cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, c publicado 
no Didriv de Brasília, de 28 de junho do corrente. 

1.3- ORDEM DO DIA 

·-Projeto de Lei do Senado n• 231/76, do Sr. Senador 
Marcos Freire, que acrescenta parllgrufo único uo urt. 37, do 
Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967, dispondo sobre o 
cargo de Ministro Extraordinário para o Desenvolvimento do 
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Nordeste. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) 
Rejeitado, após usarem da palavra na sua discussão os Srs. Sena· 
dores Marcos Freire e Hclvídio Nunes. Ao Arquivo, 

-Requerimento n• 177/77, do Sr. Senador Eurico Rezen· 
de, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da 
intervenção do Ministro Azeredo da Silveira, por ocasião das 
conversações informais dn VII Assemblóin-Geral da OEA e, 
ainda, das notas publicadas no Jornal do Brasil intituladas: 
"EUA não consideram Brasil uivo du política de Cnrtcr" e "Witt 
diz que o Brasil não é alvo dos EUA", Aprovado. , . 

- Projeto de Lei do Senado n• 209/76, do Sr. Senador 
Jarbas Passuri.nho, que acrescenta parágrafo ao art. 9• da Lei 
n' 5.890, de 8 de junho de 1973, que altera a Legislação de 
Previdência Social, e dú outras providências. Aprovado, cm 
primeiro turno. 

-Redução final do Projeto de Lei do Senado n• 199/76 
(n' 2.944-C/76, na Cümura dos Deputados), de autoria do 
Sr. Senador José Lindoso, que autoriza a doação de porções de 
terras devolutas a municípios incluídos na Rcr.ic;o da Amazônia 
Legal, para fins que especifica, c dú out:a,; provid,ncbs. 
Aprovado, Ã sanção. 

-Projeto de Lei da Cúmara n• 36/76 (n• 622-B/75, nu 
Casa de origem), que dá nova redução no capur do art. I' do 
Decreto-lei n• 1.301, de 31 de dezembro de 1973, assegurando ao 
cônjuge que opta pela tributação de seus rendimentos, separada· 
mente do cabeça-do-casal, metade do valor de encargos de 
família. Aprovodo. Ã sançüo. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 16/77 (n' 101-B/77, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção 
para a Facilitação do Tráfego Marítimo Internacional, concluída 
cm Londres, a 9 de abril de 1965, sob os auspícios da Organiza· 
çiill Marítima Consultiva lntcrgovcrnamcntal (fMCO). Aprova· 
do. À Comissão de Rcdaçào. 

- Projeto de Lei do Senado n' R5/77-DF, que dispõe sobre 
a organização básica da Polícia Militar do Distrito Federal, e dá 
outras prllvidéncias. Discussão adiada para a sessão de amanhã, 
nos termos do Requerimento n• 205/77. 

-Projeto de Lei do Senado n• 122/75, do Sr. Senador 
Leite Chaves, que assegura ao lavrador o direito de pagar o débi· 
to agrícola por meio de consignação judicial do produto apenha· 
do, ou financiado, tomando-se por hase os preços mínimos fixa· 
dos poJo Governo Federal. Rejeltodo, Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n• 92/77, do Sr. Senador V as· 
cancelas Torros, que cria o Fundo Nacional da Pesca, e dú outras 
providi:ncias. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) 
Rejeitado. Ao Arquivo. 

1.4- MATfõRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

- Mens:1gem n' 10~/77. cm regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n• 201/77, lido no ·Expediente, 
Aproudu, após pmcccrcs dt\s comissões competentes nos termos 
do Projeto de Resolução n' 34/77. Ã Comissão de Redução, 

- Mcnsngem n• 104/77, cm regime de urg~nciu, nos termos 
do Requerimento n• 202/77, lido no Expediente. Aprovada, npós 
pareceres das comissões compctt:ntcs nos termos do Projeto de 
Resolução n• 35/77. À Comissão de Redução. 

- Rcdaçilo final do Projeto de Resoluçilo n'' 34/77, em regi· 
me de urgéncia, Aprovudu,,\ promulguçüo. 

- Rcduçilo final do Projeto de Resoluçilo n• 35/77, cm regi. 
me de urgi:ncia. Aprovada, À promulgação. 

-Redução final do Projeto de Decreto Legislativo n• 16, 
de 1977 (n' 101-B/77. na Cámara dos Deputados), constante do 
quinto item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do. 
Requerimento n' 206/77. Ã promulgação, 

I .5- PíSCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SEN.4DOR EURICO REZENDE- Considerações relati· 
vas ao pronunciamento do Partido da Oposição, feito ontem à 
Nação, através de cadeia de rádio e televisão, referente ao 
programa c à doutrina daquela agremiação. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Reparo a objeções 
feitas pelo Sr. Eurico Rezende à fala do Partido oposicionista. 

SENADOR LOURIVAL 8.4PTISTA - Inauguração da 
nova sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nesta 
Capital, Entrevista concedida, naquela oportunidade, pelo 
Coronel Adwaldo Cardoso Botto de Barros, Presidente da 
EBCT, sobre a atual situaçiio da empresa. 

SENADOR OTTO LEHMANN- Comentários sobre o 
:licance social e politico do art. 254 da Lei das Sociedades Anôni· 
·mas, oriundo de emenda de sua autoria, tendo cm vista 
inrMmaçõcs divulgadas pela Imprensa sobre anunciada 
rcf,mnulação daquele dispositivo. 

SE;\',1DOR NELSON CARNEIRO- Palavras de gratidão 
ao ensejo de promulgação da Emenda Constitucional n• 9, 
instituindo o divórcio no País. Entrevista concedida pelo 
Senador Amaral Peixoto à revista V~ja, a respeito da inadiabili· 
dade de entendimento para ajudar o Pais a vencer as dificuldades 
em que se encontro. 

SENADOR EVELÁSIO VIEIRA - Implantação, no 
Estado de Santa Catarina, de uma usina siderúrgica integrada
SIDERSUL. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTE· 
RIO R 

- Do Sr. Senador Dinarte Mariz, proferido na sessão de 
24-6-77. 

3- RETIFICAÇÃO 

-Ata da 92• Sessão, realizada em 22·6· 77. 

4 - INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRES. 
SISTAS 

- Balancete Patrimonial, em 31 de maio de 1977. 

- Demonstração da conta Receita e Despesa do mês de 
maio de 1977. 

- Demonstração da conta Receita c Despesa - Balancete 
Acumulado de l•·la31·5·77. 

5- ATAS DECOMISSOES 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
TES 
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ATA DA 98• SESSÃO, EM 28 DE JUNHO DE 1977 
3~ SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 8\1 LEGISLATURA 

PRESIDENCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA E JOSE LINDOSO 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS, SENADOR/iS: 

Adalberto Sena- Altovir Leal- Braga Junior-Josi: Lindoso 
- Jurbas Passarinho- Almtndre Costa- Henrique de La Rocquc 
- Josi: Surncy- Hclvidio Nunes- Petrõnio Portella - Mauro 
Bcnevides- Virgilio Távora - Dinarte Mariz- Ruy Carneiro
Marcos Freire- Luiz Cavalcante- Augusto Franco- Ruy Santos 
- Eurico Rezende -João Calmon - Amaral Peixoto - Roberto 
Saturnino- Vasconcelos Torres- Benjamim Farah- Danton Jo
bim - Nelson Carneiro - Itamar Franco - Franco Montara -
Orestes Quércia - Otto Lehmann - Benedito Ferreira - Lázaro 
Burboza- Evclá.<io Vieira- Lenoir Vargas- Otair Becker, 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) -A lista de presença 
acusa o comparecimento de JS Srs. Senadores, Havendo número 
regimental. decluro aberta u scssilo. 

O Sr. !•·Secretário procederá à leitura do Expediente. 

lõ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comut~icaçües: 

No 130/77 (no 209J77, na origem), de 27 do corrente, referente 
à escolha dos Senhores Di:lio Jardim de Mattos, Júlio de Sá Bier· 
renbach, Pedro Soarez Munõz, Paulo da Costa Franco, Raul Soares 
da Silveira e Paulo Cabral de Mello, para exercerem cargos cujo 
provimento depende de prévia aquiescência do Senado Federal. 

Resrituindo allldgrafos de projetas de lei sancionados: 

N• 131/77 (n' 210/77, nu origem), de 27 do corrente, referente 
ao Projeto de Lei do Senado no I 32. de 1977-DF, que autoriza o 
Governo do Distrito Federal a contrair empréstimo destinado ao 
atendimento da Rede de Ensino de Primeiro Grau da cidade-satélite 
de Ccil:india do Distrito Federal. (Projeto que se transformou na Lei 
nv 6.425, de 27 de junho de 1977.) 

No 132/77 (no 211/77. na origem), de 27 do corrente, referente 
ao Projeto de Lei do Senado no 184, de 1976-DF-Complementar, 
~ue permite upuscntaúoria voluntária, nas condições que especifica; 
aos l'uneionitrios púhlicos do Distrito Federal incluídos cm Quadro 
Suplementar ou postos em disponibilidade. (Projeto que se transfor· 
mou nu Lei Complcmentur no 30, de27 de junho de 1977.) 

MENSAGEM 
/lo Senhor Presidentt• da Replíh/ica, s11hmetendo ao Senado a 

t'.H'olha dt• nome indicado para cargo Cl!iO pro\'Ímento d~pende dt.• sua 
prf\•ia aquit•schtcia: 

MENSAGEM No 133, del977 
(N' 213/77, na Origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado 
Federal: 

De conformidade com o artigo 42 (!tem III) da 
Constituição, tenho a honra de submeter à aprovo.
ção de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, 
do Senhor Lulz Augusto Pereira. Souto Maior, Minis
tro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil jun
to às Comunidades Européias, nos termos dos artigos 
21 e 22 do Decreto n,0 71.534, de 12 de dezembro de 
1972. 

Os méritos do Embaixador Lulz Augusto Pereira 
Souto Maior, que me induziram a escolhê-lo para o 
desempenho dessa elevada função, constam da ane
xa Informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, em 28 de junho de 1977. - ERNESTO 
GEISEL. 

INFORMAÇAO 
Curriculum-Vitae: 

EmbalxadOl' Luiz Augusto Pereira Souto Maior 
Nascido no Rio de Janeiro, Guanabara, 5 de se

tembro de 1927. Cursos de Aperfeiçoamento da "Geor
ge Washington University". 

Cônsul de Terceira Classe, pelo Curso de Pre
paração à Carreira de Diplomata, do Instituto 
Rio Branco, 1950. 

Vice-Cõnsul em São Francisco, 1952 a 1954. 
Terceiro Secretário da Embaixada em Damasco, 
1954 a .1956. 

Promovido a Segundo Secretário, por antigüi
dade, 1956. 
Segundo Secretário da Embaixada em Damas
co, 1956 a 1958. 
Encarregado de Negócios em Damasco, 1954, 
1956, 1957 e 1958. 

Auxlliar do Chefe do Departamento Politico e 
Cultural, 1958, 
Membro da Delegação elo Brasil à IV Reunião 
do Conselho Interamericano de Jurisconsultos, 
Santiago, 1959, 

Membro da Delegação do Brasil ao III Período 
de Sessões da Comissão Especial de Estudo da 
Formul~ção de Novas Medidas de Cooperação 
Económica (Comitê dos Vinte e Um), Bogotá, 
1960. 
Membro da Delegação do Brnsll à Reunião Ex
traordinária do Conselho Interamer!cano Eco
nômico e Social (CIESJ, Montevidéu, 1961. 

Segundo Secretário da Missão junto à Organi
zação dos Estados Americanos <OEAJ, 1961. 

Promovido o. Primeiro-Secretário, por mereci
mento, 1961. 
Primeiro Secretário da Missão junto à OEA, 
1961 o. 1964. 

Membro da Delegação do Brasil à Conferên
cia da Organização Latino-Americana de Li· 
vre Comércio (ALALCJ, 1961. 

Conselheiro da Delegação do Brasil às Primei
ras reuniões anuais do CIES, México, 1962, 

Delegado do Brasil à Conferência Regional so
bre o Financiamento Compensatório da OEA, 
Washington, 1963. 
Delegado-Suplente do Brasll à Reunião da Co
missão Especial de Produtos de Base da OEA, 
1963. 
Membro da Delegação do Brasil à III Reunião 
elo Comitê Preparcttório da Conferência das Na
ções Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, 
Nova York, 1964. 
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Representante-Suplente do Brasll na Reunião 
do Grupo de Trabalho do Comitê de Propagan
da do Café, Nova York, 1964. 
Primeiro Secretário da Delegação em Genebra, 
1964 a 1966. 
Delegado do Brasll à XXII Sessão Anual das 
Partes Contratantes do Acordo Geral das Ta
rifas Aduaneiras e Comércio (GATT), Genebra, 
1965. 
Delegado do Brasll à Reunião do Comitê de 
Produtos de Base da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e Agricultura 
(FAO), Roma, 1965. 
Delegado do Brasil na fase prellmlnar de exa
me das exceções lineares das negociações "Ken
nedy" do GATT, Genebra, 1965. 
Delegado do Brasll na Sessão do Comitê de 
Manufaturas da UNCTAD, Genebra, 1965. 
Delegado-Suplente do Brasll à II Sessão da 
Junta de Comércio e Desenvolvimento da 
UNCTAD, Genebra, 1965. 
Delegado do Brasil à XID Conferência da FAO 
e às Reuniões dos seus Comitês Técnicos, Ro
ma, 1965. 
Delegado do Brasil à XXXIX Sessão do Comitê 
de Produtos de Base da FAO, Roma, 1965. 
Delegado do Brasil às II, III, IV e VII Sessões 
da Junta de Comércio e Desenvolvimento da 
UNCTAD, Genebra, 1966, 1967 e 1969. 
Encarregado da Delegação em Genebra, 1968. 
Delegado do Brasil à XXIII Sessão do GATT, 
Genebra, 1966. 
Delegado do Brasil à Sessão do Comitê de In
visíveis e de Financiamento da UNCTAD, Ge
nebra, 1966. 
Membro da. Delegação do Brasll à III Sessão do 
Grupo de Trabalho Preparatório do Comitê 
Consultivo sobre Açúcar da UNCTAD, Genebra, 
1966. 

Delegado do Brasil à XL Sessão do Comitê de 
Produtos de Base da FAO, Roma, 1966. 
Chefe da Delegação do Brasll à Reunião do 
Grupo de Preferências da UNCTAD, Genebra, 
1966. 
Promovido a :Ministro de Segunda Classe, por 
merecimento, 1966. 
Ministro-Conselheiro da Delegação em Genebra, 
1967. 
Chefe da Delegação do Brasll à Sessão do Co· 
mitê de Invisíveis e Financiamento, Genebra, 
1967. 
Chefe da Divisão de Politica Comercial, 1967. 
Chefe da Delegação do Brasil ao XII Período 
de Sessões da Comissão Econômica para a Amé
rica Latina, Caracas, 1967. 
Membro da Delegação do Brasll à IV Reunião 
da Comissão Especial de Coordenação Latino
Americana (CECLAl, Bogotá, 1967. 
Delegado do Brasil à Reunião Ministerial dos 
"77", Argel, 1967. 
Chefe da Delegação do Brnsll à II Sessão do 
Comitê de Mnnu!aturas da UNCTAD, Genebra, 
1968. 
Chefe-Suplente da Seção Braslleira da Comis
são Econômlca Luso-Brasilclrn, Lisboa, 1968. 

Membro da Delegação do Brasil à Primeira 
Sessão do Comitê Especial de Preferências da 
UNCTAD, Genebra, 1968. 
Membro da Delegação do Brasil à II UNCTAD, 
Nova Delhl, 1968. 
Delegado do Brasll à IX Sessão da Junta de 
Comércio e Desenvolvimento da UNCTAD, Ge
nebra, 1969. 
Membro da Seção Brasileira na Reunião da Co
missão Mista Brasil-Itália, Roma, 1969. 
Participante da Reunião de Embaixadores Bra
sileiros nos Países Membros das Comunidades 

· Européias (CE), Bruxelas, 1969. 
Delegado do Brasil à Sessão Especial do Comi
tê de Transportes Marítimos da UNCTAD, Ge· 
nebra, 1969. 
Ministro-Conselheiro da Embaixada em Lon
dres, 1970 a 1973. 
Delegado do Brasil à Reunião Extraordinária do 
Conselho Internacional do Café, Londres, 1970. 
Chefe da Delegação do Brasil à Reunião do 
Fundo de Diversificação da Organização Inter· 
nacional do Café, <OICl, Londres, 1970. 
Representante do Brasil na XXIV Sessão Or
dinária da Organização Consultiva Intergover
namental Marítima, Londres, 1970. 
Delegado do Brasil à IV Sessão do Comitê Es
pecial de Preferências da UNCTAD, Genebra, 
1970. 
Participante da Reunião dos Paises Produtores 
de Café, Rio de Janeiro, 1970. 
Delegado do Brasil à Sessão Extraordinária do 
Conselho da OIC, Londres, 1971. 

Encarregado de Negócios em Londres, 1971. 
Chefe da Delegação do Brasil no s.o e 7.o perio· 
dos de Sessões do Comitê Executivo e do Con
selho da Organização Internacional do Açúcar, 
Londres, 1971. 

Delegado do Brasil à XII Reunião da CECLA, 
Lima, 1971. 
Delegado do Brasil à Reunião Ministerial do 
Grupo dos "77", Lima, 1971. 

Delegado do Brasil à XX Sessão do Conselho 
da Organização Internacional do Café (OICl 
e à Reunião Preparatória da Junta Executiva 
da Organização Internacional do Café, Londres, 
1972. 
Delegado do Brasil ao 9.0 Periodo de Reuniões 
do Conselho Internacional do Açúcar e suas 
Reuniões Preparatórias, Londres, 1972. 

Delegado do Brasil à Sessão Extraordinária do 
Conselho da Organização Internacional do Café, 
(OIC) e à Reunião Preparatória da Junta Exe
cutiva da mesma Organização, Londres, 1972. 
Delegado do Brasil ao Comitê Provisório do 
Conselho do Cacau e à Reunião Prellminar de 
Coordenação, Genebra, 1973. 

Delegado do Brasil à XXII Sessão do Conselho 
da Organização Internacional do Café (OICl 
e à Reunião Preparatória da Junta Executiva 
da OIC, Londres, 1973. 
Chefe da Delegação do Brasil à I Sessão do 
Conselho Internacional do Cacau, Genebra, 
1973. 
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Delegado do Bra.sll na III Sessão do Comitê 
Preparatório para as Negociações Comerciais 
Multilaterais no âmbito do GA'IT, 1973. 
Subchefe da Delegação do Brasil na Segunda 
Etapa da Conferência das Nações Unidas sobre 
Açúcar, Genebra, 1973. 
Chefe da Delegação do Brasil à XXIX sessão 
das Partes Contratantes do Acordo Geral sobre 
Tarifas Aduaneiras e Comércio, Genebra, 1973. 

Chefe da Delegação do Brasil à V Reunião de 
Peritos em Tratados Fiscais, Genebra, 1973. 
Chefe do Gabinete do Ministro de Estado, 1974. 
Encarregado de Negócios junto à Delegação em 
Genebra, 1974. 

Delegado do Brasil à XXIX sessão da Assem
bléia Geral da ONU, Nova York, 1974. 
Promovido a Ministro de Primeira Classe, por 
merecimento, 1975. 

o Embaixador Luiz Augusto Pereira Souto Maior 
encontra-se nesta data no exercicio de sua.s funções 
de secretário Especial de Assuntos Políticos e Econô
micos da Area Internacional Multilateral do Gabinete 
do Ministro de Estado das Relações Exteriores .. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 
21 de junho de 1977. - Sergio de Queiroz Duarte, 
Chefe da Divisão do Pessoal. 

OFICIO 

Do Sr. !•-Secretário da Câmara dos' Deputados, encaminhando à 
revisão do Senado autógrafo do .<eguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 49, DE 1977 
(n' 395-C/75, na Casa de origem) 

Altera a redação da letra "a" do art. 3• da Lei n• 4. 769, 
de 9 de setembro de 1965, que dispõe sobre o exercido da 
profissão de Técnico de Administração. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• A letra a do art. 3• da Lei n• 4.769, de 9 de setembro 
de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação: 

uArt. 39 ••••••.•.•••••• , •• , • , ••••.• , • , •• , •••.• 
a) dos bacharéis em administração, diplomados no Bra

sil, em cursos regulares de ensino superior, oficiais, oficializa
dos ou reconhecidos, cujos curr!culos sejam fixados pelo 
Conselho Federal de Educação, nos termos da Lei n• 5,540, 
de 28 de novembro de 1968." 

Art. 2• Esta Lei entrará cm vogor da data de sua publicação, 
Art. J• Revogam-se as disposições cm contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4.769, DE 9 DE SETEMBRO DE 1965 

Dispõe sobre o exerdclo da profissão de Técnico de 
Admlnlstraçiio, e dá outras providências. 

· · · ·:.:;r: 'j,' ·o ·.~~~~ic·i~ 'ci~ ~r~·ris~a~· d~ 'rê~~ i~~· d~ '..\d~i·n·i;;r~çao 
é privativo: 

a) dos bacharéis cm Administração Pública ou de Empresas, 
diplomados no Brasil, cm cursos regulares de ensino superior, 
oficial, olicalizado ou reconhecido, cujo currlculo seja fixado pelo 
Conselho Federal de Educação, nos termos da Lei n• 4.024, de 20 de 
dczcmbrodci96!; · 

b) dos diplomados no exterior, cm cursos regulares de Adminls
rrnçiit', ":~.-... " ...... o~;,J,,::'\n dn rHrlomn nn Mlni~t~rlo dn Educnçi\o c 

Cultura, bem como dos diplomados, até a fixação do referido cur
r!culo, por cursos de bacharelado cm Administração, devidamente 
reconhecidos: 

c) dos que, embora não diplomados nos termos das al!ncas 
anteriores, ou diplomados cm outros cursos superiores c de cnsmo 
médio, contem, vetado, cinco anos ou mais, de atividadcs próprias 
no campo pronssional de Técnico de Administração definido no 
art. 2• 

Parágrafo único, A aplicação deste artigo não prejudicará a 
situação dos que, até a data da publicação desta Lei, ocupem o cargo 
de Técnico de Administr~çilo, vetado, os quais gozarão de todos os 
direitos e prerrogativas estabelecidos neste diploma legal. 

(À Comissão de Educação e Cultura.) 

PARECERES 

PARECERESN•S380 E381, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei da Cimara n• 31, de 1976 (n• 740-
B, de 1975, na origem), que "acrescenta paríarafo ao artlao 
141 do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967, dispondo 
sobre as comiiiSÕes de llcltaCiles ", 

PARECER N• 380, DE 1977 
Da Comlssio de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Oito Lehmann 

O Projeto cm epigrafe propõe acrescentar parágrafo único ao 
art. !41 do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967, de forma 
que o prazo das comissões de licitações passem a ter a duração de I 
(um) ano, impedindo, inclusive, a recondução de seus membros. 

Na justificativa da proposição é destacada a necessidade "dare
novação dos membros, que deve ocorrer de tempos cm tempos. Esta 
temporalidade do mandato é salutar, porque proporciona renovação 
de valores, ao mesmo tempo que atende aos preceitos de austeridade 
pública que devem-nortear as decisões do colcgiado, No caso especifi
co das Comissões de Licitações a não renovabilidadc pode provocar 
o condicionamento dos membros às conveniências dos lfcitantcs cm 
detrimento do interesse público. 

Indiscutivelmente, a renovação proposta seria conveniente c 
não só anual como semestralmente, uma vez que os hábitos nocivos 
criados pelos membros das Comissões de Licitações são bastante 
conhecidos. Entretanto, cumpre destacar que às referidas comissões 
compete apenas a habilitação preliminar, a inscrição cm registro 
cadastral c o julgamento das licitações, estando sempre sujeitas à 
palavra definitiva do Presidente do colcgiado, quase sempre : 
funcionário altamente qualificado. Os membros das Comissões 
pod.cm ser dcstituldos a qualquer momento, através de simples porta· 
ria, Além disso, a decisão final sobre a concorrência sempre está 
condicionada à vontade da autoridade competente, de acordo com o 
art. !38 do Dccrcto·lci n• 200/67: 

"1:: facultado à autoridade imediatamente superior 
àquela que proceder a licitação anulá-la por sua própria 
iniciativa," 

Dessa forma, a propositura foge inteiramente aos interesses da 
Administração uma vez que nem sempre será poss!vcl dispor de 
funcionários preparados para tornar mais eficiente o trabalho que 
lhes cabe orientar c executar, Ademais, essas Comissões têm funções 
limitadas, Basta recordar que o Decreto n• 73.140, de 9 de novembro 
de 1973, que rcgulumenta as licitações c contratos, relativos a obras c 
serviços de engenharia, c dá outras providências, dispõe: 

"Art. 40, A autoridade competente poderd, até a 
a.!sinatura do contrato, de.!dassificar licitantes. por despacho 
fimrlomlllltmlo ... 
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Art, 41, Das decisões proferidas pela Comissão de licita· 
çào caberá recurso, com efeito devolutivo, para a autoridadt 
competente ... 

§ 3• No fecho do relatório de licitação, a Comissão 
recorrerá, e!C·officio, do ato de julgamento das propostas c, 
decorrido o prazo deste artigo sem interposição de recurso 
voluntário, remeterá o processo à autoridade competente. 

Art, 45. e facultado a qualquer licitante formular 
impugnações ou protestos, por escrito, relativamente a outro 
licitante ou ao transcurso da licitação, para que constem da 
ata dos trabalhos. 

······················ ············· '' ........ ,,·, ... . 
Art, 47. As Instâncias administrativas, nos processos de 

licitação, são as previstas na legislação especifica dos órgãos 
ou entidades promotoras. 
~ • ' • ' ' • • ' • • • • • • ' • • • ' • • ' • • • • • •• o • • ' • • • • ' • • • ' • • • ' • • • • • 

Art, 48. E facultado aos Ministros de Estado ou autor/· 
dade hierárquica correspondente avocar a 1/c//ação para anulá· 
la ou revogá-la cm despacho motivado. 

Art. 91, Os processos de licitação e contratação estarão 
.'llljeitos à verificação pelos sistemas de controle Interno no Po· 
der E!Cecurivo, na forma da legislação vigente." (os grifos não 
são do Original,) 

Ante o exposto deve-se reconhecer que o projeto, incga· 
vclmentc, desatende aos interesses da Administração .. pelo que opina· 
mos pela rejeição do mesmo. 

Sala das Comissões, em 24 de junho de 1976.- Lízaro Barbo
za, Presidente- Oito Lehmann, Relator- Accloly Filho- Auausto 
Franco - Manos Leão. 

PARECER N•381, DE 1977 
Da Comluio de Finanças 

Relator: Senodor Saldanha Derzl 

Em exame nesta Comissão de Finanças o Projeto de Lei da 
Câmara que acrescenta parágrafo no artigo 141 do Decreto-lei n' 
200, de 25 de fevereiro de 1967, dispondo sobre as Comissões de 
Licitações. 

Pedimos vista da proposição por divergir do ilustre Relator, 
Senador Gilvnn Rocha, cujo parecer ó pela sua aprovação, 

Entendemos que a legislação vigente regula as ntividndcs das 
Comissões de forma anilo permitir a pcrenizaçilo de seus·mcmbros. 

As Comissões de Licitações podem ser alteradas ou dcstituldas 
por Portaria do Dirctor do órgão cm que se situam. Suas atribuições 
silo eminentemente instrutivas c opinativas, sendo competência do 
autoridade, qué as constituiu, decidir cm última instância sobre a 
licitação. E estu decisão final do Dirctor do órgi\o não permite 
ocorrer "o condicionamento de seus membros às conveniências dos 
licitantes, cm detrimento do interesse pliblico". 

Baseia-se u proposição cm premissa falsa: a de que cabe às 
Comissões a decisão nnal. E o artigo 141 do Decreto-lei n• 200, de 25 
de fevereiro de 1967, diz que lhes compete somente a habilitação 
preliminar, a inscrição no Cadastro c o julgamento das concorrên· 
cius c tomadas de preço, 

Tanto não há decisão final dus Comissões de Licitações que o 
artigo 138 do Dccrcto-lei n• 200, de 1967, disoõc que"~ facultado à 

autoridade imediatamente superior àquela que procede à licitação 
nnuhl·ln por sua própria iniciativa". 

Jâ a Comissão de Legislação Social, acolhendo parecer do ilus· 
trc Senador Otto Lchmann, concluiu pela rejeição do projeto por 
desatender nos interesses da Administração, trazendo ao processado 
a rcgulnmcnt~çilo das licitações e contratos relativos a nbras c servi· 
ços de engenharia, contida no Decreto n• 73.140, de 9 de novembro 
de 1973, cujos principais dispositivos silo: 

"Art. 40. A autoridade comperente poderá, até a as· 
sinatura do contrato, desclassificar /icltanres, por despachofun· 
damentado .. , 

Art. 41. Das decisões proferidas pela Comissão de 
Licitação caberá recurso, com efelro devolutivo, para a auto
ridade comperente ... 

§ 3' No fecho do relatório de licitação, a Comissão rccor· 
rerã, ex·officlo, do ato de julgamento das propostas c, dccor· 
rido o prazo deste artigo sem interposição de recurso voluntá
rio, remeterá o processo à aurorldade competente. 

Art. 47. As Instâncias administrativas, nos processos de 
licitação, silo as previstas na legislação especifica dos órgãos 
ou entidades promotoras, 

Art. 48. E facultado aos Ministros de Estado ou au· 
toridade hierárquica correspondente avocar a licitação para 
anulá-la ou revogá-la cm despacho motivado . 

.... ....... ........ , ................................ . 
Art, 91. Os processos de licitação e contraraçào esrarão 

sujeiras à verificação pelos sistemas de controle interno no Po
der E!Cecutlvo. na forma da lcgislaçilo vigente." (os grifos nilo 
silo do oTiginal.) 

Por não atender aos interesses da Administração c por versar 
matéria jâ devidamente disciplinada na legislação, julgamos ni!o 
merecer o projeto nossa aprovação. 

Os dispositivos Que alinhamos bem disciplinam a atividadc das 
Comissões de Licitações c têm demonstrado sua eflcâcia ao longo 
desses dez anos de vigência. · 

Se a legislação vigente cumpre plenamente os objctivos a que se 
destina, julgamos ser improcedente a alteração proposta. 

Em face das razões expostas, opinamos pela rejeição do Projeto 
de Lei da Câmara n• 32, de 1976. 

Sala das Comissões, 21 de junho de 1977. - Paulo Brouanl, 
Presidente - Soldonho Derzl, Relator - Mattoo Leio - Ruy Saatoo 
- Gll•an Rocha, Vencido- Enlúlo VIeira, Vencido- Domlclo 
Gondlm - Dirceu Cardoso, Vencido - WU111n GonçohH - Lenoir 
V ara•• - Cattete Pinheiro, V cncido - Maaalhies Pinto - Ruy 
Carneiro, Vencido, 

VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR GIL VAN ROCHA 

Oriundo da Câmara dos Deputados c de iniciativa do ilustre 
Deputado José Carlos Teixeira, vem ii Comissão de Finanças o 
projeto de lei que acrescenta parágrafo ao artigo 141 do Decreto-lei 
n• 200, de 25 de fevereiro de 1967, dispondo 'sobre as comissões de 
licitações. 

Justificando sua proposição afirma o autor: 

"Observa-se, então, que uma primeira cnractcr!sticn do 
colcgiado é a dccisilo nnal resultante da vontade 
predominante dos membros componentes. 

Uma segunda cnrnctcr!sticn é a renovação dos membroo,. 
que deve ocorrer de tempos cm tempos. Esta temporalidade 
de mandato é salutar, porque proporciona renovação de 
valores no mesmo tempo que atende nos preceitos de nusteri• 
dadc pliblicn que devem nortear as decisões do colcglado. 
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No caso especlr.co das comissões de licitação n não 
rcnovabilidade pode provocar o condicionamento dos 
membros às conveniências dos licitantes cm detrimento do 
interesse público. 

O que se observa no serviço público í: uma generalizada 
tendência à perenização de funcionários na função de mcm· 
bros destes colegiados. Muda o Governo, renova-se o pri· 
meiro escalão e permanecem incólumes as comissões de licita· 
ção, formadas, geralmente, pelo escalão intermediário da 
hierarquia," 

Naquela Casa do Congresso Nacional a proposição tramitou 
pelas Comissões de Constituição c Justiça, de Serviço Público c de 
Fiscalização Financeira e Tomada de Contas. Obteve n aprovação 
do Plenário, em sessão de 14 de maio de 1976. 

Já no Senado. manifestou-se a Comissão de Serviço Público 
Civil que, acolhendo parecer do nobre Senador Otto Lebmann, 
opinou pela rejeição do projeto. 

Objctiva a propositura a estabelecer a renovação das comissões 
de licitação anualmente, vedando por um ano a recondução de seus 
membros. · 

Entendemos que as comissões de licitações têm atribuições já 
regidas por lei e regulamentadas pelo Decreto n• 73.140, de 9 de 
novembro de 1973. 

Os integrantes das referidas comissões, cm geral, são funcioná
rios qualificados e a tarefa que lhe cabe exige preparo c conhecimen· 
to da legislação própria. 

A legislação em vigor, no entanto, disciplina de forma ampla n 
ação das comissões de licitações, merecendo, portanto, o aper· 
feiçoamento proposto, que visa a salutar renovação dos 
mencionados colegiados e atende aos preceitos da austeridade 
pública. 

Em face das razões apresentadas, concluíamos pela aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara n• 32, de 1976. 

Sala das Comissões, em 21 de junho de 1977.- Gllvan Rocha. 

PARECER N• 381, DE 1977. 
Da Com15!iio de Redaçiio 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 111, de 
1975. 

Relator: Senador Hehidlo Nunes 
A Comissão apresenta n redução final do Projeto de Lei do Sena· 

do n• III, de 1975, que introduz modificações na Legislação da Previ
dência Social. 

Sala das Comissões, em 28 de junho de 1977. Adalberto Sena, 
Presidénte - Helvidlo Nunes, Relator - ESoidanha Derzl - Otto 
Lehmann 

ANEXO AO PARECER N• 382, DE 1977 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 111, de 
1975, que introduz modificações na Leglslaçio da Previdência 
Social. 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar!. I• O parágrafo único do nrt. 4• da Lei n• 5.890, de 8 de 

junho de 1973, passu a vigorar com n seguinte redução: 

"Art. 49.,, .. ,,,,, .. ,., .. ,, .. ,.,,.,,.,, ..... o •••• ,., ••• o 

Purúgrufo único O disposto neste artigo nüo se aplica nos scsu· 
rados que, à data dcstu Lei, já contavam 35 (trinta c cinco) anos de 
serviço, inclusive proveniente de múltiplu ntividadc indcpenden· 
temente ·de concomitância'', 

Art. 2• Estu Lei entrn cm vigor nu data de suu publicação, 
revogadus as disposições cm contrário. 

PARECER N• 383, DE 1977 
Da Comissão de Redaçio 

Redaçio do vencido, para o 1• turno regimental, do Proje
to de Lei do Senado n• 137, de 1975. 

Relator: Senador Helvidlo Nunes . 
A Comissão apresenta a redução do vencido, pnrn o segundo 

turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n• 237, de 1975, que 
dispõe sobre punição pelo retardamento injustificado na concessão 
de benefícios ou prestação de serviços pelo lN PS. 

Sala das Comissões, em 28 de junho de 1977. - Adalberto Sena, 
Presidente - Hehidio Nunes, Relator - Saldanha Derzl - Ouo 
Lehmann. 

ANEXO AO PARECER N• 383, DE 1977 

Redaçio do vencido, para o 1• turno reaimentol, do Proje
to de Lei do Senado n• 137, de 1975, que dispõe 110bre puniçio 
pelo retardamento Injustificado na concessio de beneficio• ou 
prestação de serviços pelo Instituto Nacional de Previdência 
Social (lN PS). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• São incluídas na Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, 

como art. 58, as seguintes disposições: 

"Art. 58. O retardamento injustificado no proces· 
samento dos pedidos de beneficio, no seu pagamento ou na 
prestação de serviços, bem como nos respectivos recursos, 
constituirão falta grave e sujeitarão os responsáveis às penas 
estabelecidas, conforme o caso, pelo Estatuto dos FuncionA· 
rios Públicos Civis da União ou pela Consolidação das Leis 
do Trabalho (CL T)." 

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

PARECER No 384, DE 1977 
(Da Comissão de Redaçào 

Redaçã.o final do Projeto de Decreto Le
gislativo n.0 15, de 1977 (n.0 98-B/77, na Câmara 
dos Deputados). 

Relator: Senador Saldanha Derzl 
A Comissão apresenta a redação final do Pro

jeto de Decreto Legislativo n.0 15, de 1977 (n.0 98-B/77, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo sobre Transporte Aéreo, celebrado em Brasil!a, 
a 21 de janeiro de 1977, entre a República Federativa 
do Brasil e a República do Iraque. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 1977. -
Adalberto Sena, Presidente - Saldanha Derzi, Rela
tor - Helvidio Nunes - Otto Lehmann. 

ANEXO AO PARECER N.0 384, DE 1977 
Redaçã.o final do Projeto de Decreto Le

gislativo n.0 15, de 1977 (n.0 98-B/77, na Câmara 
dos Deputados), 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 

..................... , Presidente ao Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N.0 , DE 1977 

Aprova o texto do Acordo sobre Transporte 
Aéreo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Iraque. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art 1 o lll aprovado o texto do Acordo sobre 
Transpor~ Aéreo entre o Governo da Repúbllca Fe-
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deratlva do Brasil e o Governo da República do Ira
que, celebrado em Brasi!la, a 21 de janeiro de 1977. 

Art. 2.0 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

EXPEDIENTE RECEBIDO 

LISTA N' 6,DE 1977 
EM 2K DE JUNHO DE 1977 

Agradecimentos: 

- dos Srs. Sérgio c Schustiiio Lac~:rda agradecendo,' ~m nome 
da família, as homenagens prestadas pelo Senado Federal ü memória 
do cx·Govern~dor Carlos Lacerda. 

Agrodecimentos por transcriçiio nos Anais do Senado Federal: 

- de Dom Carminc Rocco, Núncio Apostólico, agradecendo 
a transcriç1io nos Anais do Senado Fçderal, do ~iscurso que proferiu 
no dia 10 de maio de 1977 (Requerimento n• 118. de 1977. de autoria 
dos Senhores Senadores Lourival Baptista c Ruy Santos): 

- do Senador Ney Braga, Ministro de Estado da Educação c · 
Cultura, agradecendo a transcrição nos Anais do' Senado Federal, do 
discurso que proferiu no dia 17 de maio de 1977, em São Paulo 
(Requerimento n• 133. de 1977, de autoria do Senhor Senador 
Eurico Rczendc): 

- do General Fritz de Azevedo Manso, Chefe do Estado· 
Maior do Exército, agradecendo a transcrição nos Anais do Senado 
Federal, dos discursos que pronunciou nos dias i9 de abril e 26 de 
maio de 1977 (Requerimentos n•s 75 e 149, de i977, de autoria dos 
Senhores Senadores Lourivai Baptista, Ruy Santos e Mendes 
Canale): 

- do General Sylvio Frota, Ministro de Estado do Exército, 
agradecendo a transcrição nos Anais do Senado Federal, do discurso 
que proferiu no dia 26 de maio de i977 (Requerimento n• 149, de 
1977, de autoria do Senhor Senador Mendes Caqaie). 

Comunicação de Eleição e Posse: 

- da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Autuzes- AM: 
- da Câmara Municipal de Santa Rosa de Goiãs - GO, 

comunicando a posse do Vereador Orlando Fernandes Rodrigues. 

Manifestação sobre projetas: 

- do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia 
Hidroelétrica do Sul de Minas, solicitando a aprovação do Projeto 
de Lei do Senado no 98/76; 

- da Confederação Nacional da Indústria - RJ, manifestan· 
do·se pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n• 22/77; 

- do Instituto dos Advogados Brasileiros- RJ, manifestando· 
se favorável à aprovação do Projeto de Lei do Senado n• 22/77; 

- da Ordem dos Advogados do Brasil - Scçilo do Estado do 
Rio de Janeiro, encaminhando parecer daquela entidade, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n• 73/76; 

- do Conselho Federal de Economia - RJ, apresentando 
sugestões aos Projetes de Lei da Câmara n•s 45/75 c 26/77; 

- da Câmara Municipal de Cubatão - SP, apresentando 
sugestões ao Projeto de Lei do Senado n• 18/77; 

- da Câmara Municipal de Santo André- SP, solicitando a 
aprovação do Projeto de Lei do Senado n• 18/77; 

- da Câmara Municipal de Silo Carlos - SP, solicitando a 
aprovação do Projeto de Lei do Senado n• 7R/76; 

- do Sindicato dos Bancos do Estado de Silo Paulo, 
manifestando seu ponto de vista contrário à aprovação do Projeto de 
Lei da Câmara n• 22/77~ 

- da Fedcrnçào do Comi:rcio do E,;tudo de São Paulo, 
mani fcstando·se sobre o Projeto de Lei do Senado n• 100/76. 

Munllestaçôcs sollcltundo u aprovnçõo do Projeto de Lei do 
Scnudo n• 79/77: 

- da Ciimara Municipal de Caieiras- SP: 
. - da Citmura Municipal de Ferraz Vasconcelos- SP: 
- da Cilmara Municipal de Jahoticabal- SP: 
- da Citmara Municipal de Osasco- SP: 
- da Ciimara Municipal de Silo Caetano do Sul- SP. 

Diver11os: 

·- daCitmara Municipal de Macdó- AL, solicitando elabora· 
ção de projeto de lei, visando disciplinar o pagamento da taxa de 
inscriçüo nos concursos públicos: 

- da Confederação de Professores do Brasil encaminhando o 
"Documento de Fortalct.a", no qual se manifesta sobre a insuficién· 
ci~ de medidas objetivas que solucionem os graves problemas da 
Educaçüo: 

- da Ciimara Municipal de Santiago- RS, sugerindo o plan· 
tio de árvores ao longo de rodovias federais, estaduais c municipais; 

- do Centro de Intercâmbio de Estudos de Trânsito (CIET)
Botucatu - SP, comunicando sobre a composiç(io da sua primeira 
Diretoria: 

- da Citmara Municipal de Marília- SP, solicitando elabora· 
ção de lei proibindo a caça em geral, no território brasileiro: 

- da Cftmara Municipal de São Carlos - SP, sugerindo a 
extensão dos beneficias do FGTS aos trabalhadores rurais: 

- do Conselho Regional de Farmâcia do Estado de Silo Paulo 
- Ministério do Trabalho, encaminhando trabalho contendo a rela· 
ção das tarefas principais e opcionais do Farmacêutico e do 
Farmacéutico·Bioquímico. 

O SR, PRESIDENTE (Petrônio Portella)- O Expediente lido 
vai it publicação. 

A Presidência recebeu as Mensagens n•s 128 e 129, de 1977, de 
27 do corrente, pelas quais o Senhor Presidente da República, nos 
termos do disposto no art. 42, item VI, da Constituição, submete ao 
Senado propostas do Senhor Ministro de Estado da Fazenda para 
que os Governos dos Estados do Rio de Janeiro e de Santa Catarina 
sejam autorizados a realizar operações de crédito para os fins que 
especificam. · 

As matérias serão despachadas às Comissões de Economia c de 
Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Através do Aviso 
'n• 129/SP, de 24 do corrente, o Senhor Presidente do Tribunal de 
Contas da União encaminhou ao Senado cópias das atas das Sessões 
daquela Corte em que foram tomadas decisões aplicando sanções 
aos responsáveis que discrimina. 

O expediente recebido foi encaminhado, com ofício, à Comissão 
de Finanças, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - A Presidência 
comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, deter· 
minou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 287, de 1976, 
do Senhor Senador Nelson Carneiro, que altera dispositivo da 
Consolidação das Leis do Trabalho, por ter recebido pareceres 
contrãrios, quanto no mérito, das Comissões a que foi distribuldo. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla) - Sobre a mesa, 
expediente que será lido pelo Sr. I•·Sccrctário. 

I'; lido o seguinte 

OFICIO DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL 

N• 15/77-GAG, de 27 do corrente, encaminhando no Senado 
esclarecimentos a respeito do Projeto de Lei do Senado n• 53, de 
1977-DF, que autoriza o Governo do Distrito Federal a contrair 
empréstimos destinados à elaboração e execução de programas de 
desenvolvimento urbano, c dá outras providências. 

O SR. PRESIDEN:I'E (Petrônio Portcllu)- Com referência ao 
expediente que acaba de ser lido, a Presidência esclarece que a Comis· 
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süo de Finanças solicitou uli:m dn audiência do Governo do Distrito 
Federal a do Conselho Monetário Nacional. 

,\ lim de agunrdar a complementação da diligência, n Prcsidén· 
cia determina que o documento seju anexado ao processado do 
Projeto de Lei do Senado no 53, de 1977-DF. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Sobre a mesa, 
projetes que serão lidos pelo Sr. lO-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 33, DE 1977 

Reconhece como serviço de cooperação lnterparlamentar o 
Grupo Parlamentar de Llngua Frpncesa. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I o 1:: reconhecido como serviço de cooperação interporia· 

mentur o Grupo Parlamentar de Lrngua Francesa, nliudo à Associa· 
çào Internacional dc Parlamentares de Llngua Francesa. 

Mt. 20 O Grupo Parlamentar reger-so-á pelo seu Regimento 
Jntorno, aprovado pelos seus membros, cujas disposições deverão 
respcitar legislação interna, em vigor e atuará sem ónus pura o Sena· 
do Federal. 

Art. Jo Esta Resolução entrará cm vigor na dota de suo 
publicação, revogadas as disposições cm contrário. 

Justificação 

t\s relações culturais, politicas, económicas c sociais entre o Brn· 
sil e a França são das mais proveitosas para ambos os pulses. A 
colaboração entre os dois é altamente neccss:lriu e útil, para a solu
ção mútua de seus problemas. já que o Brasil necessita de capital, 
mão-de-obra especializada, tecnologia e que, cm contrapartida, 
necessita a França de matéria-primo, géneros alimentícios e mercado 
para os seus produtos que o Brasil poderá fornecer. 

No plano parlamentar õ de se notar que, tradicionalmente, 
ulilizam-se os brasileiros, cm suas relações internacionais, dn língua 
francesa. A França contribui decisivamente para o desenvolvimento 
cultural de nosso País, pela semelhança na origem de nossas Unguas, 
pelo acervo cultural amealhado no conhecimento profundo de suo 
literatura e história e, linalmente, pelas lutas travadas na conquista 
das liberdades fundamentais da pessoa human:1. 

AprcscntHmos, pois, o presenle Projeto de Resolução que cria o 
Grupo Parlamentar de Língua Francesu, regido por Estatutos 
devidamente aprovados por Deputados e Senadores de ambos os 
Partidos que subscreveram a ata de fundação do referido grupo, em 
junho de 1974, certos de que o Senado Federal upoiarú mais esta 
iniciativa. 

S:1la das Sessões, 2R de junho de 1977.- Nelson Curneirn. 

A tn de Fundação do 
.. Grupo Parlamentar de Língua Franccsu" 

Aos vintee seis dias do mês de junho de mil novecentos e setenta 
c quatro, nu Sala da Comissão de Agricultura, du Ci1marn dos Depu· 
tudm do Brasil, presentes representantes das duas :1grcmiações polfti· 
cus integrantes do Parlamento Brasileiro e em conformidade nos 
<ntendimentos mantidos com o Deputado Xavier Deniuu, Secret(Lrio' 
Geral Parlamentar da Associação Internacional de Parlamentares de 
llngu:1 Francesa, da Assembléia NÚeional da França, reuniram-se os 
infru-assinados, com o nm especílico de constituírem o "Grupo 
Furlumentur de Língua Francesa", que objetivu essencialmente: I -
intcrcômbio de experiências parlamentares: 2 - intcrcUmbio de 
elementos culturais c conservação de fontes culturais comuns: 3 -
upcrfciçoamCnto do uso du língua frunccsu nus reuniões intcrnucio· 
nais. ,\té ~~ elnhnruçüo c aprovaçi\o dos Estatutos du novu entidude, é 
<lcsignndo, pdos presentes, a estu ussemhléiu de constituição um 
c..:nn,L'IIw di.' 5 rncmhros. composto pelos Depu!Udo~ Pacheco Cha· 
ves. nlin l!nrja. Geraldo Guedes. Henrique Turner e Tancredo 
N~:vcs,quc tcrú a seu ~argo elaborar a proposta de Estututos a s~.:r~.:m 
suhmctidos i1 prtl:•dmu usscrnhléiu de instituiçi\o, hem como pruticur 
todos os ulo~ lcp.uis ncccssúrios. E por esturcm nssim ncordudos 

todos os presentes, foi lavrada a presente Ata, que vai assmnaa por 
todos e ratincada pelo Presidente da reunião, Deputado Pacheco 
Chaves, Cêlio Jlorja, Geruldo Guedes, Henrique Turner, Tancredo. 
Neves, Ulysses Guimurilcs, Cardoso de Almeida, Delson Scarano, 
Sebastião Andrade, Braz Nogueira, Flcxa Ribeiro, Fernando Gama 
c Antônio Mariz, Senadores Nelson Carneiro, Wilson Gonçalves. 

( ,Js Comissões de Constituição e D/retora.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 140, DE 1977 

"Veda a dispensa do empregado sem justu causa, e d' 
outras providências", 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Nenhum empregado, optante ou niio, podcrâ ter seu 

contrato de trabalho rescindido, senão por justa causa ou força 
maior. . 

Art. 20 O empregador que inobservar o disposto no artigo 
anterior ncará sujeito a multa de lO (dez) a 50 (cinqUenta) salários 
mínimos regionais, devendo readmitir o empregado, que farâ jus à 
remuneração integral correspondente no perfodo cm que ficou 
afastado do trabalho. 

Art. 3o O Poder Executivo, ouvido o Ministério do Trabalho, 
regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 4o Esta lei entra cm vigor na data de sua publicuçiio. 
Mt. So Revogam-se as disposições em contrário. 

Justlneaçiio 

Como é de amplo conhecimento, o Fundo de Garantiu do Tem· 
po de Serviço, a par de algumas vantagens que propiciou aos empre
gados, trouxe simultâneamente inúmeros prejufzos, com negativas 
repercussões sociais, como, muito especialmente, a excessiva rotativi
dade da mão-de-obra. 

Em verdade, todos sabemos, hoje, que o FGTS nilo conligurou 
simplesmente um novo sistema indenizatório que veio substituir, cm 
carátcr optativo, a estabilidade. Na prática, verificou-se que, 
realmente, esse instituto substituiu integralmente a estabilidade, que 
virtualmente deixou de existir. 

A proposição cm tela visa assegurar alguma tranqUilidade no 
trabalhador, estabelecendo que nenhum empregado, optante ou niio, 
poderá ter rescindido o seu contrato de trabalho, a não ser por justa 
cuusn ou forca maior. 

Com essa medida, temos plena convicçilo de que o Fundo ,de 
Garantiu do Tempo de Serviço poderá ser definitivamente consagra· 
do, o que redundará em beneficio dos empregados optantes c da pró
pria paz social. 

Assinale-se, por derradeiro, que a providência ora alvitrada já 
foi objeto de propositura de nossa autoria, oferecida e examinada 
nos idos de I 975 . 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 1977.- Nelson Carneiro. 

(,is Com/.wie.1· de Constituição e Justiça, de Legislação 
Social r de Finanças.! 

I'ROJETO DE LEI DO SENADO No 141, DE 1977 

Altera as contribuições e pensões que serio concedidas aos 
Deputados Federais e Senadores pelo Instituto de Previdência 
dós Congressistas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. Jo As contribuições devidas pelos Deputados Federais c 
Senadores uo Instituto d• Previdência dos Congressistas IPC serilo 
cobradas mensalmente no valor de oito por cento (8%) sobre os subsf· 
dios- parte nxu e vuriiLVel- cxclufdns as ses~ocs extraordinárias. 

Art. 20 A Cümuru dos Deputados c o Senado Federal 
complcturuo a contribuição tripartida recolhendo uo IPC dezesseis 
por cenln (I 6%) sobre os valores referidos no urtigo anterior c inclu
indo ns dolnções necessúrius no orçamento anual do Poder Legisluti· 
vn. 
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Art. 3• A pensão devida aos ex-Congressistas após oito (8) 
anos de contribuição é proporcional aos anos de mandato, não scrâ 
inferior a vinte c seis por cento (26%) nem superior aos subsídios
parte nxu c variável- percebidos ao término de seus mandatos. 

§ I• As pensões nxadas neste artigo serão de 26% aos oito (8) 
anos c integral aos trinta c cinco (35) anos de mandato. 

§ 2• A partir do 8• ano a pensão de 26% será acrescida, por 
ano de mandato ou fração superior a seis meses, dos seguintes 
percentuais: 

Do 9• ao 16• ano, mais 2% por ano; 
Do 17• ao 24• ano, mais 2,5% por ano; 
Do 25• ao 3()9 ano, mais 3% por ano; 
Do 31• ao 35• ano, mais 4% por ano, conforme tabela anexa. 

Art. 4• Para fazer jus à pensão fixada nos termos do artigo 
anterior os aluais Congressistas deverão recolher, na atual legislatu
ra, pelo menos trinta c seis (36) contribuições, na base fixada no 
art. t•, pagando as diferenças cm prestações mensais vencíveis até 31 
de janeiro de 1979. 

1\rt. S• .I\ revisão das pensões concedidas de acordo com esta 
lei obedecerá ao disposto no art. li da Lei n• 4.284, de 20-11:63, 
com a redução dada pela Lei n• 5.896, de 5· 1· 73. 

Ar!. 6• Esta Lei entra rã cm vigor na data de sua publicação. 
Ar!. 7• Revogam-se as disposições cm contrãrio. 

T /\BELA ANEXA 

Percentuais devidos sobre os subsídios - parte fixa c variável 
(art. 3•, § 2•) 

Anos de mandato Percentual 

8 26% 

9 28% 

lO 30% 

II 32% 

12 34% 

13 36% 

14 38% 

15 40% 

16 42% 

17 44,5% 

18 47% 

19 49,5% 

20 52% 

21 54,5% 

22 57% 

23 59,5% 

24 62% 

25 65% 

26 68% 

27 71% 

28 74% 

29 77% 

30 80% 

ll 84% 

32 88% 

Ann~~t Jc n111ndasto 

33 
Ptrctnru•l 

92% 
34 
35 

Justlficaçio 

96% 
100% 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos 
Congressistas, acolhendo permanentes reclamações dos parlamen· 
tares relativamente aos baixos lndiccs das pensões que lhe são conc:e

. didus, procedeu a cuidadoso estudo, elaborando o presente projeto, 
para solução do cruciantc problema. 

A viabilidade econômico-financeira da proposição foi compro· 
vada mediante estudo atuarial realizado pelo Processamento de 
Dados do Senado Federal PROD/\SEN c que anexamos a esta 
justificativa. 

O funcionário, ou o servidor público de um modo geral, como o 
trabalhador de empresa privada,jã conta agora com os bcncflcios da 
contagem recíproca de tempo de serviço (Lei n• 6.226, de 14-6-75) c 
onde quer que trabalhe tem direito a aposentadoria. O magistrado 
ou a mulher se aposentam aos 30 anos de serviço; o ex-combatente 
com 25 anos; o mineiro, que trabalha no subsolo com I 5 anos, ou
tros com 35 anos; todos compulsoriamente aos 70 anos de idade. E o 
politico que por vezes dedica toda a sua vida aos serviço público? 

Se não tive um cargo público, c muitos não o tem, termina os 
seus dias ao desamparo. 

Atualmcntc são muitos os antigos políticos que contam para a 
sua subsistência somente com as modestíssimas pensões do IPC. 

Nilo se estã pretendendo pelo projeto conceder beneficio sem a 
contrapartida de contribuição. O que ele prevê é· a concessão de 
pensão que só scrã integral após 35 anos de mandato c scrâ sempre 
proporcional aos anos c às contribuições recolhidas ao IPC. 

Estas se fazem da mesma forma c obedecendo ao principio geral 
da contribuição tripartida c nos mesmos percentuais aplicados à 
Previdência Social (8% de cada parte). A pensão mínima, depois de 8 
anos de carência i: nxada em torno da quarta parte do valor de 
contribuição (26%) c a integral é de após 35 anos de serviços. 

Prevê-se no art. 4• o recolhimento das novas contribuições de 
forma a só reconhecer o direito ao beneficio nas bases novas, após o 
pagamento de pelo menos 36 mensalidades, como também ocorre 
com as normas adotadas pelo INPS. 

Para o critério de revisão das pensões que forem concedidas de 
acordo com o projeto se mantêm a situação anterior, de forma a não 
onerar o IPC. 

Igualmente não se alteraram, pela proposta, os bcncflcios 
anteriormente concedidos aos ex-parlamentares ou funcionãrios por 
impraticável face os recursos existentes c as circunstâncias de não ter 
havido a contribuição correspondente. 

Julgo conveniente esclarecer o imediato aumento que o projeto 
trarú de arrecadação para o IPC, salientando que as pensões, nas 
novas buscs. só serão devidas para os que não se reelegerem, ou seja, 
a partir de I• de fevereiro de 1979. 

Os 424 contribuintes obrigatórios recolhem mensalmente: 
424 X O, lO X 10.040 ~ 424 X 1.040 G 440.960,00 

A Câmara c Senado recolhem (lO%)~ 440.960,00 
SOMA .................. Cr$ 881.920,00 

Recolhimento na nova ba10: 

Purlumcnturcs 

C•imuru c Senado 

- 424 X O,OM x 28,040 a 424 X 2.243,20 • 951.116,80 

-424 X O,OM X 2 X 28.040 • 424 X 4.486,40 •1,902.233,60 

SOMA .................. Cr$ 2.853.350,40 

Como se vé é indiscut!vele substanciul a ump\iaçào dos recursos 
do IPC que permitirão dur sblução aos prohlemus que vilo se 
tornundo crônicos, cm benencio de uma cutegoriu até aqui 
desampurudu ou utcndidu em termos injustos porque muito aquém 
dos bcnencios concedidos a outrus classes. 

Os beneficias após u aprovação do projeto continuarão aguar· 
dar estreita correspondência com os recolhimentos anteriormente 
feitos, 

Sulu dus Sessões, em 28 de junho de 1977. - Henrique de La 
Rocquc 
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Relatório 

/1 pedido do Instituto de Previdência dos Congressistas- IPC, 
o I'ROD/ISEN realiwu estudos de viabilidade econômico-finuncei· 
r~1 do rrojt:to cm tramitação no Conselho duquclc Instituto de ulteru
çiiu dos valores c critérios de pensões pagus. 

Tratando-se de Instituto de Previdência que tem como caractc· 
rística básica um número limitado de contribuintes c um grau eleva
do de pensionistas- face ao número de contribuintes- nilo pude
rum ser usadas as técnicas comuns ao cálculo atuuriul, pela inapli· 
c<~l>ilidade da chamada "lei dos grandes números", 

Por outro lado, a imprevisibilidade do fato politico que é o Indi
co de renovaçilo de parlamentares a cada eleição, obrigou a que ao 
invi:s de adotar uma posição rígida, utilizasse o PRODASEN quatro 
hipóteses diferentes, realizando estudo para cada uma delas. 

/1 primeira hipótese admitiu a renovação de mandatos pura elei· 
ção de 1978 no mesmo índice de renovação das eleições de 1974, ou 
seja, 14% (quatorze por cento). 

A segunda hipótese admitiu a possibilidade de renovação de 
mandatos no maior índice ocorrido nas últimas 3 (trés) eleições, ou 
seja, o índice de 25% (vinte c cinco por cento) ocorrido na eleição de 
1970, 

A terceira hipótese adotou o índice mi:dio das três últimas elci· 
ções, ou seja, 20% (vinte por cento). 

A quarta hipótese, finalmente, udotou uma perspectiva exage· 
radnmente pessimista quanto ao índice de renovação, ou seja, admi
tiu que 45% (quarentn e cinco por cento) dos atuais parlamentares 
não retornem em novo mandato em 1979, 

Dentro de cada hipótese. foram ainda analizadas três alternati· 
v as: 

-admitiu a primeira que todos os parlamentares que por uma 
ou outra razão não retornassem na próxima legislatura tivessem me· 
nos de 8 (oito) unos de munduto computado para efeito de pensão; 

- a segunda alternativa admitiu que todos os parlamentares a 
não retornar nu próxima legislatura fossem aqueles que contam, 
ntunlmente, registrado no I PC, com maior tempo de mandato; 

- finnlmente, a terceira alternativa admitiu u manutenção, a 
grosso modo, da utual proporcionalidade cm termos de tempo de 
nwnduto. 

/1 fixação desta metodologia se deveu à necessidade de se prever 
limites máximos e mínimos de resultado financeiro· na legislatura 
1979/1982, admitindo·se essa viabilidade provada sé o fosse nu pior 
hipótese existente, qual seja a quarta hipótese segunda alternativa 
(aquela em que i: admitido o não retorno de 45% dos atuais parla· 
mentares sendo que todos seriam aqueles que atualmente tem maior 
tempo de mandato). 

Nessa hipótese, teríamos a partir de janeiro de 1979 o maior 
número de novos pensionistas e o valor unitário de cada pensão tum· 
hóm o maior possível; comprovada sua viabilidade, estaria, portan· 
to, provada u viabilidade do projeto como um todo cm qualquer das 
outras hipóteses, 

Provada- no entunto- a inviabilidade financeira de qualquer 
hipótese teriam u direçüo do IPC e us lideranças do Congresso, os 
elementos nccessilrios pura a correta avaliação da repercussuo face às 
outras hipóteses possíveis. 

Foi ainda considcrudu u cxistênciu de períodos distintos: 
-o primeiro período 1977/78 quando u urrecadução do Institu

to crcsccriu sem aumento correspondente de despesas: 
-o segundo período 1979/82 quundo cnlilo huveriu o ucrí:sci

nlt) d~ts dcspesus com novos pensionistns. Finalmente considerou-se 
<lUC u legisla tum 1979/82 ó que reprcscntarlt o pcrlodo critico pura 
uvaliução do Sistema, eis que mesmo que ocorra nus eleições de 1978 
H pior hipótese, cstu nUa se rcpctirll, permanentemente, u cadu novu 
eleição. 

Assim, considemdus tts receitas c despesus pura o perlodo de 
1977 a I97H foi cncot1trudo um supcrltvit acumulado no perlodo que 
podcr:'1 vuriur entre CrS 24.0K4.650,5K (vinte c quutro milhões, oitcn
tu c: quutrn mil. seiscentos e cinqUenta cruzeiros c cinqOt:ntu e oito 
ccntuvos) no cuso de não serem rccolhidus no pcrlodo us contribui· 

ções atr;ISadas referentes i1 parte patronal (Ctimara dos Deputados e 
Senado Federal), c CrS 31.853.216.74 (trinta e um milhões, oitocen· 
tos c cinqUenta e três mil, duzentos e dezesscís cruzeiros e setenta e 
quatro centavos) se for considerado o pagamento dessa parcela, 
Considerando ú existênciu de superitvit já existente, traduzidos no 
Disponível e Realizável do balancete de 30-4-77, mesmo sem renpli: 
cuçilo no período c que monta a CrS 17.156.199,05 (dezessete mi
lhões, cento e cinqUenta e seis mil, cento c noventa c nove cruzeiros c 
cinco centavos) encontra-se o superávit total acumulado em 31·12· 
78. Caso seja recolhida a parte patronal utrusada j:'i mencionada, este 
superávit total acumulado será de CrS 49,010.215,79 (querenta e no· 
ve milhões, dez mil, duzentos e quinze cruzeiros e setenta e nove 
centnvos). 

Quanto à viabilidade do novo sistema independentemente da 
existência desse superávit total acumulado chegou-se à conclusão da 
possibilidade de existência de déficit anual teórico até um máximo de 
CrS 12.988.000,00 (doze milhões, novecentos e oitenta c oito mil cru· 
zeiros) o que acarretaria um déficit máximo possível de 
CrS 53.324.000,00 (cinqUenta e três milhões, trezentos e vinte c qua
tro mil cruzeiros) no total do período 1979/1982. 

I! importante, no entretanto, salientar que essa hipótese só ocor
rer:'! seu taxa de renovação for de 45% (quurentu c cinco por cento) e 
somente se todos os purlamcntures u não retornarem na próxima 
legislatura forem aqueles que contam utuulmente com maior número 
de manduto. 

Às duas únicns outras possibilidudes de déficit ocorrem, se for 
m:mtidn a utual proporcionalidade mas com renovação de 45% 
(quarenta e cinco por cento) o que sabemos improvável, também. ou 
se todos os novos pensionistas forem detentores do maior tempo de 
mandato, 

Verificudu, no entretanto, a e.,isténciu de um superávit total 
acumulado cm 31-12-78 da ordem de Cr$ 49,010.21.5,79 (quarenta e 
nove milhões, dez mil. duzentos e quinze cruzeiros e setenta e nove 
centavos) conforme já mencionado, fica evidenciado que mesmo no 
pior cuso, ou seja, nu hipótese da existência de di:flcit no período 
1979/1982 no valor de Cr$ 53.780.000,00 (cinqUentu e três milhões, 
setecentos e oitcntu mil cruzeiros) tal déficit poderia ser facilmente 
coberto peln aplicação desses recursos a uma taxa de 28% (vinte e oi
to'por cento) ao uno o que geraria, anualmente, reccitu no valor de 
Cr$ 13.722.000,00 (treze milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzei· 
ros) ou CrS 54.891.120,00 (cínqUentn c quatro milhões, oitocentos e 
noventu e um mil, cento e vinte cruzeiros) no período 1979/1982. 
Ora, é fato subido que u remuneração utualmente pugu pelo meren
do, mesmo para uplicuções da muior gurnntia como depósito n prazo 
fixo cm bancos oficiais, inclusive o Banco do Brasil, atinge taxas de 
36% (trinta c seis por cento) ao :mo, hipótese em que haveria supe· 
rúvit de CrS 273.000.000,00 (dmentos c setentu e três milhões de 
crw~eiros) no pcriodo. com uma pn:visiio mmnna de 
CrS 70.539,000,00 (setenta milhões, quinhentos c trinta c nove mil 
cruzeiros). 

Ficu assim sobejamente demonstrudu u viubilidade do projeto 
do ponto de vista econômico-tinuncciro. 

Estudou-se aindu a repercussão do projeto cuso fosse mnntido o 
illuul sistemu de LJUinqUt:nios. 

Neste cuso. haveria a possibilidade ·de délicit de cerca de 
CrS 12.000,000,00 (dole milhões de crulciros), na pior hipótese, mc.l· 
mo cnm nplicaçilo dos recursos disponíveis c uma taxa de 36% (trintu 
c seis por cento) uo uno. 

t: importante ressaltar, no entrctunto, que enquunto no sistema 
proposto scriu possível, através de uma corrctt1 uplicaçào de recursos 
cvitur-sc a dcscnpitulização do Instituto. no sistema de qUinqUênios 
vigente cstuuplictu;ào tcriu de ser renlmentc rna.'<irnizadu c mcsmo as· 
sim huveriu provavelmente uma descaritulizw;i\o- que·poderia nté 
ser totul- do Instituto. 

Finalmente é intcrcssuntc mencionar muis 2 rontos: 
I) unecessidude de orgunimçi'lo nn Instituto de Previdência dos 

Cnngrcssisws de Sistema de Adrninistruçào Finuncciru que pcrmitu u 

I 
I 

I 

1 
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correta aplicaçilo de suas disponibilidades dentro dos nlvcis de remu
neração de mercado, c com a segurança exigida para que a viabilida~ 
de económica c financeira do mesmo seja garantida de forma pcrma· 
nente; 

2) a solldczeconômico-nnanccira do Instituto poderia ser ainda 
mais garantida na hipótese de cxtcnsilo do mesmo Sistema aos servi-

dores da Cãmara c do Senado Federal já contribuinte no Instituto c a 
permissão de inscrição como contribuintes facultativos dos servido· 
rcs das duas Casas regidos pelo regime da Consolidação das Leis do 
\rabalho, o que aumentaria de forma significativa a formação da 
reserva do IPC nos primeiros anos de implantação do novo Sistema, 
que representa o período critico. 
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LEGISLAÇÃO CITiDA 

LEI N• 4.284- DE 20·11·63 
Cria o Instituto de Previdência dos Congre.,lstas 

Fuça saber que o Congresso Nacional decreta e cu sanciono a 
seguinte Lei:, 

Art. 11. A pensão será sempre atualizada pela tabela de subsl· 
dias ou vencimentos cm vigor, inclusive quanto aos benefícios dos 
contribuintes falecidos, de acordo com as disposições do art. s• desta 
Lei". 

LEI N• 5,896- DE 5·7·73 

Altera o artigo li da Lei número 4.284, de 20-11-63 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta c eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. I• O Art. li da Lei n• 4.284, de 20 de novembro de 1963, 
passa a ter a seguinte rcdação: 

"Art. 11. A revisão de pensões ou quaisquer outros 
benefícios não excederá, cm nenhuma hipótese, aos lndices 
de reajustamento geral de vencimentos, deferidos ao fun· 
cionalismo civil da Uníilo." 

Art. 2• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

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

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Os projetes que 
vêm de ser lidos, após publicados, serão enviados às comissões 
competentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ. Pronuncia o seguin· 
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores: 

O assunto que me traz a esta tribuna diz respeito ao horário dos 
servidores públicos. A Lei n• 5,645, de lO de fevereiro de 1970, esta· 
belcce os principies para a implantação do Plano de Classificação de 
Cargos dos Servidores. Nessa lei está consignada a nova modalidade 
de tempo ou a jornada de trabalho dos servidores. 

Foi uma luta muito grande a dos funcionãrios, no passado, para 
que se conseguisse um horário regular, lógico, cientifico e útil para a 
administração. A grande campanha feita por eles obteve uma jorna· 
da de 6 horas. No entanto, nessa lei está expresso o tempo de 8 ho· 
ras. São dois perlodos portanto, porque hh de haver um momento ne· 
cessârio para a refeição. Então, não são 8 horas, mas geralmente 9 
noras. Nem todos os servidores, porém, podem sair para ir as suas ca· 
sas para o almoço- muito são obrigados a comprar a refeição perto 
do local de trabalho. Ãs vezes, nem o conseguem, porque nilo existe 
refeitório ou restaurante na localidade ou nas vizinhanças. 

A Consolidação das Leis de Trabalho determina que uma 
empresa com cem operários tenha refeitório, mas a Administração 
Pública não cogita disso. Assim, muitos funcionários silo obrigados 
a trabalhar aquelas 8 horas corridas sem oportunidade de almoçar. 

Sr, Presidente, com o perlodo de 6 horas, isto é, das 12 às 18 
horas, o funcionário já chegaria à repartição alimentado, e o rendi· 
menta seria muito maior do que o daquele que trabalha em dois 
perfodos, que correspondem a 8 horas mas que, na verdade, silo 9 
porque uma parte- uma hora, pelo menos- é para a refeição. 

Isso tem causado um transtorno muito grande, não só em pre· 
juizo du Administração como também do funcionârio, porque 
alguns ficam sem alimentar-se, e então o rendimento 1: muito menor. 

O que os funcionários estilo pedindo, com insistência, numa 
campanha serena, equilibrada, mas, dentro do respeito às autoridu· 
des, é uma alteração nessa jornada de trabalho. 

Esta, Sr. Presidente, ó a reclamação que eu queria deixar con· 
signada ~qui em favor dos s~rvidores que estão aflitos com cstajorna· 
da de do1s períodos em preJulzo, como já disse, para o funcionário e 
para a Administração Pública, ·. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Outro assunto que me traz à tribuna diz respeito à concessão 

das "Pensões Vitalfcias das Campanhas do Paraguai c Uruguai" e 
das pensões militares. 

As netas do Marechal Júlio Anacleto Falcão da Frota, Cléa F'al· 
cão da Frota, Ruth Falcão da Frota Magalhães, Elaila Falcão da 
Frota Vilela e Maria Helena Falcão da Frota, pleiteiam o reccbimcn· 
to das "Pensões Vitalfcias das Campanhas do Paraguai e Uruguai", 
de acordo com a Lei n• I. 544, de 25·8-39, c art. 30 da Lei n• 488 de 
I 5-11-48 que torna extensivo às filhas dos "combatentes" o beneficio 
das Pensões, que até então só era concedido às viúvas dos mesmos 
combatentes. 

Reconhecem as pretendentes acima discriminadas que por se· 
rem apenas netas do mencionado Marechal Júlio Anacleto Falcão 
Frota, face ao que ora é estabelecido pelas leis que dispõem sobre a 
matéria (omitindo a contemplação das netas), não teriam direito à 
percepção dos benefícios pretendidos. Entretanto, os notórios, herói· 
cos c eficientes serviçõcs prestados à nação, pelo Marechal Júlio Ana· 
clcto Falcão da Frota, unanimemente reconhecidos cm suas históri· 
cas realizações ficariam - dadas as eventuais circunstâncias de não 
ter deixado, ao morrer, viúva e filhas -como meras frustrações para 
com os reais intentos dos legisladores, que, óbvia e evidentemente 
pretenderam, numa justa preocupação de amparar a seus desccndcn· 
tes, dar válida compensação cívica ao estoicismo dos legítimos heróis 
que ousaram, na defesa da Pãtria, menospresar a vida em bravos c 
memoráveis feitos. 

Diante disso, Sr. Presidente, as filhas acima citadas de Arthur 
Augusto Falcão da Frota, filho do jã mencionado Marechal Júlio 
Anacleto Falcão da Frota, falecido viúvo e sem outros dependentes, 
reivindicam que de modo definitivo se firme jurisprudência, fazendo 
cessar, de uma vez por todas as distorcidas interpretações (como por 
exemplo as de que só as netas menores de 21 anos têm direito à pen· 
são), conflitantes e violadoras da essência c do espírito da Lei, que, 
com freqUência vem ocorrendo em trâmites burocráticos de certos se· 
tores da administração oficial, sobre o direito incontestâvel que de· 
vem desfrutar as netas órfãs (netos órfãos do sexo feminino) à "Pen· 
são Militar" (Lei n• 3.765, de 4·5·60, regulamentada pelo Decreto 
n• 49.096, de 10·10-60). 

Esclareça-se que a regulamentação vigente (Decreto n• 49.096 
de 10-10·60) determina na nUnca III do art. 26, Cap. IV, que a "Pen· 
silo Militar" defere-se "aos netos órfi!os de pai e mãe, nas condições 
estipuladas para os filhos". Ora, estas condições estipuladas para os fi· 
lhos estão consubstanciadas na nUnca II do mesmo art. 26, quando 
reza: "aos filhos de qualquer condição, exclusive os maiores do sexo 
masculino que não sejam interditos e inválidos"; e mais como se não 
bastasse tão cristalina clareza assegurando às netas órfi!s a Pensão 
Militar, existe, ainda, o que se contém no Cap. IX que é aquele que 
especifi~amente cogita da "Perda do Direito á Pensão Militar." A alf· 
nea li do art. 65 deste dito Capitulo IX é definitivamente taxativa em 
instituir que dos filhos porventura possuldos pelo contribuinte, só 
perde direito â "Pensão Militar": o beneficiário do sexo masculino que 
al/nja a maioridade, válido e capa:, sem que nenhuma impugnação, 
restrição ou mesmo alusão seja feita no Regulamento, contrariamen· 
te ao direito de percepção, pelas netas órfãs, da pensão militar. 

A razão que anima as netas do Marechal Júlio Anaclcto Falcão 
da Frota a desejarem que se esclareça, definitivamente, de acordo 
com a Lei, o direito de percepção à "Pensão Militar", das netas órfãs 
de pai e mãe, decorre do fato de virem a ficar totalmente desampara· 
das de qualquer beneficio, quando ocorrer o óbito da mãe das mes· 
mas, já muito idosa, pois conta 90 anos de Idade. 
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Termino, Sr. Presidente, solicitando ao Excelentissimo Senhor 
Presidente Ernesto Geisel que determine a realização de um estudo a 
nm de 4ue seja estendida às netas as pensões dos veteranos das cam· 
panhas do Uruguai e Paraguai, bem assim da revolução acreana, na 
forma estabelecida no art. 7• da Lei de Pensões Militares (Lei n• 765, 
de 4·5-60, modincada pelo art. 77, de Lei n• 5.774, de 23-12-7\, por 
julgarmos da mais inteira justiça éssa pretensão. 

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

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador José Sarney. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Sr.· Presi4cnte, o 
nobre Senador José Sarney falará pela Liderança c cu, também, 
ocuparei a tribuna logo após a Ordem do Dia. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente: 

A Nação inteira assistiu, ontem à noite, através do rádio e da 
televisão, cm cadeia transmitida por uma empresa estatal, a 
EMBRA TEL, em estações concessionárias de serviço público, a 
Rede Nacional de Telecomunicações, com a sanção do Egrégio 
Tribunal Superior Eleitoral, o MDB dirigir-se à Nação para, 
usufruindo de uma determinação da Lei, fazer a propaganda do seu 
programa e da sua doutrina. Assistiu esse acontecimento o pais? 

Não, Senhor Presidente, o que se assistiu foi a pregação da 
intolerância, a deturpação dos fatos, a acusação gratuita, o 
aprofundamento das divisões nacionais, o desejo de exacerbar os 
ânimos para, através do atrito, atiçar-se e ampliar-se um incêndio, 
com fagulhas lançadas ao vento. 

Foi uma prova de sensatez polftica, foi uma mensagem de 
concórdia, foi uma mão de paz estendida? Não, foi um grito de 
guerra, foi um convite à desforra, foi o descumprimento da lei, pois 
esta determinou a transmissão do Seminário e o que se assistiu foi a 
uma montagem feita, para provocar a comoção do Pais. 

Pregou-se que estávamos numa ditadura. mas esta ditadura foi 
combatida, em cadeia nacional para todo o Pais, sob a proteção do 
próprio governo ditatorial. .. Ri.<um teneati.<? 

A liberdade foi negada. Mas a palavra dos que assim falavam 
era ou não um atestado do direito da liberdade de dizer o que que
riam e, inclusive, o que não deviam? 

Pregou-se o direito de voto, anrmando-se que no Brasil não se 
vota, que o povo não tem voz. 

Mas, quem falava isso? Era um deputado, eleito pelo voto, 
exercendo livremente o seu mandato e presidindo um partido polf· 
tico. 

O MDB. através de seus representantes no Congresso, de 
jornais, noticiários diários de rádio e televisão, não tem feito outra 
coisa. senão defender os seus pontos de vista. Será que seus represen· 
tantos não fulam pelo povo, será que eles não expressam uma parcela 
du opinião públicu•? 

Fu\ou o M DB na qualidade da vida. Os emedebistas esque· 
ceram·se, para usar um só exemplo, de que usavam, justamente, um 
instrumento que, atrav.S de uma açào continuada e dinâmica do O o· 
verno tem contribuído parn melhoria, cada vez maior. da qualidade 
de vidu do hrusi\eiro? Os meios de comunicação de massa silo obra 
da Oposição'! 

Nu verdude, o que o M DB disse ontem 110 P11ls foi que nilo 
accitu o progrnmu de desenvolvimento politico, preconizado pelo 
Presidente Oeise\, que não deseja u distensão gruduu\, que nua aceita 
nenhum entendimento, nenhumu fórmula de cooperaçilo, e sim, o 
csmugumento do Governo, du Revolução. 

Serve essu atitude ao Pufs? Serve esse cuminho uo povo·~ Serve u 
estrudu csco\hidu à democrnciu? Nilo! Serve 110 rudic11\ismo, dá curne 
às ferus c posterg11 cud11 vez mais o encontro de um terreno onde 
sejum passiveis m11iores uvunços pollticos. 

E quu\ é o momento em que ocorre esse futo? Justumentc 
quundo se inicium pnlidus c diflceis gestões paru um dinlogo que nos 

reunisse num clima de compreensão, em que sacrificios mútuos 
seriam compensados pela conquista de maiores rfanquias. 

A posição do MDB, assim, além de provocativa c inoportuna, 
não serve para nada. 

Temos eleições próximas qucjustinqucm este tipo de pronuncia· 
mcnto? Temos necessidade de agitar o Pais um debate que nada cons
trói? Não! 

O Sr, Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA..:. MA)- Com muita honra, 
nobre Senador Franco Montoro. 

O Sr, Franco Montoro (MDB - SP) - Diz V. Ex• o que o 
MDB '!Ueria dizer. Ora, é mais simples reconhecer o que o MDB 
disse. O MDB disse que quer a superação do regime de exceçilo e a 
normalização constitucional do Pais. V, Ex• não pode discordar 
disso, o mais silo ilações. O MDB quer a concórdia, e declarou 
expressamente que esta não é a reivindicação apenas do MDB, mas 
de todo o povo brasileiro. As varills camadas da população brasileira 
têm-se manifestado a esse respeito. E vozes, inclusive da ARENA, 
·têm dito que chegou a hora de normalizar a vida pública brasileira. 
O sentido da declaração expressa do MDB não requer segundas 
intenções. Hú uma declaração clara c simples, que todos entenderam. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Sr. Presidente, o 
Senador Franco Montoro tem a oportunidade de dizer que muitos 
de nós dissemos que é chegada a hora da normalização político
institucional do Pais. 

Sr. Presidente, pois é justamente nesta hora em que começamos 
a difícil teia de, palidamente, iniciar um diálogo entre os Partidos c a 
classe política, que o Senador Franco Montoro sabe que esse 
diálogo, como aquela planta tenra de mangabcira estava sendo 
alimentada com o sacrifício de tantos esforços, partidos do lado de 
V. Ex•, como partido do nosso lado, que se procurava, pouco a 
pouco, destraumatizar o Pais, a classe po\ftica c a Nação das feridas 
tão recentes, pois é neste instantes, c é isto que nos faz dizer que o 
que o MDB quis dizer, ele não disse. Pois é neste instante que o 
M DB aproveita o momento cm que o Tribunal Superior Eleitoral lhe 
entrega os canais de televisão para propaganda do seu Partido, de 
público diz aquilo que ele não quis dizer nas conversas- que ele não 
aceita dialogar, e, assim, quis estancar o diálogo que começava a se 
processar, aqui, nos sctores polfticos mais responsáveis da Nação. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não apoiado. 1: ilação 
de V. Ex• 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Foi isso, 
Sr. Presidente, foi o que o MDB quis fazer ontem à noite, c contra 
isto nós temos ... 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla. Fazendo soar a 
campuinhu.) 

O SR. JOSt SARNE\' (ARENA- MA)- ... o dever de de· 
nunciur à Nação que não é uma atitude construtiva, que, enquanto o 
MDB diz que prega n puz, enquanto o MDB conversa conosco sobre 
a paz, ele nos declarn. publicamente, uma guerra, nu qual nós só te· 
mos umu posiçilo, que i: o esmagamento eleitoral, que i: o esma· 
gamcnto du Revolução, e, pura eles, o monopólio e o direito de se· 
rem os únicos defensores du democraciu e de saberem quais os me\ho· 
res e lls únicos caminhos de chegar uti: lú. 

Os Srs. Franco Montoro (M DB- SP) e Lázaro Barboza (MDB 
- 00)- V, Ex• me permite um aparte? 

O SR, JOSt SARNE\' (ARENA- MA)- Sr. Presidente, .. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V, Ex• me permite um 
upurtc? 

O SR, JOSt SARNEY (ARENA- MAl- Durei, em seguida, 
o upnrte n V, Ex•. 
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O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Mns é neste momento 
preciso que se colocuri1. 

O SR. JOStSARNEY (ARENA- MA)- Nilo, Sr. Prcsiden· 
te. Quero dizer uinda muis. Quando se fnluvu em qualidudc da vida, 
estuvum ligados, no Brusil inteiro, doze milhões de aparelhos de 
televisilo, qunndo hil ulguns unos nilo huvia nenhuma condição neste 
setor. 

Ouço, com muitu honru, meu nobre colega Senador Dinarte 
Muriz. 

O Sr. Dinarte Mariz (A RENA - RN) -Nobre Senador José 
Surney, tenho imprcssilo - que nunca me equivoquei - de que o 
MDB está no seu pupel. O MDB nunca aceitou a Revolução. Ele 
quer realmente colocar o Governo abuixo. Os lideres mais importan· 
tes, os lideres muis destacudos do MDB já fizeram declarações neste 
sentido. Nuncu tive ilusões sobre isto. V. Ex• fala que foi a Lei 
Falcão, que foi o Tribunal Superior Eleitoral quem permitiu essa 
tomnda de posição por umu cadeia de televisão, que ..:. sabemos -
silo concessões do Governo. No Governo Juscelino Kubitschek, que 
tem sido tão fuludo- eu, mesmo lhe tenho reconhecido grande méri· 
to- proibiu-se o Sr. Carlos Lacerda de ir à televisão. Então, quem 
deu u televisão foi o Governo, e não o Tribunal. O Governo tinha 
como evitur o M DB. Estuva certo que o MDB viesse cm outra 
oportunidade, mas fez bem o MDB vir de público, perante a Nação 
inteiro, fuzer um desafiou Revolução, porque nunca deixou de fazê· 
lo. O mais é ilusão. Tenho dito, quantas vezes adverti que não 
tínhamos condições de entendimento com o MDB, porque ele nunca 
uceitou u Revolução. Ele é um contestante da Revolução, e ele está 
no seu papel. Esta é que é a verdade. O Governo, a· quem estamos 
servindo, vui-se compenetrar da situação e vamos caminhar para 
isto, não tenhu dúvida ulguma. Esta, a interferência que desejava 
fuzer no discurso de V. Ex•, chamando a atenção para o fato, 
porque esta é que é u realidade. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Muito obrigado, 
Senador Dinarte Mariz. 

Peço apenas aos eminentes colegas que não me aparteicm, 
porque o meu tempo é realmente bem curto e o Senador Eurico 
Rezende vai ter oportunidade de ocupar a tribuna por espaço bem 
maior do que o meu e disporá de tempo bem maior que o meu para 
receber os apartes da nossa hrava Oposiçilo. 

Promoveu o MDB, como manda a lei, a doutrinação de suas 
teses? Falou o M D B das vantagens e desvantagens da eleição direta c 
indireta, do sistema proporcional ou do sistema distrital? Não, 
apenas condenou, porque seu objetivo não era convencer ninguém, 
mas acuar o Governo. 

Falou.se na cassação da inflação, dizendo que o Governo 
nilo conseguiu cassar u in flaçilo, numa frase de efeito, mas, dcstituida 
de qualquer significado. Teria sido a inflação inventada pelo Gover· 
no1 

A inflação existe no Brasil há décadas, c ninguém tem lutado 
mais contra ela do que os Governos da Rcvoluçilo. A inflação, hoje, 
é um fenômeno mundial que preocupa todos os pulses do Mundo. Se 
tinhamos no passado uma inflação brasileira, hoje, temos uma infla· 
çilo mundial, importada, e aqui tudo se está fazendo para dctê·lu, 
inclusive, com o sacrifício do progresso. 

Em 1964, u innaçilo ia nu sua projeçilo ao indice de 140%. Os 
mecanismos de correçào monetária c dcsvuloriznçilo periódica do 
dólar forum postos em prillicn pelos Governos revolucionários, justa· 
mente pura conter os malefícios da inflação. 

Qual o programa que a Oposição já apresentou para combatê· 
lu? Qual é a suu teoria sobre a innuçilo? E: monetarista, é estruturalis· 
tu? Preccitun tratamento de choque, tratamento gradual? O 
progrumu do MDB nada diz, porque no mal nem cuidou nem 
pensou. 

Se o Sr. Ulysses Guimarues diz que o Governo nilo cassou a 
influçilo, glosemos o seu mote, esclarecendo-lhe que o MDB nilo 
upresentou até hoje nenhum projeto de lei revogando a inllaçilo, 

Afirmou o Sr. Ulysses Guimarães que os povos "silo menos li· 
vres nu proporção em que são as Nações menos ricas". Essa é outra 
fruse que nilo corresponde aos fatos. 

A Rússia i: hoje n scgundu potôncia do mundo c procura, junto 
com os Estudos Unidos, a liderança mundial. Será que são os russos 
livres? 

Comparou·sc, noshnwemcdebista, o Brasil u Cuba, 
Cuba do puredilo, dos fuzilumcntos por motivos ideológicos, da 

uusência total de eleição c rcpresentaçilo, da tirania do Partido único 
que exerce, em nome do povo, o poder, sem consultar o povo, A esse 
regime comparou-se o Brasil. Essa é uma injúria que é feita à nossa 
Pátria, nilo à Revolução c ao Governo. 

Cita·se a Espanha, cita·sc Portugal. 
Na Espanha, o Rei nomeia, ele só, c, até hoje, nilo revogou as 

leis franquistas. Ele nilo convocou a Constituinte c, sim, as Cortes. 
Na Espanha. até oscomunistas colaboram no processo de normaliza· 
çilo institucional que se processa e assumem atitudes moderadas. 
Aqui, no Brasil cm que existe Congresso, eleições, liberdade de im· 
prensa e de associação, afirma·se que não existe democracia e o 
MDB se recusa a colaborar num processo de distinção gradual. 

Em Portugal, nu Constituição, existe um dispositivo institucio· 
nulizando o Conselho da Revolução. Portugal é democrático, a Espa· 
nha ê democrática, o Brasil... vergonhosa ditadura! 

A Rcvoluçilo tem restringido sua açilo, apenas, ao sctor da Scgu. 
rança Interna, e deseja alcançar o seu objctivo democrático, Mas, há 
no País um complol de radicais que vêm sabotando a conquista dcs· 
te objetivo. E preciso que a Nação tome conhecimento deste fato e se 
conscientize da responsabilidade. O MDB, ontem, mais uma vez uni· 
lateralmente, rompe as comportas c deseja caminhar por um terreno 
difícil, que é o da negação, julgando-se o árbitro da democracia no 
País, o que não aceitamos. 

O Pais ai está numa marcha extraordinária em favor de melho· 
res dias paru o seu povo. O patrimõnio nacional aumentou considera· 
vclmente. Temos hoje, cm mãos da nação, o seu parque energético, 
siderúrgico, petrolífero, de comunicações do átomo, e, cada dia 
mais, somos menos dependentes dos outros países. 

Temos a balança comercial equilibrada, e com superavit. Con· 
seguimos, cm meio a grandes obstáculos internacionais mudar as tcn· 
dôncias altistas da inflação. Vamos aumentar o que é um milagre 
num mundo em recessão- o nosso PNB, este ano à razão de 6%, 
As nossas taxas de atendimento dn população em todos os setores cu
da vez mais se democratiza. 

Antigamente, neste País, pela miséria, pelas doenças, pelo anal· 
fabctismo, pelos privilégios, cassavam-se gerações inteiras de brasilci· 
ros nilo somente de oportunidades politicas, como do direito à 
saúde, à educação, às oportunidades de emprego. 

Neste instante, cm nome da Liderança do Governo, devemos 
alertar o Pais para til o grave escalada do radicalismo, ontem insufla· 
do nos pronunciamentos do MDB. 

Chamamos a utençilo dos empresários que se debatem com as 
maiores dificuldades, dos estudantes que cada vez mais têm rcspon· 
sabilidade perante o Pais, dos trnbnlhndorcs que estilo entregues a 
seu trabnlho diurno, apelando aos sentimentos de brasilidadc, pura 
que nüo admitam a prcparnçilo de uma confrontação nacional que 
possa nugelar a Nação ou fazê· la retroceder cm seus objetivos de O r· 
dcm democrática. 

~a hora de um chnmamcnto ao bom senso. A atitude do MDB, 
ontem, foi uma atitude impatriótiea. Ela não se destinava a nenhuma 
propaganda de doutrina partidárin, mas a um negativismo c pessimis· 
mo que nilo correspondem à renl idade nacional. 

O MDB, ontem, não pensou no Pnis, pensou apenas no Poder, 
no desejo de cxercê·lo, de conquistil·lo, de possui·lo. Mas, essa faria 
nilo pode comprometer os nossos mniorcs objctivos, que silo os objc· 
tivos demais, rapidamente .possivel, encontrarmos um caminho paru 
a institucionalização dn Revolução, pois <JS propósitos dela é restau
rar a dcmocruciu plena no País. 
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Finnlmente, o M DB, peln voz do seu Presidente, diz que o seu 
Partido "rechaço soluções subversivas e de agravamento da divisão 
frntricida entre irmilos du mesmo terra e du mesmo llnguu," 

Foi isso o que fet. o M Dll'! 
Não. A expressão excluiu-nos a nós, u maioria do povo brusilci

ro qui representado. 
A oposição não contribuiu no necessário desarmamento dos es

píritos: quis agravar o divisilo. 
Não foi um convite à poz: foi uma declaração de guerra. Ma

nifesto ficou o propósito de separar e jamuis o desejo de unir. (Muito 
bem! Palmas.) , . 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Concedo u palavra 
ao nobre Senador Lázaro Barbozn, que falará como Líder e por 
delegação do Uder. · 

O SR. LÁZARO Bt!RBOZA PRONUNCIA DISCUR· 
SOQUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Sobre a mesa, 
requerimentos que serão lidos pelo Sr. !•-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO No 201, DE 1977 

Requeremos urgênciu, nos termos do nrt. 371, alínea b, do Regi
mento, para a Mensagem Presidencial n' 102, de 1977, solicitando 
autorização do Senado para que u Prefeitura Municipal de Capão 
Bonito (SP) possa elevar o montante de suu dívida consolidada. 

Sala das Sessões, em 28 de junho de !977.- Helvídlo Nunes
Lázaro Barboza. 

REQUERIMENTO N• 202, DE 1977 

Requeremos urgência, nos termos do urt. 371, alíneu b, do Regi· 
menta, pura a Mensagem Presidencial n' 104, de 1977, solicitundo 
autorização do Senudo para que u Prefeituro Municipal de Ocouçu 
(SP) possa elevar o montante de sun dívidu consolidadu. 

Saiu das Sessões, em 28 de junho de 1977.- Helvídlo Nunes
Lázaro Barboza. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) -Os requerimentos 
lidos serão objeto de votução upós a Ordem do Dia. 

Sobre a meso, requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário, 

~lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 203, DF. 1977 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos regimentais a transcrição, nos Anuis do 

Senado Federal, do discurso do Excelentíssimo Senhor Almirante-de· 
Esquadrn Júlio de Sá Bierrenbach, pronunciudo durunte as soleni· 
dades de sua posse no cargo de Ministro do Superior Tribunal Mil i· 
tar, e publicado no Diário de Brasília de 28 de junho do corrente. 

Saiu dus Sessões, em 28 de junho de 1977.- Vasconcelos Torres. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu) - O requerimento 
lido será submetido uo exume da Comissão Diretorn. 

COMPt!RECEM MA/SOS SRS. SEN,!DORES: 

Josó Guiomurd- Evnndro Curreira- Cnttete Pinheiro- Wil
son Gonçalves - Agenor Murin - Domicio Gondim - Arnon de 
Mcllo - Teotónio Vilela - Gilvnn Rochn - Lourivul Bnptistu -
!·leitor Dins- Luiz Vi una- Dirceu Cardoso- Magalhães Pinto
Osires Teixeiru - Mendes Cannle - Snldanhn Dcrzi - Accioly 
Fillll\- Muttos Leão - Duniel Kricger- Paulo Brossnrd- Turso 
Dutrn. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portellu)- Estú Onda u Horn 
do Expediente. 

Passa-st! à 

ORDEM DO DIA 

Sobre u mesa, requerimento que será lido pelo Sr. i''·Secreti>rio. 
· É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 204, DE 1977 

Nos termos do urt, 198, alínea "d", do Regimento Interno, 
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante 
do item n• 8 seja submetida ao Plenário em i' lugar. 

Saiu das Sessões, 28 de junho de 1~77.- Marcos Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - De acordo com o 
voto do Plenário, passa-se uo item n' 8 du pauta: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar du 
constitucionalidade, nos termos do urt. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 231, de 1976, do 
Senhor Senador Murcos Freire. que ucrescentu parágrafo úni· 
co ao art. 37 do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 
1967, dispondo sobre o curgo de Ministro Extraordinário 
pum o Desenvolvimento do Nordeste, tendo 

PARECER, sob n' 250, de 1'!77, da Comissão: 
-de Constituição e Jusrlça, pela inconstitucionalidade. 

Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade. 

O Sr. Marcos Freire (M DB - PE) - Sr. Presidente, peço a 
p;tlavra para discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu) - Tem a palavra o 
nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCUR· 
SO QUE, ENTREGUE .:1 REVISÃO DO ORADOR, 
SI:.'R,·Í PL'BI.IC.·I /JO /'OST/iRIOR,\1 ESTE. 

O !'ll. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Continua em 
discussão o projeto. quanto to constitucionalidade. 

O Sr. Helvídio Nunes (ARENA- PI)- Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR, PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- Com u palavra o 
nobre Senador Helvidio Nunes, para discutir o projeto. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI. Para discutir o 
projeto. Sem revisão do orador,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A mati:ria cm exame ó oriunda de Projeto de Lei apresentado 
pelo nobre Senudor Murcos Freire que procura adicionar ao art. 37 
do Decreto-lei n• 200 um purúgnofo: 

Parágrafo único. O Poder E.,.cutivo mribuirá a um 
Ministro Extraordiniorio para o Desenvolvimento do Nordes
te u função de ori~::ntur, coordenur e supervisionar todas as 
medidas tendentes ao desenvolvimento global da região e sua 
dcfinitivH integruçào econômico-social ao resto do Pais:· 

Sr. Presidente e Srs, Senadores, de longa data, ttcostumci-me u 
admirm o eminente Senudor pernambucano, Professor de Direito 
Público, Jurista consumudo, numa puluvra, um dos Professores, um 
dos Advogados mais brilhantes do "Leão Nordestino", E, na defesa 
do projeto que apresentou, S. Ex• não disse uma palavra, sequer, 
sobre a constitucionulidude du proposiçilo que ofereceu ao Senado 
Federal. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- V. Ex• não está sendo 
justo, Senador Helvidio Nunes. C; só ler us notas tuquigrúficas, 

O SR. HELV!DIO NUNES (ARENA- PI)- Sr. Presidente c 
Srs. Senudores, até um advogado de roça, como eu, ... 

O Sr, Otto Lchmann (ARENA- SP)- Não upoiudo! 

O Sr.OrcstesQuércla (M DB- SP)- Nilo apoiudo! 

O Sr, Marco> Frelre(MDB- PE)- Não upoiudo! 
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O SR, HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- ... mas que sen· 
te, como qualquer nordestino, aquela força telúrica, qualquer um 
que realmente se preocupa com os destinos da nossa Região, 
qualquer um que sabe que muita coisa pelo Nordeste jâ foi feita mas 
que muito mais ainda hâ que se fazer, qualquer um de nós - não 
apenas apresentar um projeto criando mais um ministério neste Pais 
- que pertencemos à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, 
se tivéssemos competência "n" mais uma proposição já tcriamos ofc· 
rccido. no sentido de acelerar o processo de desenvolvimento 
dnquelu área. 

Mas, o que fez o Professor c Senador Marcos Freire? Pretende a 
criuçi\o de um ministério, sabendo que nilo tem competência pura 
fazê-lo e, por linhas travessas, demonstrando à Casa que só ele é que 
se preocupa com os destinos da nossa região. 

Sr. Presidente e Srs, Senadores, infelizmente, o projeto, além de 
inconstitucional, não oferece boa técnica legislutivu. Pretende, como 
jil disse, adicionar um parágrafo ao urt. 37 do Decreto-lei n• 200. 

E o que diz o urt. 37 do Decreto-lei n• 200: 

"Art. 37. O Presidente da República poderá prover 
até 4 (quatro) cargos de Ministro Extraordinltrio paru o 
desempenho de encargos tem porá rios de natureza relevante." 

Ora, Sr. Presidente, reanrmo que a proposição não se conforma 
com a melhor técnica legislativa, vez que quando o caput confere uo 
Chde do Executivo a faculdade de prover quatro cargos, e o 
r>uritgrufo único, que S. Ex• pretende adicionar, torna imperativa a 
nameução de um Ministro Extraordinário pura o desenvolvimento 
do Nol'deste. 

Mus, niio bustasse u falhu técnica apresentada no projc:to, a 
rrop<>Siçtto do Senador Marcos Freire fere o urt. 57. 11. da Consti· 
tuiçiin. 

"Art. 57. ~da competência exclusiva do Presidente da 
Rcpl1hlicu n iniciativa das leis que: 

li -criem cargos, funções ou empregos públicos ou 
aumentem vencimentos ou a despesa pública:" 

Mais ainda, a proposição fere o art. 81. V, da Constituição. 

"Art. H I. Compete privativamente ao Presidente da 
Repúblicu: 

........... ''' ······ .......... '' ,,,, .. ,,, ,, ..... . 
V- dispor sobre u estruturação, atribuições e 

funcionamento dos órgãos da administração federal:" 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a defesa do Nordeste cabe a 
todos. Estudo que vem aos poucos se integrando no processo de 
desenvolvimento do Pais, apesar das várias providências 
governamentais, no sentido de possibilitar u integração daquela ârea 
ao resto do Pais, muito ainda há de ser feito, muito hâ de um Poder 
Executivo fazer, no sentido dessa acelcraçilo. Mas, convenhamos, 
q uc não ó com medidas dessa ordem, flagrantemente inconstitucio· 
nais. que se pode lançar sobre a representação inteira do Nordeste 
nesta Casa a pecha de omissão, porque todos nós, os mais humildes, 
poderfamos fazer, se não melhor, pelo menos milhures de projetes 
iguais a este que foi apresentado pelo nobre Senador Marcos Freire. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Continua em 
discussão o projeto, (Pausa.) 

Nilo havendo mais oradores, decluro encerrada u discussão. 
Em votação. Os Srs, Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) Rejeitado. 

~o seguinte o projeto rejeitudo 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• lJI, DE 1976 

Acrescenta parágrafo único 110 urt. 37, do Jlocroto·loi 
n• 200, do lS de fovorolio do 1967, dispondo sobro o cargo de 
Ministro Extroordlnárlo poro o Desenvolvi monto do Nordeste. 

O Congresso Nacional decretu: 

Art. I' Acrescente-se ao art. 37. do Decreto· lei n• 200. de 25 
de fevereiro de 1967, o seguinte parúgrafo único: 

"Art. 37 ..................................... .. 

Purí1grufo único. O Poder Executivo utribuirá u um 
Ministro Extraordinl•rio para o Desenvolvimento do Nordes· 
te 11 funçiio de orientar. coordcnur e supervisionur todas as 
medidus tendentes uo desenvolvimento globul du região c suu 
dennitivu integruçiio C:Cl)n<imico-sociul uo resto do Pu is."' 

Art. 21• Ficarão sob a jurisdição do Ministro Extraordinário 
pura o Desenvolvimento do Nordeste a Superintendóncia do Desen· 
volvimento do Nnrdc,lc (SUDENE). o Fundo de Emergência do 
Abastecimento do :\urdeste (FEANE). o Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas (DNOCS). o Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB). a Comissão de Desenvolvimento do Vale do Silo Francisco 
(CODEVASF). o PROTERRA. o POLONORDESTE e o Projeto 
Sertanejo. 

Pt~rltgrafo único. Os servidores lotados no Ministério do lnte· 
rior. cujas atividudes estejam diret:tmente ligadas aos órgãos ou 
programas referidos no caput desse urtigo, passam u subordinar·se 
tw Ministério Extruordinllrio pan1 o Desenvolvimento do Nordeste:, 
ussim como ;1s dotuções orçament(lrius destinadas nos respectivos ór
giios ou projetas especilicos. 

Art. 3• O Poder Executivo providenciar!t a designação do 
Ministro Extrnordint1rio paru o Desenvolvimento do Nordc:ste no 
praw de 60 (sessent:t) dias. contados a partir da vigência desta lei. 

Art. 4' Esta Lei entra em vigor nu dma de sua publicaçtto. 
Art. S\1 Revog:um-sc as disposições em contrt1rio. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Passa-se, agora. ao 
Irem I: 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 177. de 
1977. do Senhor Senador Eurico Rezende, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal. da intervenção do 
Ministro Azeredo da Silveira, por ocasião das conversações 
informais da VIl Assembléia Geral da OEA e, ainda, das 
notas publicadas no Jornal dn Bra.<il intituladas: "EUA nua 
consideram Brasil alvo da politica de Carter'' e "Witt diz que 
Brasil ntto ó alvo dos EU,\", 

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

dos. (Pausa.) Aprovado. 
Serit feita u trunscriçtto. 

~ u seguinte u mutériu cuju trunscríçào é solicituda: 

INTERVENÇÃO DO SR. MiNISTRO DE ESTA DO, 
EMBAIXADOR ANTONIO F. AZEREDO DA SILVEIRA, 

POR OCASiÃO DAS CONVERSAÇ0ES INFORMAIS 
DA VIl ASSEM BL~IA GERAL DA OEA. 

DIREITOS HUMANOS 

Ouvi com atençi\o tudo o que foi dito pelos Senhores Chancele· 
res e Chefes de Delegaçuo sobre os temas 6 e 7 da nossa Agenda para 
conversações informais. 

O Brasil vé com satisfaçuo que o tema dos Direitos Humanos 
esteja merecendo tanta utençilo por estu Assemblóiu Gerul. 
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Considera o Brasil que o respeito aos direitos humanos é uma 
das preocupações mais relevantes que pode ter o Estado. C:: importan· 
te, pois, que seja tratado com prioridade numa Assembléia de Estu· 
dos soberanos, que desejam pôr a cooperação internacional a serviço 
do desenvolvimento dos seus povos. 

O tema não é novo entre nós. Novo pode estar sendo o impulso 
para tratá-lo de forma sensacionalista, a politização crescente de sua 
discussão. Essa tendéncia, que parece receber estimulas crescentes 
cm épocas recentes, é, porém, de lamentar. 

Em nossas discussões sobre o tema, no seio da OEA, ao longo 
dos últimos anos, vlnhamos acumulando, pouco a pouco, um acervo 
de conceitos relevantes para o tratamento d,e~apaixonado da 
questão, acervo esse ultimamente ameaçado de ser posto de parte 
para dar lugar a uma abordagem alvoroçada e popularizante. 

Gostaria de recordar aqui algumas das conquistas conceituais ai· 
cançadns ao longo dos nossos inúmeros debates. 

A primeira dessas conquistas foi a convicção de que o problema 
dos direitos humanos se situa num plano eminentemente ético. 

Parece óbvio o que estou dizendo mas, no entanto, o tratamento 
dado no assunto cm certos foros, e mesmo neste foro, infelizmente 
parece confirmar que esse dado fundamental nem sempre estã 
presente às discussões sobre o problema dos direitos humanos. 

C:: evidente a politização da questão. 
C:: evidente sua utilização para fins distintos do da proteção 

intrlnseca dos direitos do homem. 
Não é sem razão, neste contexto, que o tema venha sendo 

abordado, preferentemente, de forma inquisitorial. Muito se fala das 
violaçÕes dos direitos humanos, sobretudo em terras estranhas. 
Pouco se ouve falar da promoção desses mesmos direitos, ainda 
quando abundam, nesse sentido, exemplos meritórios de esforços 
realizados em muitos de nossos palses. 

Também não é sem razão que o aspecto dos direitos seja tão 
ressaltado e pouco ou nenhuma ênfase se dê ao aspecto dos deveres 
que lhes são correlatos. Ainda ontem ouvimos várias formulações 
nesse sentido, o que, espero, possa enriquecer a discussão conceituai 
sobre o tema. 

Uma segunda conclusão, da maior relevância c diretamcnte 
derivada da que acabamos de examinar, é a de que, em sua essência, 
o problema dos direitos humanos tem carãter universal. Isto significa 
que não é posslvel justificar um tratamento discriminatório entre 
palses no que diz respeito no julgamento de suas responsabilidades 
para com a proteçi!o e a promoção dos direitos fundamentais do 
homem. Justificar um tratamento discriminatório, com base no 
interesse nacional, é destruir o próprio fundamento da defesa desses 
direitos, pois, como se poderia le~itimar tal posição para um pais 
sem conceder a todos os demais a possibilidade de invocar, de 
maneira semelhante, seus próprios interesses nacionais para agir 
de forma condescendente com relação a essa ou aquela violação por 
parte de outros pulses. 

Se, cm sua essência, porém, silo universais os direitos do 
homem, silo particulares as suas manifestações c graduais os nlvcis 
de sua realização. C:: cômodo tratar dos direitos humanos como uma 
abstração semântica, Complexa é a sua realização positiva, diante de 
situações concretas, que envolvem individuas reais c não seres de 
pensamento. 

Quando falamos em direitos humanos, devemos entender, cm 
primeiro lugar, aqueles direitos fundamentais, sem os quais a própria 
condição de ser humano -de ser no sentido de existência c no senti· 
do de desenvolvimento da personalidade - não se pode realizar cm 
toda sua plenitude, Ora, tais direitos fundamentais diferem de pais a 
pais, conforme o grau de seu desenvolvimento cconômico e social. 
Hã poises qucjâ alcançam tal grau de desenvolvimento global que se 
permitem ter como questões de debate nacional aspectos sofisticados 
do relacionamento social que, para n maioria das sociedades, nem 
chegam a constituir problemas conceb!veis, Preferirlamos pensar que 
as sociedades menos avançadas do ponto de vista de certos critérios 
mntcrinis, coiTe as qunis nos situamos, não terão que percorrer 

necessariamente todas us etapas da problemática socinl que cnractcri· 
za algumas das sociedades hoje mais nvançadns. 

Mas não quero afnstnr-me do ponto fundamental que pretendia 
ressaltar neste momento c que é o de que, para a maioria das sacie· 
dndes do continente, existem direitos elementares que têm que ser 
socorridos tais como o direito do homem a alimentar-se, a vestir-se, 
a crescer cm boa saúde, a educar-se, a trabalhar, a viver sem o estig· 
'ma de preconceitos raciais, a praticar com liberdade sua religião. 
Todos sabemos o quanto de esforço nacional precisam realizar os 
palscs em desenvolvimento para garantir esses direitos elementares 
às suas populações, mormente quando tnl esforço nem sempre se 
beneficia de uma adequada cooperação internacional e, freqUente· 
mente, é prejudicado por influências externas, cconômicas ou pol!ti· 
c as. 

O qunrto aspecto que considero uma conquista de nossas dis· 
cussões é a convicção arraigada a que chegamos, muitos dos 
Governos que, de boa fé, participamos da discussão sobre o 
problema dos direitos humanos nos foros internacionais, de que esse 
é um problema cuja solução é eminentemente de responsabilidade do 
Governo soberano de cada pais. 

Com efeito, nenhum pais, individualmente ou cm conjunto com 
outros palscs, pode arvorar-se cm juiz de outros pulses numa questão 
tão Intima da vida das Nações quanto à do respeito aos direitos 
humnnos. Fácil é desvirtuar para atitudes de pura interferência cm 
assuntos internos de outro país qualquer pscudopreocupação 
investigatória ou judicativa sobre o problema. 

O Brasil tem cooperado com a Comissão dos Direitos Humanos 
das Nações Unidas e com a Comissão lnteramcricana dos Direitos 
Humanos cm suas atividades de defesa dos direitos humanos. O 
Brasil vê a ação das Nações Unidas e da OEA nesse campo como 
sendo essencialmente a de promover, em cnráter normativo, a defesa 
desses direitos. Não acreditamos na eficácia de atribuir-lhes funções 
inquisitoriais ou judiciArias. 

Nossa adesão à causa dos direitos humanos é sincera, integral e 
definitiva. Empenhamo-nos, nacionalmente, por levar a bom termo 
a construção de uma sociedade que permita a plena realização do 
homem brasileiro. Estn é uma causa nossa c um compromisso nosso. 
O que não podemos aceitar é que, invocando a nobreza da causa dos 
direitos humanos, se ,permitam outros palscs violar principias e 
objctivos igualmente importantes e igualmente essenciais ao correto 
e harmonioso convivia internacional. 

Senhor Presidente, 
Ao agradecer a oportunidade que me foi dada de expressar os 

pontos de vista do meu Governo sobre tema tão relevante, não quero 
deixnr de manifestar a preocupação com que minha delegação vê 
conduzido o diâlogo entre os Governos do Continente sobre esta c 
outras questões de comum interesse para nossos povos. Estamos 
aqui reunidos supostamente para trotarmos de encontrar, de forma 
cooperativa, soluções adequadas parn problemas comuns. Nosso 
objctivo declarado é o de harmonização de interesses e o método 
proposto é o do diálogo franco, Intimo c privado. Infelizmente, ni!o 
pnrcce ser esse o clima que tem prevalecido em nossas discussões. 
FreqUentes suo as recriminações, abundantes as revelações de nossos 
debutes - teoricamente, repito, privadas - , e ainda parcos, infeliz· 
mente, os esforços para encontrar terreno comum de entendimento. 
Minha Delegação espera que, para o bcneOcio dos nossos povos c do 
futuro da nossn própria Organização, saibnmos, em tempo, fazer 
com que prevalcçnm entre nós os sentimentos da solidariednde e de 
fraternidade que foram sempre o apnnãgio da Organização c serão, 
se a Organização deve continuar a servir aos propósitos parn que foi 
criada, o esteio indispensável à realização ·plena desses mesmos 
propósitos. 

EUA NÃO CONSIDERAM BRASIL 
ALVO DA POLITICA DECARTER 

O Porta-voz dn Embaixada dos Estados Unidos, John De Witt, 
disse ontem que o alvo pdnclpnl dn politica norte-americana de direi· 
tos humanos é n Uniilo Sovl~ticn c "talvez alguns pulses da América 
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Lutin:l, como o Chile e a Argentinu, mus ni\o o Brasil". Paru o Sr. 
Witt, o Brasil tem interpretudo mal a políticu externa do Presidente 
Curter. 

"Os interesses principuis dos Estados Unidos estão voltados 
para seus aliados du Europu Ocidentul e pura o Jupão, e nesses países 
niio existe violuçiio dos direitos humanos, o que acontece constan
temente cm nosSl1S inimigos União Soviética e China", disse o 
Sr. John de Wiu. 

O Porta-voz da Embuixada dos Estados Unidos lembrou que, 
pnra exigir o respeito aos direitos humanos na União Soviética e nu 
China. seu país precisa fazer com que estes direitos sejam observados 
por seus uliados. "Não há como recuar na tentutíva do cumprimento 
exigente do respeito aos direitos humanos em todo o mundo Ocidcn· 
tal", disse. 

O Sr. De Wiu uõrmou que estú em jogo o futuro da luta da 
dcmocruciu contrn o comunismo internacional. ''Esta é uma política 
mundial que tem seu preço, e como não existe a política externa 
ideal, nós temos que procurar balancear: escolhemos uma política 
cucre.ntc'com u democracia''. afirmou. 

Quanto ÍIS declarações do Chnncelcr Azeredo da Silveira de que 
o Brasil não permitiria a investigaçiio de qualquer comissão sobre 
direitos humanos, o Sr. De Witt diss~ que "qualquer país tem o direi· 
to de não admitir a comissão". Acha, porém, que a Comissão 
lnteramericana de Direitos Humanos deve ser fortalecida e prestigia· 
da. 

DE WJTT DIZ QUE BRASIL 
NÃO t: ALVO DOS EUA 

Brasília - "O alvo principal da nossa política para os direitos 
humanos é a URSS e, talvez, alguns países do hemisfério, como o 
Chile e a Argentina. mas não o Brasil", aõrmou ontem o porta-voz 
da Embaixada norte-americana, Sr. John de Witt. Para ele, "parece 
que o Brasil não estú interpretando bem a política do Presidente'Car· 
ter e estú se sentindo como alvo principal, o que não é verdade". 

Acentou De Witt que, ao estabelecer os critérios da política 
externa dos EUA e eleger os direitos humanos como ponto principal 
desta política, o Presidente Carter visava, principalmente, à URSS: 
"Os interesses principais dos EUA são para com seus aliados da 
Europa Ocidental e o Japão, que enfrentam mais dirctamente a 
URSS. E nesses países não existem violações aos direitos humanos, 
que, cm contrapartida, são Niolados constantemente nos países que 
são nossos inimigos, como a URSS e a China". 

Sem comentários 

O Porta-voz da Embaixada norte-americana evitou fazer comcn· 
tários sobre a entrevista concedida anteontem pelo Chanceler Azcrc· 
do da Silveira, aõrmando que a Embaixada nada tinha a dizer sobre 
a aõrmação do Ministro brasileiro, principalmente quando ele disse 
que a politica dos direitos humanos "é uma forma de gerar dcpendên· 
cinda América Latina". 

Disse De WiH que os EUA, para serem coerentes com suas 
exigências de cumprimento dos direitos humanos na URSS c na 
China, devem lutar para que estes princípios seja observados por 
seus aliados c, no seu próprio hemisfério, por países que aqui se intc· 
gram ao mundo Ocidental. "Os EUA devem falar a seus aliados da 
América Latina sobre sua politica", disse ele. 

De Witt não admitiu, entretanto, que os pulses que rechaçam a 
politica dos direitos humanos estejam fazendo o jogo do comunismo 
internacional. Este seria o desdobramento natural de seu racioclnio 
inicial, mas ele disse que não confirmaria esta interpretação. 

Interpretação 

"Não se pode dizer, atualmente, que o Chile é um modelo de 
democracia ocidental, assim como a Argentina nilo o é desde o final 
da Segunda Guerra -a nilo ser por pequenos pcrio.dos- c, assim, 
estes pulses não podem ser considerados aliados incondicionais dos 
EUA. Estes pulses podem ser os uivos principais da polftica dos direi· 
tos humanos no continente, mas o Brasil, não. Mas parece que ai 

uutoridudc~ brusilcirus nilo estão interpretando isso desta maneira'\ 
disse. 

Frisou De Witt que os EUA devem mostrar-se coerentes cm 
todas as instüncias para poderem exigir de seus rivais principais- a 
URSS c a China - o cumprimento das exigências básicas dos 
direitos hum~nos. E, frente aos compromissos que o Pais tem com 
seus principais aliados, "nilo hã como recuar na tentativa do 
cumprimento exigente dos direitos humanos em todo o mundo 
Ocidental". 

"Os EUA nilo podem recuur", assinalou, "porque está em jogo 
o próprio futuro da luta da democracia contra o comunismo interna· 
cional. Esta é uma política mundial, que tem seu preço, Toda politica 
tem seu preço. Como não existe a política externa ideal, nós temos 
que procurar balancear. Hú o preço de fazer ''a'\ de fazer ub" ou 
não fazer nada. Nós escolhemos uma política que é coerente com a 
democracia e calculamos o seu preço, E vamos aplicá-la atê que os 
resultados apareçam, qualquer que seja o seu custo". 

O porta-voz norte-americano frisou que o ponto de vista de seu 
Governo é de que a Comissão lnteramericana dos Direitos Humanos 
deve ser fortalecida e prestigiada. Mas não comentou a afirmação do 
Chanceler Silveira de que "jamais o Brasil permitiria que a Comissão 
fizesse investigações aqui". 

"Qualquer país tem o direito de não admitir a Comissão", disse. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) -Item 2: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 209, de !976, do Senhor Senador Jarbas Pas· 
sarinho, que acrescenta pr.rágrufo ao art. 9• da Lei n• 5.890, 
de 8 de junho de 1973, que altera a Legislação de Previdência 
Social, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 172 a 174, de 1977, das Cernis· 
sões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade e, no mérito, favorável; 

-de Legislação Social, favorável: e 
-de Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. desejando usar da palavra, declaro encerrada 

a discussão. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado. 
A matéria voltará oportunamente à Ordem do Dia para o segun· 

do turno regimental. 

e o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO OE LEI DO SENADO N• 209, DE 1976 

Acrescent• parágrafo ao art. 99 da Lei n• 5,890, de 8 de 
junho de 1973, que altera a Legislação de Previdência Social, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O art. 9• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, õca 
acrescido de um parágrafo, que serii o terceiro, com a seguinte redu· 
çilo: 

"§ 3' Os per(odos em que os trabalhadores integrantes 
das categorias profissionais enquadradas neste artigo 
permanecerem licenciados do emprego ou atividade, desde 
que paru exercer cargos de Administração ou de Rcprcscn· 
taçilo Sindical, serão computados para efeito de tempo de 
serviço pelo regime da Aposentadoria Especial, nu forma da 
regulamentução expedida pelo Poder Executivo," 

Art. 2• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário, 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla) -Item 3: 

Discussuo, em turno único, da Reduçilo Finul (aprcscn· 
tudu pelu Comissuo de Rcdaçilo cm seu Parecer n• 370, de 

11 
I 

I 
i 

r 
' 

I 
I' 
I 

! 
' : 
' ' ' i 
I 

I 

I 
I 
I 

I 
I 

! 

il 



Junho de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Qurta-relra l9 3195 

1977), do Projeto de Lei do Senado n• 199, de 1976 (n• 2.944· 
C/76, na Câmara dos Deputados), de autoria do Senhor 
Senador José Lindoso, que autoriza a doação de porções de 
terras devolutas a Municlpios incluldos na Região da Amazô
nia Legal, para os fins que especifica, c dá outras providên
cias. 

Em discussão a rcdação final, (Pausa,) 
Nilo havendo quem queira discuti-la, dclcaro-a encerrada, 
Encerrada a discussão, é a redução final dada como aprovada, 

nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à sanção, 

t: a seguinte a rcdação final aprovada • · 

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n• 199, de 1976 
· (n• 1.944-C/76, na Câmara do~ Deputados), que autoriza. a 

doaçio de porções de terras deYolutas a Munlcfplos lnclaldos 
na re11lio da Amazônia Lesai, para os fins que especifica, e dí 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art, I• t: o Poder Executivo autorizado a doar, aos municlpios 
incluídos na região da Amazônia Legal, definida no art. 2• da Lei 
n• S. 173, de 27 de outubro de 1966, porções de terras devolutas a. que 
se refere o Decreto-lei n• 1.164, de I• de abril de 1971, com as altera
ções introduzidas pelo Decreto-lei n• I .243, de 30 de outubro de 
1972, c pela Lei n• 5.917, de lO de setembro de 1973. 

Parágrafo único, Na aplicação do disposto neste artigo, 
obscrvar-sc-â, quando couber, o que estabelecem os arts. 3•, 4• c s• 
do Decreto-lei n• 1.164, de 1• de abril de 1971. 

Art. 2• As porções de terras devolutas mencionadas no artigo 
anterior destinam-se à expansão ou implantação de cidades, vilas c 
povoados, segundo o interesse das administrações municipais. 

§ I• Incumbe ao Municlpio donatário, sob pena de revogação 
da doação, no todo ou cm parte, dar, ao objcto do ato alienatório, a 
destinação prevista neste artigo, atendidas as condições que forem 
fixadas pelo Poder Executivo Federal. 

§ 2• A utilização c o aproveitamento das áreas rurais, quando 
abrangidas pelo titulo de domínio, obedecerão a planos pt'1blicos c 
particulares de valorização, aplicados os preceitos da legislação fc· 
dcral, especialmente da Lei n• 4.504, de 30 de novembro de 1964 -
Estatuto da Terra. 

Art. 3• A doação será formalizada através de titulo de domlnio 
que, expedido pelo órgão federal competente, deverã, no prazo de 8 
(oito) dias, ser levado à transcrição no respectivo Registro 
Imobiliário. 

Parágrafo único. O instrumento que cfctivar a doação 
especificará, além de outros encargos: 

a) os requisitos a serem atendidos para que o Município possa 
alienar, ou ceder, quando for o caso, lotes urbanos ou oilo, situados 
na área doada, observadas as normas legais relativas às licitações ou 
a legislação federal pertinente à cessão de imóveis; 

b) a exigência do cumprimento, no que for aplicável, da legisla· 
ção federal referente a loteamentos urbano c rural; 

c) a existência de lei municipal que autorize a aceitação da doa
ção onerosa. 

Art. 4• A porção de terras devolutas a ser doada a cada munic~ 
pio seril dimensionada c demarcada pelo Instituto Nacional de 
Colonização c Reforma Agrária (INCRA), prevista a cooperação de 
Prefeitura Municipal interessada, c de outros órgãos federais c 
estaduais, considerando-se, pura esse fim, os elementos fornecidos 
pela Fundação Instituto Brusileiro de Geografia c Estatlsticu 
(FI BGE) c pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
(DNER), tendo em vista o disposto no urt, I•, § 2•, da Lei o• 5,917, 
de lO de setembro de 1973, ' 

Art. 5• As terras devolutas abrangidas pelos limites fixados cm 
decorrência do disposto no urtigo anterior, passam a constituir 
putrimônio dos respectivos municlpios, após a cxpediçi\o do titulo a 
que se refere o art. 1• desta Lei, com os encargos que nela constarem, 

Parágrafo único. A doação de que truta o art, I• oilo 
comprcendcrà benfcitorins federais, estaduais c as pertencentes a 
particulares, 

Art. 6• O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
90(noventa) dias. 

Art, 7• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrôoio Portclla)- Item 4: 
Discussão, cm turno único, do Projeto de lei da Câmara 

n•l6, de 1976 (n• 622-B/75, na Casa de origem), que dá nova 
redução ao caput do art, 1• do Dccrcto·lci o• 1.301, de 31 de 
dezembro de 1973, assegurando no cônjuge que opta pela 
tributação de seus rendimentos, separadamente do cabeça
do-casal, metade do valor de encargos de famllia, tendo 

PARECERES, sob n•s 252 a 255, de 1977, das Comis· 
sõcs: 

-de Economia, favorável ao projeto; 
-de Finanças- I• pronunciamento: solicitando audiên-

cia da Comissão de Constituição c Justiça sobre a matéria; Z• 
pronunciamento: (atendida à audiência) favorável; c 

- de Constltulçio e Ju•tlça, pela constitucionalidade c 
juridicidadc do projeto. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

t: o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 36, DE 1976 
(N• 62Z·B /7S, na Casa de orl1em) 

Dá nova redaçio ao "caput" do ariiKO I• do Decreto-lei 
n• 1.301, de 31 de dezembro de 1973, asseprando ao cônJuK• 
que opta pela tributação de seus rendimentos, separadamente 
do cabeça-do-casal, metade do valor de encarsos de ramnra. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art, 1• O caput do art. I• do Decreto-lei o• 1.301, de 31 de 
dezembro de 1973, passa a vigorar com a seguinte redução; 

"Art, I• Ao cônjuge que, nos casos previstos na 
legislação do Imposto sobre a Renda cm vigor, opte pela 
tributação de seus rendimentos, separadamente do cabeça
do-casal, é assegurado o direito ao limite de isenção, à dedu
ção das despesas necessárias à percepção de seus rcodimcn· 
tos, ao abatimento de metade do valor de encargo de fam!lia, 
ressalvada a guarda exclusiva de dependentes por um deles, c 
nos abatimentos que lhe sejam próprios." 

Art, 2• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- Item S: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 16, de 1977 (n• 101-B/77,na Câmara dos Depu· 
tudos), que aprova o texto da Convenção para a Facilitação 
do Tráfego Marltimo Internacional, concluldn cm Londres, a 
9 de abril de \965, sob os auspicias da Organização Marltima 
Consultiva lntcrgovcrnamcntnl (INCO), tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 304 c 305, de 
1977, das Comissões: 

-de Relações Exteriores; c 
- de Transportes, Comunicações c Obras Públicas, 

Em discussão o projeto, (Pausa.) 
Nilo havendo oradores pura discuti-lo, declaro-u encerrada, 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados, (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de redução. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- Item 6: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n• 85, de 1977-DF, que dispõe sobre a organiznçã'o básica da 
Polícia Militar do Distrito Federal, e dá outras providências, 
tendo 

PARECERES, sob n9s 354 e 355, de 1977, das 
Comissões: 

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

-do Distrito Federal, favorável. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9.Sccrctário. 
I: lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N9 20!, DE 1977 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, rc· 
queira adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 85, 
de 1977-DF, a fim de ser feita na sessão de amanhã. 

Sala das Sessões, 28 de junho de I 977. -Itamar Franco, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - De acordo com a 
deliberação do Plenário, o projeto é retirado da pauta, para ser in· 
cluído na Ordem do Dia da próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) -Item 7: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 I 22, de 1975, do Senhor Senador Leite Chaves, 
que assegura ao lavrador o'direito de pagar o débito agrfcola 
por meio de consignação judicial do produto apenhado, ou 
financiado, tomando-se por base os preços mfnimos fixados 
pelo Governo Federal, tendo · 

PARECERES, sob n9s 833 e 834, de 1976 e 265 c 266, de 
1977, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça- 19 pronunciamento: pela 
constitucionalidade e juridicidade do Projeto, nos termos do 
Substitutivo que apresenta; 29 pronunciamento: (recxamc 
solicitado cm Plenário), ratificando seu parecer anterior; c 

- de Agricultura - 19 pronunciamento: favorável ao 
Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça; 29 
pronunciamento: (rcex.amc solicitado cm Plenário), contrário 
à matéria, 

Em discussão o projeto e o substitutivo. (Pausa.) 
Não havendo quem solicite a palavra, declaro encerrada a 

discussão, 
Em votação o projeto, que tem preferência regimental. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
Rejeitado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria vai ao Arquivo. 

I: o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 122, DE 1975 

Assegura ao lavrador o direito de pagar o débito agrfcola 
por melo de consignação judicial do produto apcnhado, ou 
nnanclado, tomando·•• por base os preços mlnlmos nxudos 
pelo Governo Federal, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I 9 O débito decorrente de financiamento ngrlcolu poderá 
ser liquidado por meio de açuo de consignação cm pagamento du 
produçuo upcnhudu ou finunciuda. 

Art. 29 Comprovando a divida, o devedor pedirá a citação do 
credor para receber cm juizo, ou na praça de depósito dos bens, 
convencionada no contrato, a produção. financiada, cujo valor, aos 
preços mlnimos fixados pelo Governo Federal, comporte a liqui· 
daçilo do débito ou da parcela vencida, acrescidos dos juros rcspccti· 
vos, 

Art. 39 Se o credor, regularmente citado, nilo comparecer a 
juizo pura receber o produto, far-se-t\ o depósito deste, cessando 
para o devedor os juros c os riscos, salvo se a açi\o for julgada 
improcedente. 

Art. 4• A contestação scrâ oposta nos lO dias seguintes à data 
para o recebimento da coisa c somente poderá consistir na sua 
insuficiência ou falta de qualidade, comprovada esta, de logo, com 
certificado oficial. 

Art. 59 Nilo sendo oferecida a contestação dentro do prazo, o 
juizjulgnrâ procedente o pedido c declarará extinta a obrigação, ou a 
prestação, condenando o réu no pagamento das custas c dos honorâ· 
rios advocatlcios. 

Parágrafo único. Proccdcr-sc·á do mesmo modo se o credor 
receber e der quitação. 

Art. 69 Quando na contestação o réu alegar que o depósito 
não é integral ou que lhe falta qualidade é licito ao autor completá-lo 
ou substitui-lo, dentro de lO dias. 

Art. 79 Silo aplicãveis à presente lei as disposições do Código 
de Processo Civil no que tange à açilo de consignação cm pagamento. 

Art. 89 A presente lei entrarA cm vigor na data de sua publica· 
çilo, revogadas as disposições cm contrário. 

O Sr. Fraaco Montoro (MDB - SP) - Sr. Presidente, solicito 
a palavra, como LI der, para uma declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Franco Montoro, como Lldcr. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Para declaração 
de voto.) - Sr. Presidente, como Llder, devo declarar que a 
Bancada do MDB votou favoravelmente ao projeto, nos termos do 
parecer da Comissão de Agricultura. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla) -Item 9: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação prclimi· 
nar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi· 
mente Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 92, de 1977, 
do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que cria o Fundo 
Nacional da Pesca, c dá outras providências, tendo 

PARECER: sob n9 247, de 1977, da Constituição: 
-de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo oradores, dcclnro·a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pu usa.} 
Rejeitado. 
A mntóriu será arquivada. 

I: o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 92, DE 1977 

Cria o Fundo Nacional da Pesca, e dá outras providências, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Os proprietários de embarcações mercantes, mar!· 
limas, nuvinis ou lacustres, pagarão, mensalmente, uma taxa cor· 
respondente a um vigésimo do total das folhas de pagamento das 
suas tripulações, taxa destinada no fomento da Pesca. 

Art. 2• A taxa a que se refere o artigo anterior será depositada 
nu Cuixu de Crédito da Pesca c constituirá o Fundo Nacional du 
Pesca. 

I 
I 
i 
! 
! 
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Art. 3• O Fundo Nacional da Pesca, destinado ao fomento da 
pesca no Pais, será administrado por um Conselho com a seguinte 
composição: 

a) Diretor da SUDEPE; 
b) um representante de cada Estado da Federação que 

possua fábrica de produtos da pesca c seus derivados; 
c) um representante do Ministério da Marinha; 
d) um representante do Sindicato de Pescadores. 

Parágrafo único. O Conselho, Órgão do Ministério da 
Agricultura, será presidido pelo Ministro desta Secretaria de Estado 
c a função de conselheiro, considerada relevante serviço prestado ao 
Pais, será gratuita c exercida pelo prazo de quatro anos, 

Art. 4• Ao Conselho compete: 

a) Organizar a Carta de Pesca; 
b) Organizar, para determinados períodos de tempo, 

planos de fomento à pesca, propiciando aos órgãos próprios 
do Ministério da Agricultura os recursos necessários para 
executá-los; 

c) fomentar, através de financiamento à empresa 
pesqueira a aquisição de frotas de pesca, especialmente; 
navios-usina: 

d) financiar as indústrias de beneficiamento do pescado 
e de aproveitamento dos subprodutos; 

e) financiar frigorfficos para armazenamento do pesca
do; 

f) organizar escolas de pesca. 

Art. 5• Os serviços administrativos necessários ao funciona
mento do Conselho de Administração do Fundo Nacional da Pesca 
serão executados pela SUDEPE. 

Art. 6• Trinta dias após a publicação da presente Lei, o 
Ministério da Agricultura baixará o regulamento necessário ao 
funcionamento do Conselho Administrativo do Fundo Nacional da 
Pesr;a e indicará ao Presidente da República os nomes que deverão 
compor o Conselho, exceção feita dos representantes a que refere a 
letra "c" do art. 3•, que serão indicados pelos Governadores dos 
Estados produtores de pescado industrializado. 

Art. 7• A presente Lei entrará cm vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se à votação do Requerimento n• 201, lido no Expedien
te, de urgência para a Mensagem n• 102, de 1977. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer scn· 

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovud~ o requerimento, passa-se à apreciação da matéria, 

que foi despuchuda às Comissões de Economia c de Constituição e 
Justictl. 

Sobre a mes:t, o purecer du Comissilo de Economia, que será 
lido poJo Sr. !•·Secretário. 

C: lido o seguinte 

PARECER N•385, DE 1977 

'ou Comlssuo de Economia, sobre a Mensagem n• IOZ, de 
1977 (n• 175, de 1·6·77, na origem) do Senhor Presidente da 
Repúhllcu, propondo ao Scnudo Federal para que seja autoriza. 
du a l'refeltura Munlclpul de Capuo Bonito (SP) a elevar em 
C'rS 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), o montante de 
suo dh·ldtt consolidada. 

Rclutor: Senador Lulz Cnvalcunte 

Snh e.\ume, propostu do Senhor Presidente da Rcpúblicn no 
sentido de ohter auturizuçuo do Senudo Federul, u fim de que u 
Prefeitura ~lunk)pul de Cu pilo Bonito (SI'), possa contrutur, junto ii 

Caixa Econômica do Estado de Silo Paulo Sfi\., a seguinte opcrnçi!o 
de crédito: 

A -Valor: CrS 6.540,8 mil (cm complementação ao 
financiamento a ser obtido junto à referida Instituição, no 
valor de Cr$ 1.848,4 mil independentemente de autorização 
especifica do Senado Federal); 

B- Prazos: 
I -de carência: I ano; 
2- de amortização: 3 anos; 
C - Encargos: 
I -juros de 10% a.a.; 
2- correção monetária idêntica aos índices fixados 

para o Salário Mínimo Habitacional; 
3 - taxa de inscrição de I%; 
D- Garantias: Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias (ICM); 
E- Destinação dos Recursos: pavimentação de vias 

públicas. 
O Conselho Monetário considerou a margem de poupança da 

Prefeitura Municipal de Capão Bonito (SP), insuficiente para arcar 
com os compromissos que adviriam com a assunção de tal Pleito, c, 
nesse sentido opinou: 

"Desse modo, entendo que a assunção do compromisso, 
com o prazo de apenas três anos para resgate, acarretaria, 
certamente, dificuldades para a administração da Muni· 
cipalidade nos próximos exercícios, razão pela qual sugiro 
permitir-lhe além da realização dos CrS 1.848,4 mil a serem 
efctivados independentemente de autorização especifica do 
Senado Federal - a contratação de mais CrS 2.000,0 mil (o 
que perfaria um total de Cr$ 3.848,4 mil) que, reduzindo o 
dispêndio anual com a sua liquidação para cerca de 
Cr$ 1.694,6 mil, levaria o endividamento interno da Prefei· 
tura à situação a seguir discriminada, fazendo-se necessária, 
ainda assim, a elevação dos parâmetros estabelecidos pelos 
itens 11 e 111 do artigo 2• da aludida Resolução n• 62/75." 

De outra parte, o empreendimento se compatibiliza com as di· 
retrizes do Plano Nacional de Desenvolvimento, no tocante ao 
aparelhumento das médias e pequenas cidades e não deverá acarretar 
maiores pressões orçamentárias à municipalidade em questão, até 
mesmo por se tratar de financiamento de serviços reprodutivos, com 
retorno de grande parte do capital investido. 

Assim, opinamos pela a aprovação da matéria, nos termos do 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 34, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Capão Bonito (SP) a 
elevar em Cr$ 2.000.000,00 (dois mllhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• C; a Prefeitura Municipal de Capão Bonito, Estado de 
São Paulo, uutorizuda a elevar, temporariamente, os parâmetros fixa· 
dos pelos itens 11 e III, do artigo 2• da Resolução n• 62, de 1975, do 
Senudo Federal, a fim de que possa contratar empréstimo junto à 
Caixa Econômica do Estado de Silo Paulo S/ A, no vulor de 
Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), destinado ao financia· 
menta dos serviços de pavimentação de vias públicas daquela locali
dadc. 

Art. 2• Esta resoluçilo entra em vigor nu duttl de sua publicu
çilo. 

Sulu dus Comissões, 15 de junho de 1977. - Marcos Freire, 
Presidente - Lulz Cavalcante, Relator - Vusconcelos Torres -
Arnon de Mello- Domfclo Gondlm, com restrições - Otalr Becker 
- Franco Montoro, com restrições - Roberto Suturnlno - Cattete 
Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu) - O purecer da 
Comissão de Economiu conclui pelu upresentuçi\o de projeto de 
resolução concedendo u autorizução solicitudu. 
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Solicito ao nobre Senhor Senador Otto Lchmann o parecer da 
Comissão de Constituição c Justiça sobre a matéria. 

O SR. 01TO LEHMANN (ARENA - SP. Para emitir 
parcfcr.),- Sr. Presidente, Srs. Senadores: . 

O Projeto de Resolução sob exame objctiva auto'rizar a Prcfci· 
tura M unicipol de Capão Bonito, Estado de São Paulo, a elevar crn 
CrS 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo junto à 

-Caixa Económica do Estado de São Paulo S.A., destinado ao 
financiamento dos serviços de pavimentação de vias públicas 
daquela localidade. 

Adotando o parecer do Conselho Monetário Nacional, a 
Comissão de Economia recomendou a aprovação de apenas CrS 
2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), cm vez de CrS 
6.540,800,00(scis milhões, quinhentos c quarenta mil c oitocentos 
cruzeiros), cm face a insuficiente capacidade de pagamento daquela 
edilidade, para arcar com os compromissos da solicitação original. 

A matéria, por seu turno, preenche as formalidades exigidas 
pela legislação cm vigor, tanto nos aspectos jurídicos, como no 
constitucional, gozando, ainda, de boa técnica legislativa, 

Assim sendo, opinamos pela sua aprovação, no que diz respeito 
à competência desta Comissão. 

O SR, PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - O parecer da 
Comissão de Constituição c Justiça conclui pela constitucionalidade 
cjuridicidadc do projeto. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 
34, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Capão 
Bonito (SP) a elevar cm Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
cruzeiros) o montante de sua divida consolida~a. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, irei 

declarar encerrada a discussão. (Pausa,) 
Encerrado, 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovado, 
A matéria vai à Comissão de Rcdação. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Passa-se, agora. à 
votação do Requerimento n• 202, lido no .Expediente, de urgência 
para a Mensagem n• 104, de 1977. 

Em votação. 
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer sen· 

ta dos. (Pousa.) 
Aprovado, 
Aprovado o Requerimento, passa-se à apreciação da matéria, 

que foi despachada às Comissões de Economia c de Constituição c 
Justiço. 

Sobre a mesa o parecer da Comissão de Economia, que vai 'ser 
lido pelo Sr. Primciro-Sccrctârio. 

~ lido o seguinte 
PARECER N•J86, DE 1977 

Da Comlssio de Economia, sobre a Mensagem n• 104, de 
1977 (n• 177, de 1977, na origem), do Senhor Presidente da 
República, propondo ao Senado Federal para que seja autoriza· 
da a Prefeitura Municipal de Ocauçu (SP) a elevar em 
CrS 329.400,00 (trezentos e vinte e nove mil e quatrocentos 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Relator: Senador Arnon de Mello 
A proposta do Senhor Presidente da República, que oru exami· 

namos, objctiva obter autoriznçuo pura que n Prefeitura ·Municipal 
de Ocauçu (SP) possa realizar a seguinte operação de crédito: 

"A- Valor: CrS 329.400,00 (cm complemcntnçüo no 
financiamento u ser obtido junto à referida lnstituiçi\o, no vu· 

lor de CrS 320.600,00, independentemente de autorização 
específica do Senado Federal); 

B - Prazo de amortização: 60 meses; 
C- Encargos: 
1-jurosdc IO%a.a.; 
2- corrcção monetária de acordo com os indiccs esta· 

bclecidos pura o Salário M!nimo Habitacional; 
D- Garantia: Imposto sobre a Circulaçüo de Mcrcado

rias(ICM); 
E- Deotlnaçio doo recur.Oo: aquisição de uma moto· 

niveladora.'' 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente 
ao pleito por entendê-lo viável técnica c financeiramente, não dcvcn· 
do os compromissos do mesmo acometerem maiores pressões na 
execução orçamentâria dos próximos cxcrcicios. 

A solicitação cm estudo se enquadra cm casos análogos que têm 
merecido o referendo do Senado Federal, até mesmo por se tratar de 
empreendimento com alto retorno sócio-económico para a região. 

Assinalem-se. todavia, as nossas restrições ao instituto da corre· 
ção monetária para a operação cm apreço, cuja aplicação redundará 
em prejuízos para a população do municlpio, através da ampliaçilo 
da carga tributária. 

Assim, opinamos pela aprovação da Mensagem nos termos do 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 35, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ocauçu (SP) a elevar 
em CrS 329.400,00 (trezentos e vinte e nove mil e quatrocentos 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• 1:: a Prefeitura Municipal de Ocauçu, Estado de Silo 
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado pe· 
lo item 11 do artigo 2• da Resolução n• 62, de 1975, do Senado Fe· 
dera I, a nm de que possa contratar empréstimo junto à Caixa Econô
mica do Estado de São Paulo S.A., no valor de CrS 329.400,00 (tre· 
zcntos e vinte e, nove mil e quatroceptos cruzeiros), destinado à 
aquisição de umu Motoniveladora. 

Art, 2• Esta Resolução entru cm vigor na data de sua publica· 
çào. 

Sala das Comissões, em 15 de junho de 1977.- Marcos Freire, 
Presidente - Arnon de Mello, Relator - Cattete Pinheiro - Lulz 
Cavalcante- Franco Montoro, com restrições - Domiclo Gondlm, 
com restrições- Roberto Saturnlno. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - O parecer da 
Comissão de Economia conclui pela apresentação do projeto de 
resolução concedendo a autorização solicitada. 

Solicito ao nobre Sr. Senador Otto Lehmann o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça sobre a matéria. 

O SR. 01TO LEHMANN (ARENA - SP. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exume o presente Projeto de Rcsoluçüo, da Comissão de 
Economia, originário da Mensagem n• 104, do Senhor Presidente da 
República, que objctiva autorizar u Prefeitura Municipal de Ocnuçu 
(SP) u elevar cm CrS 329.400,00 (trezentos c vinte e nove mil e qua
trocentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a nm de 
que possa contratar empréstimo junto à Caixa Econâmicu do Estado 
de Silo Paulo S.A .. destinado à aquisição de uma motoniveludora. 

A· proposiçào i: jurldica, constitucional e goza de bou ti:cnicn 
legislutivu, nuda havendo que possu obstnr a suu trumitução, no 
ümbito destn Comissão. 

Em fnce do exposto, opinamos pclu sua nprovução. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrânio Portelln) - Complctadn a 
instruçilo du mutl:riu pussa·sc 1\ sun apreciação. 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 
35, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ocauçu 
(SP), a elevar •111 CrS 329.400,00 (trezentos e vinte e nove mil 
e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua divida consoli· 
dada. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 

encerrar a discussão. (Pausa.) Encerrada. 
usar da palavra, irei 

Em votação. Os Srs. Senadores que 
permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado. 

o aprovam queiram 

A matéria vai à Comissão de Rcdação. .. 
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Sobre a mesa, as 

reduções finais dos Projetas de Resolução n•s 34 c 35, de 1977, que 
serão lidas pelo Sr. I •·Secretário. 

São lidas as seguintes: 

PARECER N• 387, DE 1977 
Da Comissão de Redaçio 

Redaçio final do Projeto de Resolução n• 34, de 197?. 

Relator: Senador Saldanha Derzl 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução 
n• 34, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Capão Bonito 
(SP) a elevar, em CrS 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, em 28 de junho de 1977. -Adalberto Sena, 
Presidente- Saldanha Derzl, Relator- Helvídlo Nu~es. 

ANEXO AO PARECER N• 387, DE 1977 

Redaçio final do Projeto de Resolução n• 34, de 1977. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituição, c cu, --------
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Capão Bonito, Estado 
de São Paulo, a elevar em CrS 2.000.000,00 (dois milhões de 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1• fi a Prefeitura Municipal de Capão Bonito, Estado de 
São Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros 
fixados pelos itens 11 e III do art. 2• da Resolução n• 62, de 1975, do 
Senado Federal, a fim de que possa contratar empréstimo, junto à 
Caixa Econõmica do Estado de Silo Paulo S.A., no valor de 
CrS 2.000.000.00 (dois milhões de cruzeiros), destinado ao finan· 
ciumento dos serviços de pavimentação de vias públicas daquela 
localidade. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N• 388, DE 1977 
Da Comissão de Redação 

Redaçilo final do Projeto do Resolução n• 35, de 1977. 

Relator: Senador Helvidlo Nunes 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução 
n• 35, de 1977, que autoriza u Prefeitura Municipal de Oc~uçu, 
Estado de Silo Paulo, a elevar em Cr$ 329.400,00 (trezentos c vmtc c 
nove mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua divida consoli· 
dada. 

Saiu das Comissões, em 28 de junho de 1977.- Adalberto Sena, 
Presidente- Helvidlo Nunes, Relutar- Saldonha Derzl. 

ANEXO AO PARECER N• 388, DE 1977 

Redaçio final do Projeto de Resolução n• 35, de 1977. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituição, c eu, , Presidente, promul· 
go u seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Munlelpal de Ocauçu, Estado de 
São Paulo, a elevar em CrS 329.400,00 (trezentos e vinte e no· 
ve mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• fi a Prefeitura Municipal de Ocauçu, Estado de São Pau· 
lo, autorizada a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado pelo 
item II do art. 2• da Resolução n• 62, de 1975, do Senado Federal, a 
lim de que possa contratar empréstimo, junto à Caixa Econômica do 
Estado de São Paulo S.A., no valor de Cr$ 329.400,00 (trezentos c 
vinte e nove mil e quatrocentos cruzeiros), destinado à aquisição de 
uma motoniveladora. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla)- Tratando-se de ma· 
térias apreciadas em regime de urgência, serão de imediato submeti· 
das à apreciação do Plenário. 

Em discussão a redução final do Projeto de Resolução n• 34, de 
1977. anteriormente lida. (Pausa.) 

Nilo havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma· 

nccer sentados. (Pausa.) Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Passa-se à discus· 
<ilo da redaçilo final do Projeto de Resolução n• 35, de 1977. (Pausa.) 

Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação. Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma· 
necer sentados. (Pausa.) Aprovada. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla)- Sobre a mesa, a re· 
dação final do Projeto de Decreto Legislativo n' 16, de 1977, aprova· 
do na Ordem do Dia da presente sessão e que, nos termos do parâgra· 
fo único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objeçi\o do 
Plenário, será lida pelo Sr. !•-Secretário. (Pausa.) 

fi lida a seguinte 

PARECER N• 389, DE 1977. 
Comissão de Redaçio 

Redaçio final do Projeto de Decreto Legislativo n• 16, de 
1977 (n' 101-B/77, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Saldanha Derzl 

A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 16, de 1977 (n• 101-B/77. na Câmara dos Depu· 
tados), que aprova o texto da Convenção para a Facilitação d? 
Tráfego Mur!timo Internacional, concluida cm Londres, a 9 de abril 
de 1965, sob os auspicias da Organização Maritima Consultiva ln· 
tcrgovcrnamental (IMCO). 

Suln das Comissões, cm 28 de junho de 1977.- Adalberto Sena, 
Presidente - Saldanha Derzl, Relator Helvidlo Nunes - Oito 
Lehmann. 
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ANEXO AO PARECER N• 389, DE 1977 

Redação final do Projeto de Decreto Leglslotlvo n• 16, de 
1977 (n' 101-D/77, na Câmara dos Deputados), 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
nrt. 44, inciso I, da Constituição, c cu, _________ , 
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• ,DEI977. 

Aprova o texto da Convenção para a Facilitação do Tráfe
go Marltlmo Internacional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' I'; aprovado o texto da Convenção para a Facilitação 

do Trâfego Maritimo Internacional, concluldo cm Londres, a 9 de 
abril de 1965, sob os auspícios da Organização Maritima Consultiva 
lntergovernamental (IMCO). 

Art. 2• Este decreto legislativo entra cm vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Sobre a mesa, 
requerimento que serã lido pelo Sr. I•·Sccrctãrio. 

I'; lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 206, DE 1977 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen
sa de publicação, para imediata discussão c votação, da redaçãb final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 16, de 1977. 

Sala das Sessões, cm 28 de junho de i977.- Helvldlo Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - De acordo com a 
deliberação do Plenário, passa·sc à imediata apreciaçuo da rcdaçilo 
final. 

Em discussão a redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 16, de 1977. (Pausa.) 

Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma· 

nccer sentados. (Pausa.) Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portr)la) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Eurico Rczcndc, Líder da Maioria. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES. Como Uder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi· 
dente c Srs. Senadores: 

Ontem o Pais viveu uma noite profundamente melancólica, atra· 
vés da manifestaçi\o colcgiada c - o que é pior - em termos ir· 
reversivelmente oficiais, do Movimento Dcmocrâtico Brasileiro. 
Quatro Lideres do Partido da Oposição exibiram-se plenamente 
diante da opinião pública e, na sua maioria, executaram a tarefa, 
profundamente condenável, de esgotar todos os tipos de 
delinqUência verbal. 

Houve ali -c vou demonstrar, no curso de minhas considera· 
çõcs - a intcrvivência da difamação, da injúria e da calúnia, c com 
isso tentaram incompatibilizar o Governo com a Nação, e com isso 
procurando perturbar o clima de ordem pública c de tranqUilidade 
social cm que os brasileiros executam as suas atividadcs em todos os 
ângulos do trabalho nacional. 

Mns o que é pior é que praticaram, porque queriam realmente 
praticar, a subversão no jogo de palavras e conceitos absolatumcntc 
falsos, a reOctirem a posiçuo contcstatória c desafiante. 

Desejo, porém, por uma qucstuo de justiça c para caracterizar a 
isençuo da Liderança do Governo, excluir c discricionnr daquele 
cspett\culo de contumélia c de insulto a pessou do nobre Deputado 
Alceu Collares, que, apesar de cometer as distorções movimentadas 
pela sua óptica pollticu, guardou, no entanto, de maneira eloginvel, a 
contcnçi\o emocional, a demonstrur que ainda existem figuras 
eminentes da outru murgcm purtidárin da vida politica brasileira 
capazes de conciliar a ética com a combatividade, u contcnçõo com o 

dever de criticar, tornando-se, por isso mesmo, dignos de beleza da 
controvérsia democrática. 

Sr, Presidente, não direi, como o Senador Marcos Freire, que 
eles fizeram isso, que eles fizeram aquilo, exibindo, na intervenção 
que praticou· ao discurso do ilustre Llder Uzaro Barboza, como que , 
o deboche c o desprezo para com os seus colegas da Aliança 
Renovadora Nacional. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - V, Ex• me permite, 
eminente Llder'/ · 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Peço a V. Ex• 
que aguarde a oportunidade para me gratificar com o seu aparte. 

O Sr. Lázaro B1rboza (MDB- GO)- V. Ex• é o juiz. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Tão logo 
complete a cirurgia do triste episódio de ontem, terei o prazer de 
receber a sua intervenção. 

O Sr. Láuro Barboza (MDB - GO) - Estarei aguardando, 
nobre Senador. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Peço a 
V. Ex• que aguarde o ensejo devido, Este possivelmente virá. 

Aqueles Lideres, Sr. Presidente, não têm autoridade ética para 
assacar as diatribcs que assacaram, não apenas contra o Poder 
Executivo, mas contra as próprias instituições brasileiras. E por que 
não têm? 

Em 1964 este Pais marchava celeremente para a decomposição 
nacional. A importação da ideologia cubana e comunista era urna 
realidade, que existia na ação dos demagogos c na cumplicidade c no 
estimulo da maldição governamental daquela época, 

Recorro à minha memória, perlongo os Anais da Casa, analiso 
a Imprensa daquela época, c não me consta que o Sr. Deputado Ulys· 
ses Guimarães, Presidente do Movimento Democrático Brasileiro, 
haja pronunciado uma palavra, sequer, de condenaçuo àquele 
espetâculo calamitoso, àquela arromba de perigos imediatos que 
ameaçava levar o Pais para a ruina c para o esfacelamento definitivo 
do seu compromisso com os valores culturais e morais da potentosa 
civilização ocidental. 

Quem ficou quieto, naquela época, assistindo à marcha estu· 
gantc do Brasil, num processo de comunização galopante? Quem 
permaneceu silencioso, apesar das graves responsabilidades de ho· 
mem público inseridas no seu mandato? Quem assistiu, indiferente, 
ao alquebramento da hierarquia militar? Quem contemplou, sem 
uma palavra de protesto, aquele quadro que estava a exigir a união 
do povo c das Forças Armadas para dizer o "basta" e silenciar a 
maldição? 

Quem se omitiu nilo pode, absolutamente, censurar um governo 
cujo principal compromisso é manter a ordem pública e assegurar o 
desenvolvimento politico desta jovem Nação. 

E, mais, Sr. Presidente, o passionalismo atingi~ tais proporções 
na noite demagógica de ontem, o radicalismo e a intransigência, o 
negativismo e obscurantismo foram a tais extremos, que os atares 
que substitufram a novela de ontem, na televisão, não apontaram, 
não reconheceram um dado positivo sequer, em beneficio do Pais, 
uma conquista, por menor que fosse, graças à Revolução e aos govcr· 
nos sucessivos, porque o propósito não era o de juizes, mas, sim, 
através da alienaçuo c da mil vontade, negar tudo, negar sempre, 
como se este Pais não houvesse alcançado, nesses treze unos de profi· 
cuas administrações c de seriedade absoluta com os negócios públi· 
cos, uma posição que nos honra dentro da nossas fronteiras c que 
projeta no exterior nossa inwgem de afirmaçilo e de confiança. 

E falaram, S. Ex•s, que o faziam em nome da N uçilo. Como, Sr. 
Presidente, podem S. Ex•s ter essa petulância se, na maioria esmaga· 
dora das assembli:ias lcgislntivas, dus cilmurus municipais c nas duas 
Casas do Congresso Nacional, a preferência popular esmagadora c 
reiterada foi em favor da Aliança Renovadora Nacional? Podem 
S. Ex•s falar em nome daquele Brasil pequeno, daquele Brasil miúdo 
que vive na sua imaginação, no seu pessimismo doentio, no seu 
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lamentâvel derrotismo. O Brasil grande dos nossos dias é repre
sentado, sem d6vida alguma, pelo vigor da ação rcvolucionâria c 
pela lealdade mac1ça da Aliança Renovadora Nacional. 

Mas, Sr, Presidente, o que é profundamente lamcntâvcl é. o 
cnsarilhamcnto de armas que se observa dentro do Movimento 
Dcmocrâtico Brasileiro, Hã alguns meses, elementos da melhor cate· 
goria, da maior lucidez, da mais aplaudida moderação passaram a 
sustentar a resistência democrática, para os moderados, era a luta 
contra os radicais do seu Partido, Agora, a resistência dcmocrâtica 
mudou de rumo c mudou de alvo, Por quê? Porque ocorreu a 
catastrófica capitulação daqueles que deveriam manter desfraldada c 
soberana a bandeira do seu espirita de conciliação, para que pudés
semos, arcnistas e cmcdcbistas, darmos a mão do entendimento, 
através da persuasão, cm busca do cumprimento dos nossos deveres 
comuns, cm favor do Pais, 

Hoje, Sr, Presidente, a faixa dos chamados moderados da Oposi
ção se estreita, cada vez mais, jâ vai se formando a promiscuidade. 
Os negociadores se reduzem no seu n~mcro, o que é profundamente 
lamcntâvcl, Dai por que não cometo a menor injustiça ao afirmar 
que o pior aconteceu, sobretudo a partir da noite sinistra c mâ de on· 
tem, quando muitos moderados- nem todos, ainda - passaram~se, 
através da porta da capitulação, para o serviço dos radicais que 
querem intranqUilizar este País, 

Contra esta atitude, c'ntra este gesto, ergue-se a maioria da Na· 
ção que nós representamos, esperando que alguns possam, ainda, 
voltar, ao mesmo tempo cm que outros não completem a debandada 
geral. 

Mas, quaisquer que sejam as condições, quaisquer que sejam as 
circunstâncias, ond• estiver um acampamento de adversãrios dos 
interesses do Pais, sobre ele incidirâ, dentro da legalidade, tradi· 
cional ou rcvolucionãria, a vigilância de todos nós, para que não se 
perturbe a marcha asccncional do Brasil, para a consecução dos seus 
grandes destinos, 

Sr, Presidente, desejo destacar alguns pontos das manifestações 
que compuseram o cspetãculo demagógico de ontem à noite, c desejo 
começar por aquele ilustre Deputado que, em 1964, quando a agita· 
ção dos campos c a badcrna das ruas dominavam o Pais, manteve-se 
silencioso, c com esse silêncio gravando a sua cumplicidade, 

O Presidente do Movimento Dcmocrâtico Brasileiro começa o 
seu pronunciamento dizendo: 

"O andamento deste programa é a mobilização de 
idéias, homens c forças representativas do Brasil, para atingir 
o objctivo, nele pessoalmente delinido como a implantação 
da normalidade democrática c a conseqUente condenação: 
a) de todos os tipos de ditadura." 

Sr. Prcsidcnlc, a afirmativa do Presidente do. MDB, contida 
neste primeiro item, coloca o Governo brasileiro num dos tipos de 
ditadura existentes no mundo, 1: uma alirmativa que, talvez, até, de· 
vcssc ser classificada de clnica, mas prcliro tachâ·la de contraditória 
e paradoxal. Um homem, falando livremente para 60 milhões de bra
sileiros, na franquia de uma cadeia de televisão e de râdio, decorrente 
de lei votada, graças à Maioria governamental; um lider político que 
comparece, assim, diante dos meios e dos recursos de comunicação 
da massa, agride o Governo, procura exucerbur 11 opiniilo pública, 
extrapola da liberdade e derrama-se nu leviundadc- diz o que quer 
-c tacha o regime em que vivemos de ditaduru. 

Que ditadura é esta cm que, do Congresso Nacional, cstrugcm 
as vozes diárias do protesto c até da indignuçilo oposicionista? Que 
ditadura é esta presididu por um Chefe de Governo que assegurou, 
em 1974, uma eleição plenamente livre, c que permitiu a drenagem de 
vários parlamentares do M DB e que, tlllvez, em outras condições, 
ni\o teriam capacidade nem pnrtl alcnnçnr umn vereança~ Que dita· 
durn é esta que permitiu às duns Casus do Congresso e u toda u 
geogmliu legislutivn do Brusil receber um crescimento considerl1vel 
du Oposiçilo'l 

Pois bem, Sr. Presidente, com relnçilo às eleições purlumenturcs 
de 1974, ouvimos, nesta Casa, c nn outra Cusn do Congresso, 

manifestações, homenagens reiteradas à conduta altamente 
democrática do eminente Presidente Ernesto Gciscl, Obtido crcs· 
cimento eleitoral c politico, o MDB, através de palavras, como que 
se mostrou cm lua-de-mel com o eminente Presidente Ernesto Gciscl. 

Mas, cm 1976, a partir da!, quando a ARENA- graças ao 
prestigio dos seus corrcligionârios, dos seus Líderes c à cooperação 
decisiva do Presidente Ernesto Geiscl - conseguiu a vitória csma· 
gadora nas eleições municipais, quando o MDB não sofreu uma 
derrota porque o resultado eleitoral revelou uma repulsa, ai então a 
agremiação oposicionisla passou para o derrotismo, num processo 
politico incompatlvcl com os seus próprios deveres de contenção c de 
cquillbrio, buscando, nilo pela lucidez dos argumentos, mas pela 
atividadc demagógica das meias-verdades e das distorções, perturbar 
o entendimento do nobre c altivo povo brasileiro. 

E prossegue: "Condenação da institucionalização de regime de 
cxccção." 

Sr, Presidente, a Nação é testemunha do esforço perseverante c 
mais do que isso, do pacto de honra do eminente Presidente Ernesto 
Geiscl, no sentido de assegurar, de modo gradual, o nosso 
desenvolvimento poUtico cm benefício da ampliação das nossas fran· 
quias democráticas. 

Sr. Presidente, a propósito da existência, cm nosso País, de 
instrumento de excepcionalidade dcmocrâtica - cujos fatores que 
motivaram o seu advento ainda não cessaram plenamente- trata-se 
de medidas excepcionais tendentes a criar condições para que tenha· 
mos, a curto ou a médio prazo, um regime de liberdade conjugado 
com a responsabilidade cm que a revolução encerre o seu processo 
mantendo os seus princípios, porque esses serão perenes, - desejo, 
aqui, manifestar, não a minha opinião, prcliro drenar para o meu 
pronunciamento, a titulo de argumentação, a palavra autorizada de 
José Alfredo Amaral Gurgcl, conhecedor profundo dos nossos fatos 
políticos c, sobretudo, da nossa doutrinação democrática colhida na 
Escola Superior de Guerra, 

Diz o festejado escritor: 

"Bem diversamente do que possam admitir alguns 
menos iniciados nas leis da política, o problema maior do 
Brasil, hoje, dâ claras mostras de não se reduzir, tão simples
mente, a uma opção, cm termos de voltar-se, ou não, desde 
logo c sem maiores reservas, à aboluta supremacia e imcdia· 
ta observância dos valores e práticas democráticas, como 
eram eles tradicionalmente aceitos nas doutrinas poUticas do 
Ocidente, quando ainda a Liberdade não fora surpreendida 
pelo furioso desencadear das lutas ideológicas. Estas, hoje, 
ameaçam fazer ruir sólidas estruturas jurídicas, sociais, políti· 
cas c cconõmicas, no panorama universal; lutas terrivelmente 
inglórias, insanas mesmo. que constituem a caractcrlstica 
marcante do atõnito mundo dos nossos dias, e que eclodi· 
ram, abruptamente, no próprio seio da Liberdade c ao abrigo 
de suas franquias, arrastando povos inteiros às amarguras 
das lutas fratricidas, à insensatez dos suicldios coletivos, da 
autodestruição, enlim. 

No somatório de situações que até agora estariam 
determinando passos bastante discretos nos rumos da 
normalidade polltico-in•titucional, parecem estar ainda 
pesando sobremodo receios de que a Guerra Rcvolucionâria 
envolva pressões potenciais passiveis de ser ativadas. 

Tais receios é que explicariam a linha da gradual retoma· 
da do processo dcmocrâtico, acompanhada, por isso mesmo, 
de cautelosa rcvisilo de conceitos das estrutums de governo e 
de sua diniimica de açilo. Tudo de modo n que o sistema 
politico a ser implantado, cm carâtcr de pcrmnnênciu, impor· 
te u simultânea adoçilo, pela ordem democrâtica, de meios 
instrumentais uptos à sua própria defesa ou prescrvuçilo, 
como condição primeira da sobrevivência das liberdades 
p~blicus." 
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Trago, aqui, o resultado de estudos da Escola Superior de Guer
ra, cujo documento salienta: 

••o regime polftico fundado no reconhecimento de que a 
dignidade humana é o mais alto valor social inspira-se nos 
ideais de liberdade c igualdade; estabelece o estado de direito 
e a dota o sufrágio como instrumento parn a escolha daqueles 
que, na qualidade de representantes do povo, devam ser 
investidos no cxcrcicio de funções públicas! 

E acrescenta: "Dada a pluralidade das situações pcculia· 
rcs u cudu uma das sociedades humanas politizadas, tem-se 
preferido, no estudo doutrinário do campo polftico, considc· 
rnr como demorrátlro.< os sistemas políticos nos quais, com 
maior ou menor amplitude, estejam delineados determinados 
princípios básicos, que constituem os fundamentos da Demo· 
cracia. e que são os seguintes: 

- Legitimidade do Poder: Só será democrático o sistc· 
ma poHtico em que o poder emane do povo. Só é legitimo o 
poder quando dcOui do consenso popular." 

Aponte-se um representante do povo que não tenha nascido, 
neste Pais, da livre c soberana manifestação das urnas. 

E ainda: 

"A ninguém é Hcito agir cm nome de.sun própria liberda· 
de, quando sua ação viola o interesse colctivo." 

Mais adiante traz a opinião do eminente Presidente Ernesto 
Gcisel: 

"Quanto ao setor poHtico interno, cnvidaremos sinceros 
esforços para o gradual, mas seguro, aperfeiçoamento 
democrático, ampliando o diálogo honesto c mutuamente 
respeitoso, e estimulando maior participação das elites 
responsáveis c do povo em geral, para a criação de um clima 
salutar de consenso básico c a institucionalização acabada 
dos princípios da Revolução de 64. Os instrumentos cxccpcio· 
nuis de que o governo se acha armado para a manutenção da 
atmosfera de segurança c de ordem, fundamental para o 
próprio desenvolvimento cconômico·social do País, em 
pausas de estagnação ... almejo vé-los não tanto cm exer.cício 
duradouro ou freqUente, antes como potencial de açào repres· 
siva ou de contenção mais enérgica e, assim mesmo, até que 
se vejam superados pela imaginação política criadora, capaz 
de instituir, quando for oportuno, salvaguardas eficazes e 
remédios prontos e realmente eficientes dentro do contexto 
constitucionnl." 

Ao mesmo tempo, põe em destaque us condições exi
gíveis para que o País alcance o novo estágio preconizado, 
dependente, necessariamente, "de que o espírito de contesta· 
ção de minorias trêfcgas ou transviadas do País, irrcspon· 
sável ou demagógico, com apelo até às armas do embuste, da 
intriga ou da violência, acabe por exaurir-se, ante repúdio ge· 
rui, pelo reconhecimento pleno da realidade hoje incontes· 
távcl, que é a da implantação definitiva da nossa doutrina rc· 
volucionária." 

E tratl"· Sr. Presidente, o <JUC se contém nu Declaração 
Universal dos Direitos do Homem que, após prescrever nus dimcn· 
sõcs ideais os direitos c liberdades essenciais à condição humana, 
reza o seguinte: 

"Nenhuma disposição da presente declaração pode ser 
interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo 
ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou pru· 
ticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dO!; 
direitose liberdades aqui estabelecidos." 

Vê-se, portanto, que o documenio consagrado pela ONU nega u 
grupos ou pessoas, vale dizer, também a partidos polfticos, o direito 
de exercer qualquer utividadc contra a liberdade, 

Sr. Presidente, cm seguidu o Presidente do M DB colo cu nu ulçu 
de mira da condcnaci\o do seu Partido o continuismo. Truta-se de 

uma colocução ubsolutumentc inadequudu. Tem havido, 
sistemuticamcnt~:, rotntividnde no poder. A renovuçiio, ntruvés du 
vontude do povo brnsileiro, tem sido uma realidade, desde que se 
impluntou, neste Pnis, o regime rcvolucionilrio. 

Talvez o ilustre Presidente do MDB se referisse uo seu próprio 
continuismo. E vou explicar: quando a ARENA apresentou o proje· 
to prorrog"ndo os mandatos partidúrios, o M DB votou 
contruriumente u essa medida, Aprovada u proposição e convertida 
esta em lei. um grupo aguerrido do Movimento Democrútico 
Brasileiro iniciou um movimento para não uceitur os efeitos ou os 
benefícios dessu lei. 

Oru. se o Sr. Deputudo Ulysses Guimuriies, todo o seu Partido, 
foi contra u prorroguçilo dos mandatos partidilrios e se ele- como 
disse no seu discurso de ontem- é contra o continuísmo, poderia 
perfeitamente, atruvi:s da renúncia, impedir o seu próprio continuís· 
mo. Dai porque essu liçf10 éticu de continuismo nüo pode ser jo1gada 
nu face do Governo, mus sim na fnce do próprio ucusador, 

E di1. mais: "u Nuçiio niio elege o Presidente da República". 
Como, Sr. Presidente, udmitir-sc que todos os Presidentes da 

República, emergidos d" Rcvoluçi1o, nilo forum eleitos pela Nação 
hrusileira'? Qut:m assim pcnsa e diz comete uma grave injúria contru 
o Congr~:sso Nacional. cntcndcndo que somos politicu e morulmente 
incarwzcs de csClllhcr l1 suprcmom:~ndatúrio desta N 3çUo. 

M"s o próprio Sr. Ulysse> Guimarucs jú teve oportunidade de 
votar em Presidente tia Repúhlic", atmví:s do sufrúgio do Colégio 
Elcitorul intt:grudn ror Scnudores c Dcputo1dos. Dcu ele: o seu voto e 
a Slm solidaricdade 010 saudoso Presidente Humberto de Alencnr 
Custello Branco. Quem eloge o Presidente da República i: u Naçiio 
hrasi\eiru utruvés dos seus legítimos mandatários. Esta, aliús, é uma 
regra gemi no mundo. A eleiçiio obliqua i: a regra geral, a eleição 
di reta de Presidente d:1 República i: uma exceçüo. Os países de civi· 
li1.açilo politic:~ mais :~di:~ntada elegem os Presidentes da República 
atrav~s do sufr{lgio indirc:to, A Nação nào elege o Presidente da 
Repúhl ica e os Governadores. 

Ora. Sr. Presidente, da mcsma maneira como é h:gítimu a e\ei
cilo do Presidente d:1 Rept1hlica pelo Congresso Nacional, legítima i: 
" eleiçiio dos Govern:~dorcs pelas respctivas Assembléias Legisla· 
tivas. cujo colegi:~do deitoml acaha de ser ampli:~do e qualificado 
por intermédio da edição de emendas adotadas pelo Poder Cons· 
tituintc. cm nbril do corrente: ano. 

E fala, Sr. Presidente, debochativamentc, na eleição de Senado· 
res pelo voto indireto, isto é, pelo colegiado. Também através do 
Direito comparado isso já foi dito e é mati:ria ccdiça, conhecida c 
repetida; é um processo igualmente legitimo c adotado nas grandes 
civilizações politicas. 

A respeito do Senador indireto, podemos enfocar dois ângulos: 
eleito pelo Colégio Eleitoral, o Senador vem para esta Casa e pode 
acontecer de - pelo seu trabalho, pela sua inteligência, pelo seu 
espírito público- ele se destacar daqueles colegas do seu Estado, ou 
de outros Estados, eleitos pelo processo dircto, O povo, entilo, termi· 
nará construindo o seguinte raciocinio: "quem está sendo o melhor 
Senador do nosso Estudo, aquele que foi eleito pelo Colégio Eleito· 
ral, ou diretamente pelo povo"? 

Esta história, Sr. Presidente, poderá se verir.car no futuro c colo· 
car Senadores do M D B- que nos honram com sua presença aqui -
em posição muito incómoda, porque muitos dos Senadores eleitos 
pelo processo indircto, poderão superâ·los em capacidade, em desen· 
voltura intelectuul, embora, acredite, nilo os superem em espirita 
público porque se truta de uma constante comum em todos os inte· 
grantes destu Casa. 

Fulou·se tumbí:m que o Senador eleito por esse processo será 
um "Senador picareta" - isto foi dito numu afirmativa altamente 
indecorosu pelo Llder do M DB nu Casa congi:nerc. 

Vamos admitir, Sr. Presidente, que apareçam por aqui alguns 
"Senudores picuretus:·. Truta·sc de uma questão de ferramenta. Tal· 
vez sejam até necessários porque pode acontecer- se o radiculismo 
politico continuar a prosperur, se os moderados continuarem ccdcn· 
do terreno paru os radicais e uté capitularem - que venhu puru cstu 

I 
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Casa um tipo de "Senador da foice" c daquele tradicional com· 
plcmcnto. Então, teremos uma luta gigantesca c ncccssâria entre o 
"Senador da picareta" c o "Senador da foice c do martelo", mas que 
Deus nos livre dessa desgraça. 

O Sr. Senador Franco Montoro - que ontem, infelizmente, 
pois isso não é de scu-hâbito, andou cm péssima companhia, jâ que a 
noite, via de regra, é má conselheira - fez afirmativas absolutamcn· 
te distanciadas da verdade, a respeito da nossa divida externa c da 
inflação. 

Colhi nos meios oficiais o subsidio para combater S. Ex• 
Perguntaria a V, Ex•, Sr. Presidente, de quanto tempo dis· 

ponho. ' · 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - V. Ex• dispõe de 15 
minutos. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Obrigado. 
Aqui cstâ a resposta: · 
Querendo dizer que o Governo cstâ levando o Pais a uma "situa· 

ção insustentável, do ponto de vista económico", o Senador Franco 
Montoro se refere apenas a dois problemas: a situação da divida 
externa c o problema da inflação. 

A divida externa brasileira era da ordem de USS 26 bilhões, no 
final do ano passado, segundo os dados oficiais. Mas somente 55% 
corresponde a dividas do sctor público. Os restantes 45% são do se· 
tor privado c cm grande parte de empresas estrangeiras. 

Houve um considcrâvcl aumento da divida, de 1974 para cá, co· 
mo conseqUência, principalmente, do deficit provocado pela crise do 
petróleo. 

O nosso deficit cm conta corrente no balanço de pagamentos 
(isto é, a poupança externa) que, tradicionalmente, representa uns 
10% do total do investimento, passou, repentinamente, cm 1974, a re· 
presentar 27% do investimento. Mas já foi reduzido a 19% o ano pas· 
sado, c deve cair a uns 14%, este ano. Estâ, pois, voltando ao nível 
normal de 10%. 

Além disso, u que importa não é o valor absoluto da divida, mas 
o seu valor relativo, cm comparação com o resto da economia. 

Por exemplo, de 1974 para 1977, as exportações terão passado 
do nlvcl de USS 7.970 milhões para mais de USS 12 bilhões. 

Se considerarmos a relação liquida entre divida total c exporta· 
çõcs (deduzidas as reservas internacionais), era da ordem de 2, cm 
1976. Isso significa que, com as exportações de apenas dois anos, o 
Brasil é capaz de pagar toda a sua divida. 

As reservas do Brasil, no final do ano, estavam cm mais de 
USS 6,5 bilhões - isto é, um valor superior ao das nossas reservas 
cm fins de 1973, antes que a crise do petróleo nos atingisse. 

O Brasil contiriuu gozando de excelente credibilidade intcrnacio· 
nal. Prova disso é que, nos dois recentes empréstimos, para a 
AÇOMINAS c para o ONDE, o valor dos empréstimos subscritos 
pelos bancos europeus c americanos foi superior ao que o Brasil 
havia solicitado. 

Não é verdade que o Brasil ainda tenha deficit de comércio. Jâ 
houve, até milio, um superavit na balança comercial de USS 40 
milhões, c até o fim do ano esse superavit deverá aumentar. 

A tendência, para os próximos anos, é de superavit de comércio, 
O Brasil é um dos poucos palscs não exportadores de petróleo que 
passa a apresentar superavit comercial. 

A inflação constitui hoje a grande prioridade do Governo, que a 
está atacando cm todas as frentes, 

A dificuldade maior est6 no fato de que, pnrn preservar o 
desenvolvimento nacional, c para não fazer congelamento de salá· 
rios, nem causar recessão, o Brasil usa um tratamento grnduulistu. 

Como isso implica cm manter u corrcção monctdria funcionan· 
do, embora de forma já nmcnizuda, a inflação é constantemente 
rcalimcntadu. Dai o fato de se tornar mais dil1cil reduzl·la a um 
ritmo uccitãvcl. 

Além disso, houve o problema dos hortigranjciros, com snrrns 
ruins, provocando umn clevaçi\o de preços, nesses produtos, de 100% 
ao pcrlodo de janeiro a abril. 

Em maio, a taxa de inflação já foi menor que cm meses ante· 
riorcs, e para junho se espera taxa bem mais baixa que no més ante· 
rior. 

Citando apenas dois problemas- divida externa c inflação -. 
o Senador Franco Montoro está omitindo tudo mais que ocorreu na 
área cconõmica, c que constitui resultado ravorável, 

Omitiu, por exemplo, que o Brasil roi a única economia 
importante, no mundo, que teve um crescimento do PIB de cerca de 
25%, de 74 a 76. O conjunto dos pulses industrializados teve, no 
período, um aumento do PIB de apenas 4%. 

No mesmo período, tais países mantiveram a!tlssimas taxas de 
desemprego: 17 milhões de desempregados cm 1975 c cerca de 15 
milhões atualmcntc. 

Enquanto isso, de 1974 a 1976, roram criados; no Brasil, cerca 
de 3 milhões de empregos novos. Isso não aconteceu cm nenhuma 
outra nação. 

Também omitiu o Senador Franco Montoro que, de 74 para cá, 
o Brasil tem executado uma estratégia que, até 1980, irá retirar-nos 
da crise causada pelo petróleo, através da substituição de importa· 
ções - de lnsumos Básicos, Bens de Capital, Petróleo, Álcool - c 
do aumento das exportações. 

Em todo o mundo ocidental, salvo o Canadá, o Brasil é o único 
Pais que está caminhando, rapidamente, para tornar-se auto·suficien· 
te cm !sumos Básicos. 

Isso significa que já temos uma salda pura a crise do petróleo, 
mesmo que continuemos importando boa parte do que consumimos. 

Por outro lado, omitiu o ilustre Senador tudo que o Governo 
tem realizado na área social. 

O fato de que o Brasil, em 1976, através da União c dos Estados. 
apenas. gastou CrS 35 bilhões cm Educação. E de que as classes tra· 
balhadoras estilo conseguindo acesso à educação de mais alto nível: 
mais de 40% dos estudantes de universidades redcrais são filhos de 
trabalhadores. 

Os trabalhadores brasileiros, na faixa de I a 5 salários mínimos, 
já vão receber, a partir do 2• semestre deste ano, o 14' salário, através 
do PIS·PASEP. 

Antes da Revolução, não havia Previdência Social no campo. 
Hoje, ai está o FUNRURAL, com resultados realmente positivos. 

Sr. Presidente, ainda neste documento que acabo de ler; a língua· 
gem oficial rcprocha as afirmativas do Sr. Senador Franco Montoro 
com relação à politica social do Governo. 

DizS. Ex•: 

"No campo social, o melhor índice para indicar a parti· 
cipaçilo da população no desenvolvimento, ou uma justa 
distribuição da renda, é, sem dúvida, a correlação entre os 
salários mais baixos e os mais elevados." 

Ora, Sr. Presidente, o Sr. Senador Franco Montoro deveria ter, 
pelo menos, constrangimento para criticar o Governo cm termos de 
politica salarial: S. Ex• foi Ministro do Trabalho e não resolveu este 
problema. 

O Sr. Deputado Alencar Furtado calunia, afirmando no seu 
discurso: "punições injustas c desaparecimento de cidadãos". 

Cabe a S. Ex• e é do seu dever, sob pena de crime de omissüo, 
denunciar este fato às autoridades, mas não o faz porque ele está 
operando a toda carga com as armas do engodo e da mistificação. 

"0 Programa do MDB defende u inviolabilidade dos 
direitos da pessoa humunu para que não haja lares cm 
prontos. Filhos <Irmos de pais vivos: quem sabe? Mortos: 
talvez órlilos ou talvez, ou de quem sabe. Para que não haja 
esposas que enviúvem com maridos vivos talvez. ou mortos, 
quem sabe? Viúvas de quem sabe c do talvez." 

O Sr. Deputado Alencar Furtado que sempre foi desenvolto no 
st:u rndiculismo, nus suus utividudes suspeitas, suspeição esta 
rl'"''nhl·dcln nm argumcntt'~ que o' moderado'\ usavurn pum imrc:dir 
sua asc:cnçào :1 Liderança, hoje, cm virtude da cupitulaçào de vários 
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Lideres moderados, sua empâfia c a sua desenvoltura levianamente 
acusatórias atingiram proporções mais amplas. 

Diz S. Ex•: "Democracia é o povo no poder". 
Ora, Sr. Presidente, o povo estâ no poder através da livre 

manifestação nas urnas, a vontade popular foi colhida cm termos de 
eleição dircta e de escrutínio indircto. 

E vai mais além: "0 regime abastardou a lei c vulncrou a 
intangibilidade do Judiciário", 

Fula nos injustiçados pelas cassações, pelas suspensões de direi· 
tos, pela prisão ou pelo exílio. A Revolução nunca exilou ninguém. 
Elementos comprometidos com a subversão e com a corrupção 
afastaram-se do Território Nacional para fugirem à ação da justiça. 
Aqueles que retornaram forall) julgados, uns condenados e outros 
absolvidos, demonstrando absoluta imparcialidade do Poder Judiciá· 
rio. 

Mas, a propósito, o Sr. Deputado Ulysses Guimarães disse que 
o Governo aciona o Al-5, os instrumentos de excepcionalidade de· 
mocrática para cassar direitos daqueles que incomodam o Governo. 
Trata-se de uma afirmativa totalmente improcedente, porque os ca
sos de cassação estão claramente previstos na legislação revolucioná· 
ria- a subversão e a corrupção -com o que a Revolução não con· 
vive, pelo contrário, combate independentemente de legenda partidá
ria, como os fatos reiteradamente o comprovam. 

Sr. Presidente, lamento sinceramente não poder prosseguir cm 
minhas considerações, pelo fato de se estar esgotando o tempo que o 
Regimento me confere. 

Devo dizer ao MDB, que tanto fala em Ruy Barbosa, que, nesse 
mestre do Direito, pode se buscar a definição mais adequada para o 
espetáculo demagógico verificado na noite de ontem, sob a responsa· 
bilidade do MDB: 

"Politica e politicalha não se confundem, não se pare· 
cem e não se relacionam uma com a outra, antes se negam, se 
excluem, se expulsam mutuamente. A politica i: a higiene dos 
países moralmente sadios: a politicalha é a malária dos povos 
de moralidade estragada." 

E o vulto inolvidável postulou o império da verdade, verdade 
nos conselhos, verdade nos debates, verdade nos atas, verdade no 
Governo, verdade na tribuna, na Imprensa e em tudo, verdade e 
mais verdade. 

Houve oportunidade, de ontem para hoje, de se fazer um con· 
fronte entre a postura oficial do MDB e a conduta do eminente Presi
dente Ernesto Gciscl. Há poucos dias, falando a uma comunidade de 
secretários de comunicação social dos Estados, perguntaram a Sua 
Excelência se através daquele conclave se poderia esboçar um méto· 
do para se exibir uma boa imagem do seu Governo. Resposta pronta 
do eminente Chefe do Governo: "Não desejo, nilo me preocupa esta 
ou aquela imagem, quero que se exiba tão-somente a verdade." E es· 
sa verdade, Sr. Presidente, esteve totalmente ausente do MDB cm 
seu quadro de amostragem de distorções, de pessimismo, de subver
são, de delinqUência verbal e de derrotismo. 

(0 Sr. Presidente (José Lindoso) faz soar a campainha.) 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Sr. Presidente, 
vou encerrar minha oração. 

A imprensa vinha noticiando a existência de voluntários dos en· 
tendimentos entre os dois Partidos, apesar de não autorizados esses 
entendimentos pelo Senhor Presidente da República, Sua Excelência 
tomou conhecimento deles, com satisfação, com comprcenção e so
bretudo com estimulo. Agoru, Sr. Presidente, qual foi u resposta que, 
inopinada e desgraçadamente, algumas Lideranças do MDB deram 
àquelas tentativas, àquelas trocas de idéias em bencncio do Pais? Foi 
a resposta que se deve chamar do Pearl Harbour politico, reprcSJ>IInl· 
do nu noite cmedebista de ontem. 

Sr. Presidente, apesar disso tudo ainda existe, cmboru estreita, 
uma faixu de homens i(Jcidos c moderados nn ugremiuçilo oposicio
nista capales de pensar, ni\o cm termos de Brasil pequeno, mas cm 

termos de Brasil grande, que é nosso compromisso c que é a nossa 
certeza, sob as bênçãos de Deus Todo-Poderoso. (Muito bem! Pai· 
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Llder Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO ( MDB-SP. Como Llder, pro· 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Prcsiden· 
te, Srs. Senadores: 

A Liderança da Maioria, na realidade, não está servindo ao 
Governo. Iniciou o nobre Senador Eurico Rezcnde sua oração com 
as seguintes palavras: "O Pais viveu uma noite profundamente me· 
lancóliea", E procurou interpretar de uma forma inteiramente 
contrária ao que foi dito c ao csplrito do que foi dito, o programa do 
MDB, o programa da noite de ontem, como inadmisslvcl, insupor· 
távcl para o Governo, que teria ficado diminufdo c atingido por 
aquelas criticas. 

Não quero opor a S.Ex•. o nosso pensamento. Mas, por 
coincidência, quero opor à frase do Senador Eurico Rczende o edito
rial de um dos mais brilhantes órgãos de nossa Imprensa, publicado 
no dia de hoje. São palavras do editorial da Folha de S. Paulo, 
edição matutina: 

"Ontem à noite, com a simplicidade dos grandes momcn· 
tos, o Pais sacudiu o estigma de inferior, de dcsprcparado e 
de desqualificado. De repente, cresceram todos: Governo, 
Oposição, Leis c Justiça." 

Foi, realmente, um espetâculo que honra o Brasil, O que se 
disse ali nilo contém nenhuma novidade - repito e repto -
nenhuma novidade, àquilo que se tem dito, aqui, neste Plenário ou 
no Plenário da Câmara dos Deputados, 

A única diferença é que, aquilo que era debatido c discutido no 
Plenário, foi levado ao conhecimento do povo, de forma respeitosa. 
E vou demonstrar, cm muitas passagens, que o que aqui foi tomado 
como um ataque ao atual Presidente, como a referência do nobre 
Deputado Alencar Furtado a respeito das prisões, das perseguições e 
das torturas, foi, na realidade, colocado de forma a reconhecer que 
está havendo um combate a este problema c que as esperanças se vol
tam para a inteira normalização. 

Vamos colocar o problema cm termos de verdade ou não, e 
vamos responder uma a uma as objcções que nos foram formuladas. 

Antes, entretanto, quero aduzir outros comentários de nossa 
imprensa, revelando todos a forma elevada, sadia, com que o povo 
brasileiro recebeu a crítica c honrou o Governo c viu no espetácuio a 
abertura para um diálogo cfctivo. 

A ARENA faz bem em apresentar a sua versão; furá melhor se 
requerer, também uma hora e levar ao povo brasileiro o seu ponto de 
vista. E teremos assim, como nas nações cultas e civilizadas, o diálo· 
go dos representantes do povo com o povo que eles representam. 

Está de purubéns o Brasil, e hoje, no mundo inteiro, estâ sendo 
noticiado esse fato de que em um programa de televisão, cm cadeia, a 
Oposição brasileira pôde falar ao seu povo, E nenhuma' inverdade foi 
ditu. 

Respcitumos as interpretações e as versões, mas estou aqui, e 
peço ser interrompido se, na defesa dos pontos de vista ali susten· 
tados, eu não estiver apresentando algo rigorosamente objetivo. 

Citei o urtigo da Folha de S. Paulo, edição da manhã. No mesmo 
urtigo, nu mesma página, um outro editorial é, também, de um 
elogio franco ao progruma e à atitude du Justiça e das autoridades 
que permitiram u transmissão deste programa. 

Diz o editorial: 

"Ontem, tivemos uma primeira demonstração da força 
da lei. O que aconteceu ontem ou está acontecendo hoje pela 
munhil depois que os quatro lideres du Oposição fizeram u 
sua c.posiçilo'! O povo foi às ruas'! Os cdincios públicos fo· 
rum apedrejados'! Supermercados depredados? Prisões poli· 
ticus invadidas'!" 
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E, seguem-se comentários semelhantes. 
O Jornal do Brasil publica, também, algumas observações, 

depois de uma pesquisa de opinião pública que realizou, ouvindo 
doze capitais: Porto Alegre, Florianópolis, Curiliba, São Paulo, Belo 
Horizonte, Brnsilia, Cuiabú, Goiünia, Salvador, Recife, Fortaleza e 
Belém. A resposta i: maciçamente favorável. Um dos consultados 
disse que estava gostando por ser u primeira vez, em treze anos, que 
ouve a voz da Oposição, pelo menos num programa em cadeia. 
Outro afirmou que é a palavra livre da Nação, sem censura. Houve 
outras opiniões: "Achei muito necessário", E elogios semelhantes. 

Na capital de São Paulo, a maioria manifestou-se maciçamente 
favorável, declarando que se tratava da melhoi prova do aperfei
çoamento democrático que se busca, neste instante, no Brasil. 
Muitos viram as críticas como uma forma de colaboração .ao 
Governo, como um engenheiro que achou ter o Governo marcado 
ponto, - Governo marcado ponto! - porque isto .representa uma 
abertura ao diálogo. 

E seguem-se observações semelhantes, de todos os Estados do 
Brasil. 

O clima, portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é de respeito 
a este fato novo e de respeito ao Governo, que permite o diálogo. 

Quais os fatos que teriam sido inadmissiveis e que foram objeto 
da critica do nobre lider da Maioria? Tomou ele três trechos dos 
discursos do Deputado Ulysses Guimarães, do Deputado Alencar 
Furtado e do meu pronunciamento. Vamos tomar, um a um, os 
pontos. Primeiro, referiu-se S. Ex•, em termos candentes, violentos, 
com uma adjetivação inadequada, a esta afirmação do Presidente do 
MDB: 

"O fundamento deste programa é a mobilização de 
idéia, homens e forças representativas do Brasil para atingir 
os objetivos nele textualmente definidos." 

E seguem-se afirmações; uma delas: 

"A implantação da normalidade democrática e a 
conseqUente condenação; 

a) de todos os tipos de ditadura; 
b) da institucionalização dos regimes de exceção; 
c) do continuismo." 

O nobre Senador Eurico Rezende, em termos veementes, disse 
não admitir esta afirmação, e a qualificou de maneira visivelmente 
excessiva. 

Ora, Sr. Presidente, este trecho do discurso do Deputado 
Ulysses Guimarães nada mais é do que a leitura textual do Programa 
do MDB, programa esse registrado no Tribunal Superior Eleitoral, e 
pelo qual o MDB luta desde a sua instalação. 

Está na página 39 do Programa de Ação no Plano Politico: 

"I' -Implantação da normalidade democrática e a 
conseqUente condenação: 

a) de todos os tipos de ditadura; 
b) da institucionalização dos regimes de exceção; 
c) do continuismo." 

Este programa, aprovado em Convenção Nacional, foi regis· 
trado no Tribunal Superior Eleitoral, de acordo com a Resolução 
n' 9.241, de 6 de julho de I 072, e publicado no Diário da Justiça de 4 
de setembro de 1972. 10 · •. ~cumento que serve de base à açilo do 
MDB. 

Qual a injúria em que o Presidente do Partido vá à televisão c 
leia o urt. I' do Programa Politico do Partido? 

O Sr, Oslres Teixeira (ARENA - GO)- Permite V, Ex• um 
apurte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com prazer 
ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr. Oslres Tclxelrn (ARENA-· GO)- t só para refrescar n 
memória de V, Ex• O que o eminente Sennuor Eurico Rczcnde quis 

caracterizar, quando disse da injúria e do absurdo, foi o comporta· 
mente contraditório do eminente Presidente do Movimento Demo· 
crático Brasileiro, que defendendo um programa partidário, 
apropriou-se desse continuismo, preferindo, ao invés da renúncia, 
continuar Presidente do MDB. Foi isso. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Não foi isso. 
V. Ex• está focalizando um aspecto acessório, pessoal e - permita· 
me a expressão- medíocre, do debate. Vamos discutir programas e 
idéias. Eu quero saber se é ou não é licito ao Presidente do Partido 
repetir isso? E ele responderá a V, Ex• Há outros aspectos pessoais. 
Esta é uma forma de não discutir ... 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - Mas ele preferiu o 
continuismo. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ... como devem 
ser discutidos os problemas politicas. Se ele é simpático ou feio; se é 
coerente ou incoerente; se é Presidente: se foi eleito: se tem esta ou 
aquela posição, é secundário. Aquele que tem um argumento válido 
não apresenta um argumento desta natureza. Eu me recuso a entrar 
num debate desta ordem. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Porque é a verdade! 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Eu quero discu· 
tir o programa ontem apresentado e fazer a sua defesa com argu· 
mentes objetivos, se quisermos chegar a resultados concretos, ... 

O Sr. Gll .. nRoeha (MDB -SE)- Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR •. FRANCO MONTORO (M DB- SP)- ... acima de tu· 
do respeitando a verdade. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Mas a verdade é que 
ele continua Presidente do MDB, nobre Senador. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Ouço o aparte 
do nobre Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Não pretendia entrar no 
debate, porque, evidentemente, V, Ex• fala por toda a Bancada do 
MDB. Mas, permita-me entrar "de carona" no seu discurso, já que 
não foi possível fazê-lo no do eminente Lidcr da Maioria, para 
lembrar exatamcntc este ponto; a programação de ontem foi uma 
exposição de idéias e de princípios. E o que se ouviu na resposta do 
Líder do Governo? Alguma coisa a demonstrar a utilidade do AI-S, 
do aperfeiçoamento democrático e a chegada de um modelo 
dcsenvolvimentista justo? Ouviu .. se alguma coisa sobre as denúncias, 
que o Partido fez ontem, de concentração de rendas no Pais? Ouviu· 
se· alguma coisa sobre o exemplo que V, Ex•, ontem, apontou, de 
nações desenvolvidas que usam a democracia? Ouviu-se alguma 
coisa sobre a irrealidade salarial, que foi denunciada ontem? Não! O 
que nós ouvimos do Partido do Governo -e continuamos a ouvir, 
agora - foram provocações; cstus, sim, provocações e, inclusive, 
repetições. Para usar uma expressão do nobre Líder da Maioria, é 
um realejo de repetições; que nós somos saudosistas, sem se lembra· 
rem que um terço da população adulta deste País já se renovou no 
período revolucionário. Acusam-nos de negativistas; dizem que 
somos incoerentes até, qUando daqui desta tribuna nós diziamos c 
fazíamos elogios ao Governo, que conseguiu, com a legislação 
absolutamente justa c revolucionária, fazer com que jovens Senado· 
res ocupassem os nossos lugares aqui. Se houve um retrocesso, 
evidentemente nilo foi nosso, Continuamos fiéis a 74, pregando o 
normal contra o esdrúxulo; a luz contra u escuridão. Se houve 
retrocesso, se houve divórcio, antes mesmo de ser promulgada a lei, 
nilo foi nosso; foi do sistema. No dia em que o sistema repetir o que 
fez em 1974, estaremos todos juntos. Mas por isso é preciso, nobre 
Uder, que se discutam idéias e que nilo se resvale pura o pessoal, que 
em nada engrandece nem o diálogo n~m esta Casa. 

O Sr. Oslreo Telxclru (ARENA- GO) - Pcrmiliriu V. Ex• 

muis um apurtc med[ocrc? 
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O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Ouço o aparte 
de V. Ex• 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO)- Ex•, a mim me pare· 
ce que toda a pregação tem que ter por fundamento a legitimidade; e 
u legitimidade que emprega uma idéia está profundamente, 
intimamente, vinculada ao comportamento dessa pessoa. A mim me 
parece que perde a legitimidade o MDB, no instante cm que condena 
o continuismo, através do seu programa, pratique-o em beneficio 
próprio, como também perde a legitimidade quando condena as elei· 
çõcs indiretas, como se condenou- e ni!o foi só o eminente Depu· 
tado Ulysses Guimarães que votou em eleição indireta - outros 
eminentes parlamentares já participaram de eleição indircta, e o 
próprio Movimento Democrático Brasileiro já teve· oportunidade de 
eleger governadores por eleição indireta. Nessa hora, nesse instante a 
elciçüo indireta foi válida, c nilo adiantou o programa do MDB, 
como tenho certeza que o M DB vai eleger Governador e Senador em 
eleição indireta, esse clássico Senador de quem tanto falam contr~ 
ele, também irú eleger no Estado do Rio de Janeiro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- A argumenta· 
çào de V. Ex• insiste na parte mais fraca de qualquer argumento. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- e medi ocre, mas ver· 
dadeira, se me permite. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Inteiramente 
inadequada. Diz V. Ex•: "O Deputado Ulysses Guimarães continua 
na Presidência". Aponte, V, Ex•, um Presidente de Partido que nilo 
continue na Presidência. 

Lutamos contra, mas se é lei, não há outra fôrma seni!o respei
tar c obedecer. Somos contra o Al-5, contra uma série de normas da 
Constituição, mas ni!o há outra forma ... 

O Sr, Oslres Teixeira (ARENA - GO)- Eu não podia renun· 
ciar. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ... senilo meu 
amigo, nobre Senador, hâ de lutar para modificar a norma, c, o que 
se deve discutir é se a norma é ou nilo justa. E, aqui, precisamente, é 
que o nobre Líder Eurico Rezendc ... 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - ~ preciso ter autori· 
dadc para isso. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ... ao examinar 
o aspecto da eleição indircta, mais uma vez não viu o problema, por· 
que disse: "Eleições indirctas existem para o Senado, para governa· 
dores, para executivos, cm todas as partes do mundo", 

A discussão é válida, e é pcrfeil~mente democrática a eleição in· 
direta. Quando o MDB denuncia o sistema ndotndo, não está apenas 
se opondo à eleição indireta, mas, ao casulsmo, porque sabe V. Ex• 
que, o que se procurou fazer com a eleição indireta para Senador, pn· 
ra Governador, não foi adotnr um sistema mais perfeito, foi o de 
assegurar à ARENA e ao Governo, num continuismo- é isto o que 
se condena- ... 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Nilo é verdade. · 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ... inadmissível, 
a eleição desses homens. Fez-se uma legislaçilo que é contrária à 
própria natureza da lei, A lei tem que ter por objetivo o bem comum, 
a lei i: uma norma geral, e, essas modiOcações, esse "pacote de abril" 
como foi denominado, teve endereço certo, atendeu a circunstancias 
cusuísticas, numa linguagem clara que torna bem nítida a diferença 
entre os nossos pontos de vista. Foi um jogo com cartas marcadas, 
porque nem mesmo se tornou uma Assembléia Legislativa para 
eleger indiretamente; precisou-se enxertar essa Assembléia com 
vereadores a serem escolhidos, para assegurar aquele quonun que 
garanta ao Governou eleiçuo de governadores que estejam dentro do 
esquema do Governo. · 

Quero lembrar, nobre Senador, que tudo isso 1: u negação do 
compmmisso da Revolucno de 64 e do seu Ato Institucional; não o 

n• I, porque nào teve número. Foi o compromisso de honra que a 
Revolução assumiu e que diz no seu prefácio: 

"A revolução se distingue de outros movimentos arma· 
dos pelo fato de que nela se traduz, nilo o interesse e a vonta· 
de de um grupo, mas o interesse e a vontade da Nação." 

Não ó um grupo que pode continuar mandando no Pais; é a Na· 
ção que deve governar. Essa é a realidade clara e isso só se dará ntra· 
vés de uma normalização constitucional. 

Falar em eleições indiretas e defender a sua procedência porque 
outros países têm eleições indiretas é fugir ao problema, porque o 
que existe é acusação a esse sistema aqui adotado com o jogo de car· 
tas marcadas, tanto que V. Ex• no seu aparte pretendendo confundir, 
na realidade me ajuda para mostrar que até V. Ex• sabe que a carta 
estâ marcada; ... 

O Sr.Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ... que dos 22 
Estados só num não encontram meios de tirar do MDB a possibili· 
dade de eleger um Governador. 

Jogo com cartas marcadas, fomos muito mais delicados no pro
grama da televisão do que estilo sendo nesse programa debatendo no 
plenârio. 

Mas, vê V, Ex•, a afirmação do MDB e a defesa do seu progra· 
ma representa uma tese da maior importância para o Brasil c que é 
até um compromisso expresso da Revolução de 1964. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Pediria permis· 
silo para dar o aparte ao Senador Jarbas Passarinho, que já havia 
solicitado por duns vezes e eu inadvertidamente havia esquecido. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Sou muito grato à 
gentileza de V. Ex•, nobre Lfder Franco Montoro. Em primeiro 
lugar, gostaria de participar do discurso de V, Ex•, saudando a re· 
gulamentação da lei. V. Ex• há de estar lembrado de que um dos 
pontos - como Relator - em que eu mais insisti foi, cxatamente, 
que os Partidos pollticos tinham deixado passar a oportunidade, no 
passado, de regulamentar a lei que já lhes dava acesso à televisão. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Rendo minha 
homenagem, O MDB seguiu o sábio conselho de V. Ex• 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Acho isso 
extremamente salutar, acho muito importante que se faça, e, o receio 
que há de uma parte - pelo menos da minha Bancada - é que se 
tenha perdido a oportunidade de consolidar esse direito, e, através de 
uma participação que ni!o poderia ser isenta, ela tem que ser, eviden· 
temente, facciosa, somos facções; também, não sou dos que crêem no 
irenismo, dos que admitem que não hã porque lutar. A politica se 
nutre das divergências e temos que ser divergentes nos nossos pontos 
de vista, pelo menos, até quando os nossos programas nilo 
coincidam. O nobre Senador Gilvan Rocha falou sobre idéias, 
e sobre idéias 1: que seria interessante falar, cm torno do discur
so de V, Ex•, mas seria apropriar-se dele. Pretendo apenas tocar 
cm dois pontos inicialmente: um quando se falou cm concentração 
de renda. Sabe V, Ex• que os modelos cconômicos brasileiros de 
antanho, como os de hoje, silo concentracionários. A renda foi 
sempre concentrada num grupo mais favorecido no longo de toda 
história cconômica brasileira. Diz o Ministro Joilo Paulo dos Reis 
Velloso, que pela primeira vez - apesar de ainda se estar 
beneficiando muito as classes mais altas- aparece um beneficio cm 
rclaçuo us classes infellores quando, no centro, a classe média é a 
mais sacrificada. Entretanto, a única Intervenção nesse sentido seria 
puru caracterizar .que nós também estamos de acordo com uma 
melhor redistribuição, mas que até agora isso não foi feito no Pais. 
Segundo; fulou-se no salário mínimo - V, Ex• sabe que antes de 
1959 e 1964 foi quando o salário mínimo mais caiu no seu valor 

'· :.; 
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aquisitivo. E, presto minha homenagem a V. Ex•, como Ministro do 
Trabalho que fui nesse período, porque, no período pequeno cm que 
V. Ex• - infelizmente pequeno pura nós - foi Ministro do 
Trabalho, fez um esforço muito grande pura que o salário mínimo 
fosse, por seu turno, elevado, O que prova que V. Ex• também · 
encontrou um quadro extremamente injusto. Para concluir o meu 
aparte, nobre Llder -e só o dou porque V, Ex• disse que gostaria 
de ser interrompido - gostaria de citar duas inverdades, V, Ex• 
disse que não houve- cu diria, dois fatos que, de outra vez, aqui, 
disse se divorciam da realidade, e isso foi interpretado como eu di· 
zendo que era inverdade, então, vamos logo dizer inverdade, A pri· 
moira, quando o Presidente do Partido de V. Ex• di~s.e, deblaterundo 
contra o 477: "O Decreto-lei n• 477 feito contra o estudante", Ora, já 
tive oportunidade de dissecar este assunto, nesta Casa, nu presença 
de V. Ex• e dos nobres Membros da Oposição, e só recebi um aparte 
do nobre Senador Nelson Carneiro, com relação a episódio 
anterior à minha pobre presença no Ministério da Educação. O 477, 
que foi aplicado, escrupulosamente, contra pessoas envolvidas em 
facções clandestinas- não eram ligadas ao partido da Oposição; ao 
contrário, até muito poucas estavam ligadas ao Partido Comunista 
Brasileiro. a maioria pertencia ao Partido Comunista do Brasil, à 
ação popular marxista·leninista, etc. - pessoas caracterizadament~ 
dispostas à conquista do poder pela força, pela luta armada, o que 
nilo i: do programa do Partido de V. Ex• Daí me parecer que, 
quando se diz que o 477 é contra o estudante, o Presidente desse 
Partido está dando uma impressão de que está solidário com aqueles 
que foram punidos, o que é uma impressão penosa e desagradável. 
Gostaria de ter a tranqUilidade de uma interpretação que não me 
levasse a essa conclusão que me parece, de certo modo, lógica. Se ele 
diz que a legislação é contra o estudante e não apenas contra o 
estudante que participa, milita em uma facção disf"'SS'' a fazer 
guerra revolucionária, evidentemente, ele está gei!Cralizando os 
casos, No segundo, o Llder Eurico Rezcnde trouxe à baila, no 
momento da sua oração, (ó quando .. ihfclizmente, o Presidente do 
Partido de V. Ex• declarou que as cassações se faziam- portanto 
ele se referiu ao AI-S- quando os Membros da Oposição se torna· 
vam incômodos. Isso é uma injustiça, não i: verdade. Por isto é que 
aproveito a oportunidade pura pedir a V. Ex• que considere esses 
dois pequenos reparos. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Agradeço a 
intervenção de V, Ex•. que diz tudo ... 

O Sr. Glhan Rocha (MDB- SE)- V. Ex• permite um aparte? 

O Sr. Jarbas Passorlnho (ARENA- PA)- Vejo que ericoi a 
Bancadu de V. Ex•. Estarei disposto, se V. Ex• me permitir, em 
qualquer outrn oportunidade, não neste discurso, a desdobrar o meu 
raciocínio. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Eu responderei 
ugoru. mas o nobre Senador Gilvun Rocha insiste em receber o 
aparte imediatamente, Depois responderei u ambos os upartes, 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE)- (ó uma demonstração 
muito prútica, Ex•. de como i: bom discutir idéias. Por uma dessas 
coincidências que ví:m do Além, estou com tt Folha de S. Pa11lo, e 
nela temos uiÍl artigo do Professor Edmar L. Bach:~. que atuulmente 
se cncontru em Harvurd, sobre "A aritmética da mis~riu no Brasil", 
par:t contestar, inclusive, dados do ilustre Senador Jarbas Passarinho 
que diz que, agora, a concentração da rendu brasileira diminuiu, 
Truta-se de um estudo do Banco Mundiul, publicado em 1975, 
"Distribution of lncome: A Compilation of Data", publicação 
oncial do Banco Mundial. que diz o soguinte: " ... seju em termos 
absolutos, scju cm termos comparativos, o gruu de concentruçilo da 
renda no Brasil uprcscntu-sc cxtrcnuuncntc elevado. Os 5% dus 
fnmflias muis ricas detém 36% do h)\ul du n:ndu pcssoul." O muis 
importante: "Recentemente, o Banco Mundial publicou uma 
compiluçào de dudos de distribuição de rendu parn H I palses, incluin· 
do os dados do censo de IQ70 paru o Brusil (')Os resultudos uli 
revelados si\o muito importuntcs. En1 primeiro Jugnr, confirmando u 

suspeita de estudos técnicos anteriores ('), (1), nca estabelecido que 
o estudo sobre u distribuição de renda, preparado pura o Ministério 
da Fazenda do Brasil, subestimou o grau de concentração de renda 
no Pais em 1970." E vai mais adiante: "A partir de 1970, minguam as 
estatísticas oficiais a respeito da distribuição da renda no pais. 
I nformaçõcs preliminares da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios de 1972, ... " Diga·sc de passagem, amostragem oficial do 
Governo." ... indicam um grau de concentração da renda ainda mais 
acentuado do que aquele observado cm 1970." Não é o MDB que 
está dizendo isso. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- Permite V, Ex• 
um aparte? Não tomarei mais de meio minuto. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Eu agradeço o 
aparte de V, Ex• c devolvo o aparte ao nobre Senador Jarbas 
Passarinho. 

O Sr, Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Não tomarei mais 
de um minuto de V. Ex•, porque, ncando este aparte do Senador 
Gi!van Rocha sem cu falar, parece que aquiesci. Veja V. Ex• que 
um homem inteligente, que ouve bem, acabou de me atribuir o que 
eu não disse. Eu disse· precisamente que, segundo os dados do 
Professor João Paulo dos Reis Velloso, Ministro do Plancjamento, a 
concentração de renda, na última década, não teria sido tão grave 
quanto nas décadas anteriores. S. Ex• não me desmentiu cm nada, 
pois que citei o autor no qual me louvei c entreguei a V. Ex• o julga· 
mento do ponto de vista dele, Segundo, a concentração de renda no 
Brasil i: um fato histórico, foi o que afirmei. Este sim, sustento, é, 
Terceiro, vale a anrmativa do Banco Mundial, não vale a anrmativa 
do IBGE. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Eu gostaria de 
responder, agora, às quatro objcções do Senador Jarbas Passarinho. 

A primeira se refere à concentração de rendas. O nobre Senador 
Gílvan Rocha citou a opinião de um dos economistas mais aatori· 
zados e insuspeito. Diretor do Departamento de Economia da 
Universidade de Brasília e, hoje, Professor de Economia na Universi
dade dc Harvard, nos Estados Unidos. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Perdão, Senador, 
está fazendo mestrado lá, Espero que seja professor cm pouco 
tempo. Está fazendo mestrado e, inclusive, é um homem brilhante, 
sem dúvida nenhuma, mas é professor visitante fazendo mestrado. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- V. Ex• está 
cquivocado, o nobre Economista e Professor Edmar Bacha já tem o 
mestrado e tem o doutorado. Foi nesta qualidade que ele dirigiu o 
Curso de Pós-Graduação da Universidade de Brasllia. Sabe V, Ex•, 
como Ministro da Educação que foi. que não pode lecionar num cur· 
so de pós-graduação quem não tenha o titulo de mestre ou de 
doutorado. 

O Sr, Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- O que li no rodapé 
da Folha é que ele fazia mestrado, nesta altura. Inclusive, apresentou 
umu propostu que me pareceu sugestiva, interessante, da forma pela 
qual, em 'e tomando apenas cerca de 16% da renda dos mais 
ubastados do País, se conseguiria aumentar em 9% a renda dos mais 
pobres, 

O SR. FRANCO MONTO RO (MDB -SP)- Exato. 

O Sr, Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- Esse trabalho eu li, 
i: o mesmo a que, creio, se reporta o Senador Gilvan Rocha, e no 
roda pi: du Folha se dizia que o professor fazia mestrado, nessa altura, 
nu Universidude. Mas, V. Ex• conhece-o melhor. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Conheço-o 
pessoulmente, ele esteve aqui, no Senado, fazendo palestras c 
comunicações nu Comissão de Economiu e tive oportunidade, 
inclusive, de purticipar de um seminário dirigido pelo Professor 
Buchu, na Universídude de Brnslliu. 

O dudo que ele truz, sem novas discussões, - não será aqui o 
momento de discutir o mérito dessu questão - basta o fato de um 
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homem como Edmnr Bucha fazer essa afirmação, para não se poder 
incriminar o MDB de ter praticado uma inverdade no dizer isto que 
disse Sacha. E digo mais, assisti, quando tive a honra de representar 
o Congresso, como observador na Assembléia Geral das Nações Uni· 
das, McNamara, com a equipe de Economistas da ONU, trazer os 
dados sobre a c.oncentruçllo de renda. E, nu lista de frente, estava, 
infelizmente, o nosso Brasil. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Senador, vamos 
discutir, porque estamos de tu:ordo1 Eu nilo disse, em nenhum 
momento, que nilo há concentração de renda no Pais. V. Ex• me atri
buiu uma objeçilo que nilo fiz. Apenas disse que é um fato histórico, 
crônico e que, segundo o Ministro Joilo Paulo dos Reis Velloso, ago
ra é que está sendo modificado. Então, V, Ex• parece dar-me uma 
resposta, assessorado ou acofitado pelo nobre Senador por Sergipe, 
àquilo que eu não disse. Fiz duas objeções e V. Ex• as tomou como 
quatro. A primeira, cu insisto: falar como se fosse resultado do mede· 
lo econômico de 1964 para cá a concentração de renda é uma 
inverdade. A concentração de renda é um fato erônico no Brasil. E 
todos devemos lutar, para que ele sÇ modifique para melhor. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Respeito o pon
to de vista de V. Ex•, mas nllo é o nosso; não i: o nosso, nilo é o do 
Professor Sacha c nilo i: o da maioria dos economistas do Brasil. 
Não é aquilo que temos sustentado. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Bucha nilo disse is· 
so. Quem disse foi o Banco Mundial. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- A concentração 
existiu e está se agravando. Se el:t já existia, tornou-se mais grave ain
da. Vou ter oportunidade de, no decorrer do meu pronunciamento, 
demonstrar isso, com relação ao problema do salário, que se está 
agravando como nunca. Realmente, um dos males maiores da atual 
situação c do atunl modelo econômico brasileiro é que ele tem o carâ· 
ter concentracionário. Diria mais, não é apenas do modelo econômi· 
co, é do modelo político, do modelo de desenvolvimento. t: a concen· 
tração de poderes, de atribuições e de recursos nas mãos dos órgãos 
centrais c o abandono, o desamparo dos órgãos interiores, Estados, 
Municípios, empresas, entidades representativas de empregados e 
empregadores. Tudo no Brasil perde a sua autonomia. Estamos num 
regime de absoluta concentração. 

Permita o nobre Senador Jarbas Passarinho que diga, este é o 
nosso pensamento, esta é a nossa verdade. S. Ex• talvez tenha inter· 
pretações diferentes. S. Ex• se refer.iu ao Ministro Reis Velloso, mas 
não disse que estava de acordo com o Ministro Reis Velloso. Apenas 
disse: é o Ministro Reis Velloso quem afirma. Respeito a opinião do 
Ministro Reis Velloso. O nosso objetivo, na televisão, não foi levar o 
pensamento doM inistro Reis Velloso. Precisamente, o que deve mar· 
car um regime democrático e o verdadeiro desenvolvimento de um 
pais é o debate em que se apresentem não apenas o ponto de vista 
dos homens do Governo, mas também dos homens da Oposição. Po· 
de-se divergir. Respeitamos aqueles que divergem, mas não se pode 
tirar ao MDB o direito de apresentar, de forma respeitosa e bem 
fundamentada, o seu ponto de vista. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Mas ninguém quer 
tirar esse direito. 

O SR. FRANCO MONTORO (M DB - SP)- Aliás, esta não 
foi a posição de V. E.<' V. Ex• começou por reconhecer esse direito 
c, mais do que isso, até a assumir uma parcela da responsabilidade, E 
V. Ex•, como relator da "Lei Falcão", havia advertido o Congresso 
e os Partidos sobre a possibilidade da utilização desse programa jâ 
previsto nu Legislação. Peço a V, Ex• que me permita responder nos 
outros itens, porque estou apenas no primeiro. Eu anotei quatro. 
V. Ex• disse que são dois, talvez cu tenha ouvido demais. 

O Sr .. Jurhns Pn.,nrlnho (ARENA- PA)- Fiz duns objeções 
pc~~Oais. l 1111:1 V. r: ... - aL::Ihnll dt: CUrUCtcrizar: eU diS~C que U lese crn 
~u.~tctH<H.ld :h·l·l \l,ni~~~~) ~~~~1·. Vt"llosll, crn quem cu ucredito. Não 
dis~c que l.!!.l!l\';1 tlc a.:urdo ~.:orn a tese, mas ucrtdito nos dudos que 

me apresentou, V, Ex• já interpretou como minha. Mais do que 
V. Ex•, a autoridade que V, Ex• recebeu por Sergipe. Por outro la· 
do, está a Bancada, parece que toda ela movimentada, no que lhe res· 
tu, para tentar debater idéias. Isto, eu acho admirável. Estou sau· 
dando que assim aconteça, 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a 
observação de V, Ex• e a colaboração que V, Ex• está dando u esse 
discurso. V. Ex• está realmente debatendo os temas. Podemos diver· 
gir, mas esses são os temas que devem ser tratados. Disse V, Ex• do 
salário mínimo. Já, no meu tempo de Ministro, enfrentei o problema 
e V. Ex• me rendeu homenagem ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Pensei que V. Ex• 
iria discordar disso também, só porque fui eu quem disse. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ... aceito a 
homenagem, mas quero declarar que o problema se agrava e o 
demonstrei, em uma das passagens de meu discurso, a que vou fazer 
referência em seguida ao responder ao Senador Eurico Rezende (cru
zam-se apartes) e quero declarar também ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Nesse ponto é que 
cu gostaria que V. Ex• prestasse atenção em qual foi o meu ponto de 
vista. Apenas disse que, na estatística disponível, na qual todos esta· 
mos nos louvando, a maior perda de poder aquisitivo figura entre 
1959 e·l964, incluindo até o ano de 1966. Se elas são mentirosas, 
V. Ex• provará. Mas, eu baseado nelas, estou admitindo e, inclusive, 
ressalvei a posição pessoal de V. Ex• Mas, como sou eu quem está 
dizendo, é possível que isso também seja tomado como objeção. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Tenho razões 
cm contrário para sustentar que o poder aquisitivo do salário m(ni· 
mo e, principalmente, o aspecto da má distribuição de renda, 
representada pela defasagem entre o salário mínimo e os salários 
maiores- porque é esse o índice que marca a má distribuição da ren· 
da e não o dado isolado- com base nesse dado, que apresentei na 
televisão ... 

O Sr.Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Não estou discutin· 
do isso V. Ex•, por favor, não saia do centro da discussão que é o 
salário minimo em si, como parâmetro de referência, e sua perda 
maior de capacidade aquisitiva que se deu entre 1959 e 1964. Essa é a 
afirmativa. Se ela é falsa, vamos provar que a série histórica em que 
ela se baseou também é falsa. Quanto ao outro lado do problema, 
que V. Ex• apresenta, estou inteiramente de acordo, a menos que 
essa concordância o desagrade. Acho que a sanfona chamada 
diferença entre os grandes salários e os baixos salários, se agrava. 
V, Ex•, nesse ponto, tem razão, embora tenhamos que levar em 
consideração uma posição histórica brasileira que tem peculiarida· 
des, que é um Pais saindo do subdesenvolvimento, lutando para ser 
uma potência emergente. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Qual é o 
aspecto abordado cm nosso pronunciamento? ~ o da diferença. 
Então, V. Ex•, na realidade, não objeta em relação ao tema ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Eu nem teria 
concordado tanto para dizer que V. Ex• foi, dos quatro, o mais 
brilhante dos expositores, ontem. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Permita-me 
completur para responder as quatro observações de V. Ex• 

A segunda, sobre o salário minimo, V. Ex• concordu, ou pelo 
menos não discorda, daquela defasagem que foi objeto da nossa 
comunicação. Foi disso que falamos e mantemos, agora. 

O Sr.Jarbas Passarlnho(ARENA- PA)- Nilo objetei isso. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Terceiro 
aspecto: disse V. Ex• que há duas inverdades nus afirmações feitas 
pelo Deputado Ulysscs Guimur~es. O primeiro, de que o Decreto-lei 
n• 477 é contra o estudante. 
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Será, mais uma vez, matéria que V. Ex• poderá dar uma 
interpretação diferente. Mas o decreto refere-se a punições a serem 
aplicadas a estudantes, estabelece penalidades para elas ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - O Código Penal 
também não é contra o povo ... 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - e contra o 
criminoso. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Agora, V, Ex• estã 
de acordo: é contra o criminoso, é contra o ilfcito penal. Então, não é 
contra o povo, não é contra o estudante. e contra o estudante que 
transgrediu, participando de uma facção clandestina disposta a 
conquistar o poder pela força... ' · 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Eu respeito ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Agora, foi o 
Professor de Direito que me levou à boa conclusão. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Exatamente. O 
Decreto 477 se refere aos estudantes, impondo sanções e toda a 
opinião pública ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Manipulada. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ... manipulada 
ou não. O pensamento dos estudantes, o pensamento do Congresso, 
ouvimos na Comissão de Educação o Senador Gustavo Capancma, 
que foi duas vezes Ministro da Educação, dizer que, apesar de ter si· 
do Ministro num regime ditatorial, nilo teve nccessidáde de recorrer 
ao expediente ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Nilo precisava, 
Senador. V. Ex• é da minha geração, não me fale, por favor, no Esta· 
do Novo, 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não quero 
discutir com V. Ex• 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Não me ponha a 
figura de Gustavo Capanema. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- e inteiramente 
lateral. Quero apenas mostrar que a tese dcfendic!a pelo Deputado 
Ulysses Guimarães foi defendida por inúmeros parlamentares, 
inclusive da ARENA. ~o ponto de vista do MDB. V. Ex• pode di· 
zer divirjo c nós respeitamos a divergência. Mas, se nós temos o direi
to de ir à televisão apresentar o nosso ponto de vista, ninguém nos 
pode tirar o direito de dizer que, no nosso entender, esse decreto 
prejudica a classe dos estudantes do Brasil. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Sou contra a 
colocação. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - E V, Ex•, no 
·fundo, concorda conosco. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Pois não. 

O Sr. Gllvan RO(ha (MDB- SE)- Serei breve, sem nenhuma 
pretensão de querer ordenar os debates, já que a atribuição não é 
minha, mas apenas para lembrar a V, Ex• que cu dizia que a nossa 
pregação de ontem foi sobre idéias, Sobre isso, inclusive, tomei notas 
do que ficou bem claro nas nossas idéias básicas de ontem. Uma, nós 
já discutimos, a concentração de rendas. Essa é ponto pacifico, 
aceito por todo mundo. A alegação do ilustre Ministro Jarbas 
Passarinho de que sempre existiu é uma alegação que não me parece 
muito sólida, porque, se sempre existiu, tem o direito de continuar 
existindo, 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Veja como o 
homem brilhante ... 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Sobre o 477 ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Pt\)- ... como o homem 
brilhante ... 

O Sr. Glhan Rocha (MDB- SE)- Estou com o aparte. Ex•. 
Sobre o 477, não me parece também muito feliz u compuruçcto de que 
o Código Penal existe, porque existem criminosos. Oru. a compara· 
ção me· parece, partindo de um homem da culturu do Ministro 
Jarbas Passarinho, que não é muito .feliz. t: a mesma coisa que se 
dizé:r: vamos proibir as feiras livres, porque nus feiras livres existem 
muitos crimes. O 477 é altamente discriminatório. Niio apenas impe

. de que haja subversão, mas coloca sobre uma vala comum todos os 
estudantes que quiserem se manifestar sobre assuntos políticos. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - f: um conceito 
falso. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB -SE)- Insisto: seria a mesma 
coisa do que acabarmos com as feiras livres, porque lá existem 
criminosos. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) -Agradeço o 
aparte de V. Ex• e parece-me que o problema está colocado com a 
sua inteira nitidez. Compreende-se que haja divergência de 

. interpretação, mas não se pode negar que o MDB tenha o direito de 
levar a sua interpretação, que é fundada, c que tenha a seu lado 
intépretes da maior categoria, inclusive da Bancada da ARENA, 
sustentando um ponto de vista sobre um problema que também está 
no seu programa. A referência ao AI·S e ao 477 está no programa 
de ação imediata do MDB. Compreendemos a divergência, mas não 
podemos concordar com aqueles que nos condenam por dizer aquilo 
que pensamos, por anunciar o nosso programa, e o fizemos de forma 
respeitosa. 

Quanto às afirmações feitas em meu discurso e que foram objeto 
da crítica do nobre Senador Eurico Rezende, cuja ausência no plenâ· 
rio cu lamento, S. Ex• não me deu um aparte ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex•~ 
(Assentimento do orador.) S. Ex• me solicitou que desse a V. Ex• 
uma explicação. Pediu que aqui ficássemos para prestar a homena
gem que é devida a V. Ex•, porque S. Ex• estava, por motivos 
imperativos, obrigado a retirar-se do plenã-m. m~. foi desconsidera· 
ção com V. Ex•. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a 
comunicação de V. Ex•. 

Quero lembrar as palavras do Sonador Eurico Rezende. Disse 
S. Ex•, em tom veemente: "O Senador Franco Montoro faltou à ver· 
dade, não corresponde aos fatos, é uma inverdade". E leu alguns 
dados. 

Que disse cu, a respeito do ponto de vista econômico? Que a 
divida externa do Brasil era, hoje, da ordem de trinta bilhões de dói a· 
res. Que, para pagá-la, precisaríamos ter um saldo em nossa balança 
comercial c que, ao contrário, ao invés de termos saldos, tínhamos 
deficll e que, no ano passado, o deficit tinha sido de dois bilhões c 
duzentos milhões de dólares. 

S. Ex• disse que não é verdade. Respondo a S. Ex• com a 
mensagem do Senhor Presidente da República ao Congresso Na
cional. Todos os dados que apontei no meu discurso estão 
fundamentados cm dados oficiais. No nosso entender, eles são mais 
graves, mas por um .respeito à objetividude tomamos os dados 
oficiais. 

Dívida Externa: 

"Em fins de 1976, era de vinte c sete bilhões e duzentos 
milhões de dólares. Hoje, ... " 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA) - Perdão. Divida 
externa só, ou dívida externa líquida? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Olvida externa. 

f: o que está nu Mensagem - é divida externa, incluindo a 
pública c a privada. S. Ex• pode dizer: "Mas n dívida privada não 
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participa ... " Mas sempre foi assim. Não hã nenhuma inovação, 
Quando se fala cm divida externa inclui-se a divida privada c n divida 
pública, Mas o que S. Ex• acentuou, c com muita ênfase,' 4'·' ···a 
incxato o meu dado, relativo no deficit no ano passado, No discurso 
cstâ dito, expressamente: "No ano passado foi de 2 bilhões •· cf'n mi· 
lhõcs". Esta citação foi tirada da Mensagem do Senhor Presidente da 
República ao Congresso Nacional. 

Mensagem de 1977, pâgina 10, onde se diz: 

"Enquanto as importações mantiveram o mesmo nlvcl 
que cm 1975, contribuindo para uma substancial redução do 
deficit da balança comercial" - c acrescenta - esse deficit 
foi de 4,6 cm 1974, c, de 3,5 cm 1975, c, de 2,2 cm 1976." 

t;: um número rigorosamente cxato, c que foi mencionado na 
Mensagem do Senhor Presidente da República, 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Nobre Senador 
Franco Montara, este é um outro assunto, por exemplo, que daria 
margem a discussões bem amplas, e, muito especialmente, numa 
câmara técnica. Veja V. Ex• que cu o tomo por um homem da classe 
média - cu sou um homem da classe média - o nosso débito 
particular deve ser pequeno, porque a nossa renda não é tão grande. 
Possivelmente, o Sr. Senador Magalhães Pinto pode dever vinte 
vezes mais do que nós dois juntos. Acontece que o Pais quando 
devia, hã algum tempo, I bilhão de dólares, podia parecer uma coisa 
estrondosa, porque tudo o que o Pais fazia, em termos de exporta· 
ção, era cerca de I bilhão de dólares, com um único produto, que era 
o café, Mas, na hora cm que o Pais vende 12 bilhões de dólares cm 
exportações, ele pode dever mais. O que nós devemos analisar em 
relação a dívida, é o seu perfil. Qual é o perfil da divida brasileira? 
Qual é, portanto, a sua possibilidade de pagamento? Esse índice de 
solvência, a que V, Ex• se referiu e que o Ministro ReisVelloso, tnm· 
bém, com dois anos de exportação, pagamos toda a divida externa 
brasileira. Em segundo lugar, saber ... 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Não importan· 
do mais nada. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Não, não. 
Permanecendo. E são dados de referência, é claro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- O deficit que se 
soma, nobre Senador, não resolve o problema. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Não é resolver. Se 
nós tivéssemos devendo cada vez mais sem capacidade de exportar, a 
crítica de V. Ex• teria total cabimento; fora disso ela é duvidosa. 
Não digo que ela seja inverldica. Digo apenas que é motivo que dã 
para nós discutirmos. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Exato, Até ai 
posso concordar com V. Ex• 

O Sr.Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Já fico satisfeito. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Seria, no mâxi
mo, matéria de interpretação. Mas dizer que é invcrldica, que faltou 
à verdade o MDB ao ir à televisão comunicando à Nação aquilo que 
o Presidente disse ao Congresso! E notc·sc que ninguém negu 11 

gravidade deste problemu. O que o Governo faz é tentar se justificar, 
alegando que a elevação do preço do petróleo criou uma situação di fi· 
cil pura o Pais. Nós poderíamos discutir também isso: quem é o 
responsável pela dependência do Brasil cm relação ao petróleo? 
Dependênciu que foi denunciada há muito tempo por vozes du 
Oposição c por técnicos da muior autoridade. Tudo isso poderia ser 
discutido e isso, talvez, ugravusse ainda mais a situação dos governos 
sucessivos que têm dirigido o Pais. Mns quanto ao fato uprcscntudo 

da divida externa c do deficit que se mantém- no ano passado foi 
de 2 bilhões c 200 milhões, c houve deficit no ano anterior, c houve 
dejic11 L v .lil0li'o! 1 ~74- is tu i: fato objcuvo, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso, Fazendo soar a 
campainha.)- Observo ao nobre Lldcr que só dispõe de 5 minutos, 
quando então terminará o prazo regimental desta sessão. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Concluo, Sr. 
Presidente. O segundo dado apresentado pelo nobre Senador Eurico 
Rezende - vêem V. Ex•s que o primeiro dado que S. Ex• reputou 
falso consta da Mensagem Presidencial c ele é incontestável - é 
relativo ao salário mlnimo. Aprcsentumos um dado objetivo que rc· 
presenta, no nosso entender, um dOs sintomas mais graves -c é 
bom que se comunique à Nação, que se debata o problema -
porque o perigo que ameaça o Brasil é precisamente este, é desta con· 
ccntração extraordinârin de recursos, de poderes, cm mãos de um 
pequeno número e a miséria cada vez maior de outro. 

Declarei e confirmo: assisti na Alemanha a assinatura de um 
acordo colctivo entre o sindicato dos empregados dos funcionários 
federais e o Governo Federal da Alemanha, estabelecendo, entre ou· 
Iras cláusulas do acordo colctivo, esta de que nenhuma remuneração 
seria muior do que 8 vezes do que a remuneração mais baixa: a difc· 
rcnça não podia ter um índice maior que oito. Em outros palscs, a 
diferença é 12, 13, 14. No Brasil, cm 1961, por iniciativa do DASP, 
fixou-se cm lei que essa diferença, no funcionalismo federal, não po· 
dcria ser maior que 18. Hoje ela chega a que dado7 Hã um ano atrâs 
era de 36 vezes; pelo penúltimo reajustamento dos funcionârios, 
passou a 44 vezes. Isto na administração dircta, porque se levarmos 
cm conta as empresas públicas, as sociedades de economia mista, a 
administração indireta de uma forma geral, esta diferença é superior 
a 100 vezes.~ um lndice gravlssimo que apresentamos como um a ler· 
ta ao Pais, fundamentado e documentado. ontem, em verdades. 

O que queremos, Sr. Presidente, e pretendo concluir, apenas 
dando uma última resposta à acusação feita ao nobre Deputado 
Alencar Furtado, cm termos veementes e indignados, O nobre Sena· 
dor Eurico Rezende disse que repudiava a afirmação injusta, iníqua e 
deu outras qualificações que não me ocorrem no momento, à afirma· 
ção de S. Ex• relativa a prisões arbitrárias e punições injustas, 

Permito-me, Sr. Presidente c Srs. Senadores, ler na Integra o 
texto do pronunciamento do Deputado Alencar f'urtado. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a 
campainha,) -Observo ao nobre Senador que o tempo de V. Ex• 
está quase extinguido; só resta um minuto. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- No tempo que 
V. Ex• me deu, lerei apenas um trecho. 

Diz o Deputado Alencar Furtado: 

"Hoje, menos do que ontem, ainda se denunciam prisões 
arbitri~rias, punições injustas e desaparecimento de cidn· 
dilas." 

"Hoje, menos do que ontem" é uma homenagem que S. Ex• faz 
ao Governo. Pediu S. Ex• que denunciássemos fatos, Ora, é público 
e notório que um General de um Exército foi removido, porque mar· 
reram, num intervulo de quinze dias, um jornalista e um operário 
dentro dos quurtéis de nossas Forçus Armadas. "um fato que ai está 
e não mencionamos; apenas fizemos referência a este problema que 
existe, que preocupa o Governo, que tem tomado providências e que, 
no reconhecimento do Deputado Alencur Furtado, vem exprcs· 
sumente reconhecido "hoje, menos do que ontem". 

Sr. Presidente, estilo ui os fatos objetivos. A interpretação que a 
Maioria deu u este debute, dizendo que era contra o Governo c 
prejudicial no Puls, n nosso ver, corresponde u uma deformação da 
realidade. 

Queremos sim o dil1logo, mas o diúlogo ni\o pode ser feito com 
o encobrimento da verdade. O que dissemos é u verdudc, tul como 
nós u vemos: é n nossu vcrsi\o dos ucontccimentos c nchumos que u 
suu denúncia, n suu upresentuçuo representu o ponto de purtidu pura 
u solução destes problemas. 

i 
~, 

J 
I 
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Concluo, com a grande afirmação de Santo Agostinho: 

"Prefiro os que me criticam, porque me corrigem, àque
les Que me adulam, porque me corrompem." 

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

O SR. PRESIDENTE (José Líndoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Louríval Baptista. 

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

No dia 18 deste mês, presentes o Více-Presidentc da República, 
General Adalberto Pereira dos Santos, Ministros· de Estado, o 
Governador do Distrito Federal, o Núncio Apostólico c outras 
autoridades, foi inaugurada a nova sede da Empresa Brasileira de 
Correios c Telégrafos, nesta Capital. Na ocasião, o Presidente d:i 
Empresa, Coronel Adwaldo Cardoso Botto de Barros, concedeu 
entrevista à imprensa, dando informações precisas sobre a atual 
situação da EBCT, um dos grandes êxitos dos governos advindes do 
Movimento de 1964. 

Localizada no Setor Bancário Norte, a nova sede da EBCT foi 
construída em 750 (setecentos c cinqUenta) dias, constando de . 
64.444,10 metros quadrados, total dos trinta pavimentos, .cinco 
subsolos, térreo, duas sobrelojas, vinte pavimentos-tipo, dois 
pavimentos para casa de máquinas c cobertura para heliporto. No 
prédio funcionará, breve, um moderno Centro de Triagem Postal, 
com equipamentos para o tratamento da correspondência os mais 
modernos. O Edificio conta com auditório, Agência Postal, Galeria 
de Arte, restaurante, além de estar prevista a instalação do Museu 
Postal. Na fachada, um painel cscultório, desenhado pela artista 
Martha Poppe, da EBCT, c executado pelo escultor Júlio Spínoso. 

Na entrevista que naquele dia deu à imprensa, o Coronel 
Adwa!do Cardoso Botto de Barros, revelou que a União Postal 
Universal convidou o Brasil para exportar know-how para os países 
africanos, a partir de 1978. A comunicação da UPU decorreu do re
conhecimento daquela entidade internacional de que "os projetes 
postais brasileiros, de alto nível, silo perfeitamente aplicáveis aos pai
ses africanos". Salientou que a nova sede permiti rã ao "correio 
brasileiro uma grande arrancada, pois aqui seri!o instalados moder
nos equipamentos de triagem eletrôníca de correspondência", iguais· 
aos utílízados no Japão e Estados Unidos. Acrescentou que, cm 
1978, a EBCT passará a dar resultados positivos, cm termos financei
ros, os lucros devendo ser aplicados em beneficio dos usuários, com 
a expansão da rede postal. 

O Coronel Adwaldo Cardoso Botto de Barros disse que desde 
maio deste ano a EBCT começou a ter um pequeno superávit cm rela
ção aos custos. A situação da Empresa é: excelente, pois não deve a 
ninguém, c suas contas estilo aprovadas. Realçando a posição da 
Empresa, lembrou que em 1970 a sua Receita era de 
CrS 167.000.000,00 (cento e sessenta e sete milhões de cruzeiros) c a 
Despesa de Cr$ 391 .000,000,00 (trezentos e noventa c um milhões de 
cruzeiros); cm 1971, a Receita foi de Cr$ 256.000.000,00 (duzentos e 
cinqUenta e seis milhões de cruzeiros) e a Despesa de 
Cr$ 506.000.000,00 (quinhentos c seis milhões de cruzeiros); em 
1972, a Receita foi de CrS 377.000.000,00 (trezentos e setenta e sete 
milhões de cruzeiros) e a Despesa de CrS 616.000.000,00 (seiscentos 
e dczesseis milhões de cruzeiros); cm 1973, a Receita foi de 
CrS 674.000.000,00 (seiscentos e setenta c quatro milhões de cruzei
ros), e a Despesa de CrS 748.000.000,00 (setecentos e quarenta e oito 
milhões de cruzeiros); em 1974, a Receita foi de CrS 986,000,000,00 
(novecentos c oitenta e seis milhões de cruzeiros) e a Despesa de 
CrS 1.083.680,000,00 (hum bilhão, oitenta e três milhões e seiscentos 
e oitenta mil cruzeiros); em 1975, quando houve um grande aumento 
de salários, a Receita foi de CrS I .553.000,00 (hum milhão, quinhen
tos e cinqUenta e três mil cruzeiros) c, finalmente, cm 1976, a Receita 
foi de CrS 2.506,000.000,00 (dois bilhões, quinhentos e seis milhões 
de cruzeiros) pura umu Despesa de Cr$ 2.512.000.000,00 (dois 
bilhões, quinhentos c doze milhões de cruzeiros). 

Declarou, então, o Coronel Adwaldo Cardoso Botto de Barros: 
"Quero deixar bem claro que quando assumi a díreção da empresa, 
não existia classificação de cargos. Hoje, nosso pessoal é reconhecido 
e disputa no mercado os melhores salâríos. Podemos citar, por exem
plo, o salârío de um carteiro, que, quando assumi a empresa, era de 
CrS 400,00 (quatrocentos cruzeiros) e, atualmente, jâ temos em São 
Paulo, carteiros percebendo até Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros)", 

Sr. Presidente, lembramo·nos, todos, da situação caótica a que 
chegou o antigo Departamento dos Correios e Telégrafos, sem dúvi
da, o serviço mais desmoralizado e anarquizado do Brasil, nos idos 
de 1963. Essa foi uma repartição, também, atingida por forte infiltra
ção de cxtrema·esquerdn, tendo sido um dos grandes desafios com 
que se defrontou o saudoso Presidente Castello Branco, na sua tarefa 
de reorganizar e recolocar em ordem o País. 

Hoje, a Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos, que suce
deu o cx-DCT, é uma organização moderna, eficiente e que faz jus a 
país que o mundo inteiro reconhece ter se tornado uma potência 
emergente, O descrédito público cessou e, hoje, a Empresa Brasileira 
dos Correios c Telégrafos tem sua eficiência reconhecida por toda a 
Nação. ísso, cm decorrência de uma obra contínua, a que se deram 
os governos revolucionários, c que, no Governo do eminente Presi
dente Ernesto Geisel, dá ao Brasil um serviço de correios e telégrafos 
digno de qualquer país desenvolvido. Para isso, muito contribuí a 
notãvel administração do Coronel Adwaldo Cardoso Botto de 
Barros, ilustre ·scrgipano que, na presidência da EBCT, vem 
prestando ao Pais, serviços os mais inestimáveis. ~ que, no seu dina
mismo e alto espírito patriótico, nunca se dâ por satisfeito no seu 
esforço para dotar o Brasil de um serviço tão moderno e eficiente 
como o dos países mais avançados. 

1':: o que ora se dá com o próximo início do funcionamento inte
gral do Centro de Triagem do Rio, dotado de equipamentos eletrô
nícos os mais sofisticados, importados do Japão. Àquele Centro, 
todos os dias, chegam, às vinte e uma horas, os últimos caminhões 
trazendo a correspondência que foi postada até às dczenove horas 
nas 152 (cento e cinqUenta e duas) agências, nos 60 (sessenta) postos 
ou nas 642 (seiscentas e quarenta e duas) caixas de coleta existentes 
na Cidade do Rio de Janeiro. Num sistema de rodízio, 800 
(oitocentos) funcionários se dilo à triagem por destino de 600 (seis
centas) mi!' unidades diárias, 80% (oitenta por cento) feito manual
mente. Mas, a partir de janeiro próximo, isso se tornará coisa do 
passado: entrarA em funcionamento o novo equipamento, com capa
cidade de triagem cletrõnica de 40.000 (quarenta mil) unidades por 
hora, o que representa 1.160.000 (um milhão e cento e sessenta mil) 
por dia! 

Essa obra modernízadora só foi possível graças a estes treze 
anos de reorganização c atualização do ex-DCT. Hoje, é possível 
dotar a Empresa Brasileira dos Correios e TelégraFos de um serviço 
moderno como se tornará o Centro de Triagem do Rio, pois toda 
uma vasta obra saneadora e de reorgunizuçilo foi realizada, sepul
tando o caos que era o DCT hã pouco mais de uma década. ~ sabídu 
a significação extraordinária de um eficiente sistema de correios e 
telégrafos para o desenvolvimento de qualquer puís c é o de que hoje 
dispomos. 

A complexidade do que teve de ser Feito paru que chegássemos à 
situação utual constituí umu obra magnífica, complexa e extremll· 
mente díl1cíl. Basta dizer que, pum u operação desse novo Centro de 
Triagem - e outros iguais logo csturào funcionando em Brasília e 
Silo Paulo, seguindo-se Belo Horizonte- foram nocessitríos estudos 
pura padronização de envelopes. A través da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas, 11 EBCT pudroníwu cinco tipos de envolopes, 
conforme formulo c classificação e.xigídos pelo equípumento cletró
níco. E j(l estilo esses cnve!ope.1 sendo distribuídos cm todo o Pais, u 
fim de que, em janeiro próximo, o novo sistema esteja oporundo 
plenamente, mais um ratar de engrandecimento nacional. o processo 
a ser uplícndo na distribuição d11 corrcspondéncíu no sístcm11 de triu· 
gem cletrôníc11 ser(l feito mcdí11ntc 11 lcitur11 6tíc11, isto é, 11s curtas 
serão distribuídas automaticumente de acordo com seu destino, upós 
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serem registradas pela máquina. Pura isso, é indispensável o uso do 
CEP. 

Com a implantação dos modernos sistemas eletrõnicos para tria
gem de correspondência c encomenda, o Brasil dentro de dois anos 
possuirá o primeiro Centro Eletrõnico de Correspondência da Amé
rica do Sul. 

Não queremos nos alongar, mas é preciso insistir nu complexi
dade de uma realização que só se tornou passivei após uma vasta 
obra de reorganização c aperfeiçoamento, sem o que de nada nos 
adiantaria a aquisição desse sofisticado equipamento eletrõnico. Bas
ta mencionar o preparo técnico de pessoal da EBCT, hoje apto a 
lidar com o que há de mais ntunl no setor. Salientamos ainda, Sr. 
Presidente, que desde o momento em que a correspondência é pos
tada começa a sofrer separação. Antes de ela ser levada no Centro de 
Triagem, a própria agência se encarrega de fazer uma separação pré
via cm correspondências simples, registradas, para os Estados, local 
e internacional, a fim de facilitar o trabalho geral. A última triagem é 
feita pelo carteiro que, de acordo com seu território (bairro ou limite 
de atuuçào), fará a separação por rua e número. 

E: preciso, Sr. Presidente, que realizações desse porte se tornem 
conhecidas de todo o povo brasileiro, a fim de que este ganhe plena 
consciência da gigantesca obra realizada cm apenas treze anos, no 
inabalável propósito da Revolução de tornar, o mais breve posslvel, 
o Brasil numa grande potência. Infelizmente, por obra de derrotistas 
e críticos impatrióticos, que tudo negam visando confundir a Nação, 
não raro brasileiro desconhecem o que é sabido e objeto de 
admiração no mundo inteiro, que vê o nosso Pais caminhando, céle
re, para se colocar lado a lado dos palses mais desenvolvidos. Esse 
trabalho de conscientização é necessário, a fim de que a Nação se 
una sempre mais aos governantes, na luta comum de engran
decimento brasileiro, para a qual o ilustre Presidente da EBCT. vem 
dando formidável contribuição, para orgulho muito especial de Ser
gipe, seu Estado natal! 

E antes de concluir, aludiremos u mais alguns dados que bem ex
pressam a verdade do que falamos. 

O crescimento anual do tráfego postal nos últimos quatro anos 
foi o seguinte: 

ABSOLUTO PER CAP/TA 

Ano N• Objetos Crescimento N• Objetos por 
Postados Anual Habitantes 

1973 728.270.000 14,0 7,38 
1974 928.100.000 27,4 9,18 
1975 1.246.180.000 34.2 11,63 
1976 1.691. 720.000 35,7 15,36 

Nas operações postais especiais, o SERCA, nacional, trans· 
portou 14,821.631 (quatorze milhões e oitocentos c vinte c um mil c 
scscentos e trinta e um} malotes c 718.400 (setecentos c dezoito mil e 
quatrocentas) encomendas. O SERCA, internacional, transportou 
33.210 (trinta e três mil c duzentos c dez) objetos. 

O SEED, Serviço Especial de Entrega de Documentos tem 
como nnalidade " coleta de documentos de empresas públicas c 
rrivudas, mediante contrato especifico, e sua entrega domiciliária no 
rerimctro urbano du cidade onde estiver situado o remetente. A 
ovoluçào do SEED foi u seguinte: 

Ano Objetos Tratados 

1973 71.030.796 
1974 92.594.932 
1975 99.154.483 
1976 115.410.000 

A rede de atendimento foi ampliada cm 23, 18% c expandida cm 
mais 42 (quarenta c dois) municlpios, com o que 99,17% dos muni
cípios brasileiros dispõem de atendimento postal. O reembolso posta
do foi de I. 777.200 (um milhão, setecentos c setenta c sete mil c 
duzentos) cm 1975, c, cm 1976, alcançava 2.358.104 (dois milhões, 
trezentos e cinqUenta c oito mil, cento c quatro}, com um aumento de 
32% (trinta c dÓis por cento). Igual expansão c melh<>I'Í:t ..e deu no 
que diz respeito n trâfcgo telegráfico nacional e internacional. Sfto da
dos por demais expressivos e que atestam a formidável transforma· 
çào ocorrida em serviços da maior significação pura o Brasil, cujo de
senvolvimento não poderia prescindir, sem graves conseqUências, de 
correios e telégrafos modernos c eficientes, como os de que hoje 
dispomos. Congratulamo-nos, assim, com o Coronel Adwaldo Car· 
doso Botto de Burros pcl3 sua notável gestão, que, estou certo, ainda 
alcançará muitos outros êxitos, para o bem da Empresa que preside, 
para o de todos que lá trabalham • o do futuro deste Pais I 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 

nobre Senador Otto Lehmann. 

O SR. OITO LEHMANN (ARENA- SP. Pronuncia o scguin· 
te discurso.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Fui o responsável pela Emenda de que resultou o nrt. 254 da lei 
das Sociedades Anónimas. Esse diploma assegura direitos nos acio
nistas minoritários, quando da alienação de controles acionários cm 
Empresas de Capital Aberto. 

A iniciativa, na oportunidade, 111creccu o apoio de ambos os Par
tidos- ARENA e MDB- no Senado c na Câmara sendo, em con
seqUência, aprovada por unanimidade. Ninguém negou ou nega que 
a medida fortaleceu o mercado acionário. Na cessão de controle da 
empresa, o acionista minoritário terá a possibilidade de vender suas 
ações pelo mesmo preço que os detentores da maioria, antes da ven
da. Isso decorre da obrigatoriedade da oferta pública, precedendo a 
consumação do negócio principal. 

Sem tais garantias minímas nunca seriam os investidores scnsibi· 
lizados para aplicar suas disponibilidades alraves das Bolsas de Valo
res, ficando, em conseqUência, as empresas nacionais privadas dessa 
importante fonte de recursos. 

Não posso deixar de r.~cordar, Sr. Presidente, que nossa Emcn· 
da foi aplaudida pela Ordem dos Advogados e recebeu indiscutlvel. 
·apoio da opinião pública. Na época, ilustre catedrático de Direito 
Comercial italiano, referiu-se à iniciativa brasileira em conferência 
que pronunciou no Rio de Janeiro, informando que pretendia intro
duzi-la, também, na legislação de sua Pátria. 

A imprensa brasileira destacou o alto sentido saneador do novo 
dispositivo legal que, de resto, foi sancionado pelo Excclcntlssimo 
Senhor Presidente Geiscl, cujo descortino de estadista levou, certa· 
mente, Sua Excelência a sentir o alio alcance social c politico do no
vo instituto, sem embargo dos apelos que sofreu para que vetasse o 
dispositivo. 

Faço, Srs. Senadores, estes ligeiros comentários porque não con
sigo esconder minha preocupação quando leio nos jornais que preci
samente a ABRASCA- Associação Brasileira de Empresa de Capi
tal Aberto, que tanto combateu a iniciativa inovadora cm nosso Di
reito- como se porta-voz pudesse ser do Sr. Ministro da Fazenda
informa que o nrt. 254 está em vésperas de ser reformulado em proje

to que o Governo- diz a ABRASCA- deverá encaminhar no Con
gresso. 

Para cvitur o mal que a noticia poderá causar- justamente no 
merendo ncionârio - resolvi pronunciar estas palavras para dizer 
que u regulamentação dudn pela Resolução n• 401 do Conselho Mo
netário Nacional, embora drástica, ressaltou a oportunidade c eficá
cia do instituto, cuja validade não pode ser posta cm dúvida sob pena 
de prejudicar- repito - u confiança c a tranqUilidade indispensá
veis uos investimentos no merendo de açõcs. 

Eru o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (Muito bem I) 

O SR, PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo u palavra no 
nobre Senador Nelson Carneiro. 
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O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o se· 
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A promulgação, esta noite, da Emenda Constitucional n• 9, an· 
tecipa o fim de uma cruzada árdua, empolgante, tenaz, c que se en· 
cerrará em brevc·com a votação do projeto de lei ordinária que, para 
sua regulamentação, espero oferecer a esta Casa com a valiosa e cru· 
dita colaboração do eminente Senador Accioly Filho. A luta pela rc· 
paração dos dramas do desquite e das longas separações de fato, bem 
sei, não se esgotam antes que o Congresso Nacional aprove projeto, 
em que tenho insistido, de indenizaçllo às companheiras pobres injus· 
tamcntc abandonadas pelos homens a que dedicaram os melhores 
anos de sua existência. E os direitos da mulher só cs'uirão integral· 
mente resguardados quando convertidas cm lei as recomendações da 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que ora investiga as dis· 
criminaçõ'cs entre os sexos. 

De qualquer sorte, sinto·me generosamente recompensado das 
canseiras e das incompreensões, que marcaram, desde a primeira 
hora, minha modesta e acidentada vida parlamentar. Tenho ainda 
nos olhos, e mais no coração do que nos olhos, todos os episódios 
que, através dos anos, prepararam o resultado consagrador de IS e 
23 de junho. Outros, ilustres e capazes, preocuparam-se, desde o lm· 
pério, com as conseqüências danosas e às vezes irreparâvcis de uma 
indissolubilidade fraudada à luz do sol. Coube-me colher os frutos 
opimos desta pregação, c se algum mérito me cabe foi o de haver 
acreditado na profecia de Martinho Garccz, até que, 77 anos depois, 
a gota d'água, que não parou de rolar, destruiu a montanha dos prc· 
conceitos c fendeu a rocha guardada pelos cegos c surdos às aflições 
e ao desespero de tantos lares. 

E, nesta hora de recompensa, meu pensamento se volta para o 
alto, em busca daquele bravo contendor c querido amigo, hoje na 
companhia do Senhor, e que, às vésperas da morte, tanto se vanglo· 
riava de haver servido, até ao último instante, à instituição parlamen· 
tar, que sobremodo dignificou, quando se mantinha irrcdut!vel no 
que sinceramente acreditava melhor para a famflia brasileira: -
Monsenhor Arruda Câmara. 

Muito breve espero em Deus estar convocando os ilustres pare! 
para outro movimento, que virá retirar os mais idosos da solidão da 
aposentadoria e da desolação dos asilos, convocando sua ex· 
pcriência, seu desejo de ser útil, sua ânsia de viver, sua ambição de 
amar e ser amado, para que não desertem, antes da morte, da neccssi· 
da de c da ventura de viver. 

Mas essas c outras campanhas em que me tenho empenhado, cm 
favor da mulher, dos filhos, dos menores abandonados, dos trabalha· 
dores, dos servidores públicos, da preservação da natureza, são, en· 
trc muitas, minha vida, mas não são toda minha vida. Quem me con· 
vocou na juventude à Tribuna popular e me pôs diante do primeiro 
punhado de papel de imprensa foram os ideais democráticos, a cujo 
serviço, c os céus são testemunhas, nunca faltei, ainda nas horas mais 
difíceis c amargas que a Nação tem vivido nesses últimos cinqUenta 
anos, Para melhor preservá-los c defendê-los, fiquei sempre de mãos 
livres diante dos governos, c palavra, dita ou escrita, jamais se me rc· 
colheu, neste quase meio século de atividade politica, que não fosse 
para cultuá-la. e certo que se vão csmaecendo, com andar do tempo, 
os excessos da mocidade, benditos excessos que, se não existissem, 
não teriam, talvez, quem sabe, alimentado a fidelidade à democracia 
sem adjetivos, de que jamais me afastei, por mais sedutoras que se 
apresentassem teorias exóticas e totalitllrias. Deram-me os anos a 
serenidade bastante para amar a todos os semelhantes, sepultando di· 
vergêncius e esquecendo ressllbios. e ainda cm louvor dos ideais 
dcmocrllticos, que só se estratificarão aqui e agora se todos nos en· 
tendermos cm derredor de aspirações e principias, que afastem radi· 
calismos e a ninguém marginalize ou despreze, que desejo encerrares· 
tas breves palavras de gratidão, ditas por um homem de fé, com a lei· 
tura, para que figure nos Anais da Casa como uma clartnada de bom 
senso e de sensibilidade polftica, da memorllvel entrevista que, ainda 
este mês, o eminente Scnudor Amaral Peixoto, a quem o Pais jll deve 
tantos c tão assinalados serviços, concedeu à revista Veja, convo. 
cundo u todos pura que meditem na inadiabilldade de um entendi· 

mente, que, sem dividir cargos, nem misturar Partidos e programas, 
sem calar restrições nem afagar adesismos, possa ajudar o Pais a ven· 
cer as dificuldades cm que se encontra, De nada valem, senão para 
corrigi·los, investigar culpados e apontar erros, O principal é evitar 
que a atual geração de homens públicos seja, amanhã, responsabili· 
zadu, como um todo, pelas aniçõcs e pelo desencanto que acaso mar· 
caré:m as novas gerações. 

A luta continua. Permanente a ininterrupta pela prevalência dos 
ideais de liberdade c democracia, 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NELSON 
CARNEIRO EM SEU DISCURSO: 

"Entrevista: Amaral Peixoto 

e HORA DO ENTENDIMENTO 

Às vésperas de deixar a politica, 
o velho chere pessedlsta 

aconselha e manlresta esperanças 

Por D'AiembertJaccoud 

O almirante Ernâni do Amaral Peixoto jã foi quase tudo na 
política brasileira. Interventor c governador do antigo Estado do Rio 
de Janeiro, Deputado Federal, Ministro do Tribunal de Contas da 
União, Embaixador- silo quarenta anos de vida pública, iniciada 
ainda na década de 30; à som~ra do Presidente Getúlio Vargas, de 
quem é genro, Mas ele foi, sobretudo, o grande presidente do Partido 
Social Democrâtico, que a partir da rcdemocratizaçilo, cm 1945, 
comandou a política brasileira sob a inspiração de bandeiras sempre 
voltadas para a conciliação, o entendimento e a prudência. 

Aos 71 anos, Amaral Peixoto se prepara para encerrar seu 
mandato de Senador, pelo MDB, c anuncia o propósito de nilo 
disputar outros cargos cletivos, Ainda assim, nesses últimos 
momentos de vida parlamentar, ele não se inclina à omissão ou ao 
distanciamento dos acontecimentos, Embora sem disfarçar o ar 
decepcionado pela falta de participação dos politicas nas grandes 
decisões da vida nacional, o Senador ainda se dispõe a interpretar os 
episódios recentes, a imaginar saldas e soluções, e sobretudo a 
alimentar esperanças de que o Pais possa se institucionalizar sem 
passar por experiências difíceis, como as vividas, por exemplo, cm 
1945, quando uma Assembléia Constituinte 'ltarcou, nem sempre de 
forma tranqUila, a passagem da ditadura do Estado Novo para a 
democracia plena da Carta de 1946, 

Amaral Peixoto, como politico em açi\o naquela época, viveu 
intensamente todos esses momentos c agora se apressa a descobrir 
semelhanças ocultas entre 1945 c os dias aluais. E, nessa descoberta, 
sugere caminhos pelos quais possa ser conduzido o carro pesado da 
volta à normalidade democrlltica, sem atropelar melindres ou cuida· 
dos nem alimentar novos ressentimentos. Suas receitas, 
invariavelmente, partem de um elemento básico: o entendimento, 
justamente o que mais abundou na botica pcssedista por ele adminis· 
trada ao longo de doze anos, 

O mundo politico nio sabe das decisões 

Veja - Segundo companheiros seus, o Senhor vê semelhanças 
entre a situação pol!tica a tua! e a de 1945? 

Amaral - Em 1945, todos os homens de bom senso percebiam 
que tinha que haver uma transformação, O regime de 1937, o Estado 
Novo, serviu para uma determinada emergência, Tanto que a 
Constituição nunca foi sancionada, como era previsto, por um 
plebiscito popular, O Presidente Vargas nunca me disse isso - ele 
era um homem muito reservado - mas tenho plena convicção de 
que ele comprec•1dia perfeitamente, com sua acuidade politica, que 
aquilo cru para uma determinada circunstância, um determinado 
momento. Era a guerra que se aproximava, a indecisão que havia no 
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mundo sobre os novos rumos. Então, Vargas preparou-se, com 
aquela Constituição, para o Brasil atravessar aquele pcr!odo. 
Terminado o conOilo, tendo o Brasil participado ao lado das forças 
aliadas, era perfeitamente natural que nós tivéssemos de modificar a 
nossa situação interna. Isso, a meu ver, só poderia ser feito através de 
uma Assembléia Nacional Constituinte: o Governo, depois de ouvir 
todas as forças vivas do Pais, como cm 1934, prepararia um projeto c 
o submeteria a essa Assembléia. Era o que cu queria c também o que 
queria Agamcnon Magalhilcs, com quem conversei. Era a solução. 

Veja - Os senhores identificavam um forte anseio nacional de 
sentido democrático? 

Amaral - Era a compreensão do momento polftico. Eu fiquei 
encarregado de conversar com o Ministro da Justiça de então, 
Alexandre Marcondcs Filho. Agamcnon voltou para Pernambuco c 

. Marcondcs não teve essa compreensão. Naquele desejo de agradar, 
pensando que ia ser útil ao Presidente Vargas, ele queria, ainda, cm 
1945, submeter a Constituição de 1937 ao plebiscito. Jâ era tarde: 
não havia mais razão dc·scr para aquilo, ni!o se justificava mais a 
Constituição de 1937. Ele achava que bastaria mudar uma ou duas 
palavras na Constituição de 1937 para submetê-la ao plebiscito. 
Diante desse pronunciamento de Marcondcs, cu me desinteressei de 
continuar a conversa. Vi que, por interesse ou por falta de 
comJ1rccnsilo política, ele estava fora da realidade, embora fosse 
altamente inteligente. O que cu acho é o seguinte: um regime de 
cxccção, imposto por uma situação internacional, como foi o caso de 
1937, ou por uma revolução, como é o caso atual, só pode se transfor
mar através de uma Constituinte. 

Estou absolutamente convencido disso. Essa Constituinte pode 
ser agora, daqui a um ou daqui a dez anos, mas virá. Devemos criar, 
governo e oposição, condições para tornar poss!vcl essa transforma· 
ção. Tem que haver um entendimento dos partidos para levar ao go· 
verno o mínimo de aspirações para garantir a elaboração de uma 
Constituição. · 

Veja -1:: hora de propor esse entendimento? 
Amaral - Isso é dilicil julgar. O mundo polftico está inteira

mente afastado das grandes decisões. Essa é a realidade. O mundo 
politico não toma parte e, às vezes, nem conhecimento das decisões, 
como' se passou agora com o chamado "pacote de reformas". Mas 
riós temos que tomar a iniciativa. Se não fizermos isso, não havcrã 
saída para essa situação. Ou, por outra, haverá salda quando a situa
ção se· agravar. Então, será pior· para o Pais porque os ânimos vão se 
·exaltando, a separação vai se aprofundando, manifestações como es· 
sas estudantis que estilo ui aumentam c se agravam. O governo terá 
de reagir, nias vai se cavando um fosso. Há um problema muito 
sério, que não é do Brasil mas do mundo inteiro: o do entendimento 
entre as gerações. 

1J m projeto deve .ser levado ao Koverno 

Veja·- A sociedade civil, a seu ver, estaria inconformada com 
·essa situação? 

Amaral -~muito dirtcil 'dizer. Há realmente sintomas cm vil· 
rios pontos. Mas, diante da realidade, há uma tendência a se confor· 
mur, u aceitar o dom!nio da força até que um determinado momento 
permita o combate. Isso ê mau; Não devemos esperar esse ponto. fi 
do interesse do Pais não chegar a essa separação definitiva. 

Veja - Se tivesse vingado a arliculaçi!o ensaiada com Agamc· 
non. o senhor acredita que a transição cm 1945 poderia ter se 
processado sem à ilcposição de Vurgas? 

Amaral - Sim. Se fosse convocada uma Constituinte, com os 
pontos básicos estabelecidos - eleições livres, respeito aos resulta· 
dos dessas eleições c a nilo-candidatura do presidente Vargas -. isso 
já seria, para a oposição, uma grande tranqUilidade. Sobretudo para 
as Forças Armadas. E convém notar que alguns principies pelos 
quais Vargus se batia coincidem com preocupações da atuul situa
ção: o governo deveria estar devidamente uparclhudo para reprimir a 
desordem, para evitar a subversão, dentro de normas constitucio· 
nuls. Então, acertados esses pontos, a meu ver- c estou falando cm 

meu nome pessoal-, creio que agora sobra uma oportunidade. E, se 
não aproveitarmos essa oportunidade, a Constituinte virá depois, 
como aconteceu naquela época, c para produzir uma Constituição de 
rcação. A Constituição de 1946 foi feita contra o Estado Novo, tiran
do toda a força do Executivo. Agora, seria preciso um entendimento 
prévio, exatamcntc para evitar isso: uma Constituição de rcaçi!o, de 
negação c não de cquil!brio. 

Veja - Dirigentes da ARENA afirmam que uma Constituinte 
só se justificaria se convocada por um movimento vitorioso. 

Amaral- Vi\o querer esperar esse movimento para convocar a 
Constituinte? Esperar uma revolução para convocar uma Constituin
te? Assim ela viria eivada dos mesmos vicias das anteriores - a 
Constituição de 1934 foi feita contra Bernardes, a de 1946, contra o 
Estado Novo. Num movimento de conciliação nacional seria muito 
mais fácil. Nós ainda podemos demorar um ano, cinco anos, nesse 
regime. Os governos se sucedendo sem fazer as aberturas que o povo 
deseja. Será conveniente esperar que haja uma rcação contra o govcr· 
no? Eu acho que não. Seria muito mau para o Pais. Na Constituinte 
de 1946, um largo pcr!odo foi tomado pelo ajuste de contas da oposi· 
çào com os elementos situacionistas do Estado Novo. Em vez de se 
cuidar da Constituição, predominavam os ressentimentos. Por quê? 
Porque não houve um entendimento prévio. Hoje, desde que haja 
entendimento prévio, a Constituinte poderá ser convocada por alo 
do governo ou do Congresso. Claro que, se não houver 
entendimento, a idéia estará condenada ao fracasso. Ou a Cons· 
tituintc não vem, ou vem cm más condições. 

Veja- Como se poderia encaminhar o entendimento? 
Amaral - Entre as forças politicas, ARENA c MDB, para 

levar ao governo um projeto pronto. Naturalmente com o 
assentimento prévio do governo, pois os partidos não têm nenhuma 
capacidade de decisão. Mas essa não ê uma questão de interesse de 
ARENA, MDB ou do Governo. De oposição ou das forças situacio
nistas. fi o interesse do Brasil. 

Veja- Houve efctivo esforço de entendimento até agora? 
Amaral- A única tentativa que houve foi o diálogo proposto 

pelo Senador Pctrônio Portella, presidente do Congresso. Mas foi 
comprometida Jogo depois por um fato inteiramente estranho no 
diálogo: a rejeição da reforma do Judiciário pelo Congresso. A 
decisão do MDB de votar contra aquele projeto do governo não jus
tifica a reação que houve, com o recesso do Congresso c as emendas 
outorgadas. Confesso que não compreendi aquela rcaçào, que, a 
meu ver, representa um grande retrocesso. 

Veja- Mas o Senador Pctrõnio Portclla não desistiu do diálo· 
go? 

Amaral - fi muito importante que ele persista. O esforço dele 
poderia proporcionar o entendimento. 

Veja - O retrocesso a que o senhor aludiu não dificulta os 
entendimentos? 

Amaral - Nesses entendimentos, alguns dos pontos seriam 
revistos pelo governo, se ele estiver realmente interessado. Por c<cm
plo: eu considero um absurdo as eleições indirctas; mas um absurdo 
muito maior quando se chega a esse .. senador biônicon. 

Não sei se há dl!iposlção do meu lado 

Veja - Como a Constituinte pressupõe o desarmamento dos 
e.•pirilos, pode-se imaginar que a anistia seria um pressuposto. Mas a 
anistia não é um grave obstáculo? 

Amurai- Se for pura atacar todos os problemas ao mesmo tem
po, então não se faz acordo algum. O mundo não foi feito num dia. 
A anistia pode ser uma decorrência. Deve ser uma decorrência. Mas, 
se se estabelecer previamente isso, não se faz nada, Neste caso, 
vamos ter o mesmo regime por mais cinco ou dez unos, porque nem 
a oposição nem o povo têm força pura mudar isso que está ui. 

Veja- O senhor não acha que, para o entendimento, algumas 
gnruntil;s teriam de ser dadas no governo? 

Amaral- No diltlogo, tais garantias seriam discutidas. Por que 
tem falhado tudo? Porque se coloca u revogação do AI-~. O ~overno 
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fica arrepiado c não quer mais conversar. E se poderia chegar ao 
entendimento para a revogação do Al-5 por outros caminhos, 

Veja - O senhor admite, então, que se poderia convocar a 
Constituinte com o Al-5? 

Amaral - Se começarmos a entrar nesses detalhes agora, não 
faremos entendimento algum. 1j claro que nós, do MDB, não aceita
mos o AI-5. Mas, se isso for uma preliminar nossa, teremos de dar 
alguma coisa cm troca. 

Veja - De qualquer maneira, o senhor diz que o MDB ni!Ó 
poderia se apresentar para a negociação renunciando ao combate no 
Al-5, à pregação da anistia, por exemplo. 

Amaral- Todo mundo sabe que este é o pensamento do MDB, 
mas, se jogarmos isso como o carro-chefe para os entendimentos, 
não haverá entendimento. Temos que ser fiéis no nosso programa c 
conversar, mostrar a necessidade do entendimento para o Pais. Teria 
que haver disposição do outro lado. Mas a verdade é que nem sei se 
do meu lado há essa disposição. Estou falando cm meu nome, apenas 
com a autoridade de um homem com quarenta anos de vida politica 
e que já nilo pode ter ambições. 

A oportunidade talvez esteja na sucessio 

Veja- O diálogo, então, situaria as disposições de lado a Íado c 
localizaria os pontos necessários de transigência? 

Amaral - Exato. Começaríamos a conversar c verificariam os a 
fórmula que seria possível atingir. 

Veja- Seria posslvel estabelecer mecanismo de gradação quan
to à revogação do Al-5, a anistia, por exemplo, na convocação da 
Constituinte? 

Amaral - Eu não quero antecipar coisa alguma. Qualquer 
coisa que antecipasse agora, mesmo falando em meu nome pessoal, 
poderia até comprometer a idéia. 

Veja- Insiste-se muito na idéia de criação do Conselho de Esta
do. 

Amaral-~ muito interessante a idéia de um Conselho de Esta
do que pudesse resolver as crises. Nilo é fácil definir sua composição, 
mas o Conselho talvez seja uma solução. Um órgão que possa decre
tar o estado de emergência, estado de sitio ... dizem que o estado de si
tio é um instituto ultrapassado, mas ele pode ter várias gradações. 

Veja- A sucessão presidencial que já começa a ser posta difi
cultaria a articulação? 

Amaral - Essa é uma questão que está inteiramente fora do 
meio político. Eu não sei de nada, ninguém sabe de nada. Há sempre 
boatos. Todos os dias recebemos informações mas não sabemos se 
são verdadeiras ou não. São tão contraditórias que não é fácil dar
lhes crédito. Nós, pollticos, sabemos que não teremos interferência 
nisso. Estamos alijados, tanto os do MDB como os da ARENA. 

Veja- Mas não há dó vida de que a sucessão cstâ se acendendo. 
Isso não complicaria o esforço? 

Amaral- Talvez seja exatamcntc esta a oportunidade. Uma 
vez feito o entendimento, acredito que o Presidente da República
ele que influi decisivamente no sistema militar - procuraria um 
nome que compreendesse o alcance desse entendimento c pudesse ter 
o apoio de todos, Pois, se o candidato for contrário, o entendimento 
é inócuo. 

Veja- Para ficar claro: colocando·sc a Constituinte como uma 
idéia de união, ela geraria uma candidatura de união nacional? Se o 
Presidente viesse a propiciar o entendimento, ele encaminharia a 
sucessão nesse rumo? 

Amaral - O bom senso indica isso. Se ele realmente patrocinar 
o entendimento, o interesse dele é encaminhar a sucessão dentro des
se critério. Agora, quando se fala em Constituinte, cu vejo um ver· 
dudeiro pnvor, Fulur em Constituinte 1: quase falar cm subversilo, cm 
comunismo. A gente compreende perfeitamente que os comunistas 
sempre procuraram - e é natural, porque eles querem um meio de 
agitação - incluir cm seus documentos a Constituinte, Mas, desde 
que u convocuçilo seja precedida de entendimento, desnparccc esse 
risco de ugituçno. Então, as forças que reagem violentamente contra 

a Constituinte nilo teriam motivos para isso. Voltemos ao passado: 
cm 1945, bem depois que cu c Agamenon conversamos sobre a 
Constituinte, o Partido Comunista veio a lançar essa idéia. 

Veja- Sob o lema "Constituinte com Vargns"? 
Amaral - Começou como "Constituinte com Vargas". Depois 

da deposição doi'rcsidcntc, apareceram os trens da Central pichados 
"Constituinte com Unhares". e claro que os comunistas se aprovei
taram das idéias, é natural. Mas o que seria do mundo se as forças 
ocidentais se recusassem a lutar contra o nazismo s6 porque a União 
Soviética o combatia, r orçada pela invasão que sofreu? 

Veja - Como o scnhnr imagina que se poderia iniciar o 
entendimento? 

Amaral -Nilo sei. Estou com este pensamtnto, mas não tenho 
um plano de ação. O fato é que encontro entre os elementos da 
ARENA homens esclarecidos que aceitam este pensamento ou têm 
outros com o mesmo objetivo. 

Veja- Quem, por exemplo? 

Amaral- Não quero citar nomes. 
Veja - O quadro de dificuldades na área económica, com a 

inflação elevada c, também, o nlvcl do endividamento externo, ao la
do da crise politica, marcada por manifestações de impaciência, nio 
poderia levar ao uso exacerbado da força, cm nome da tranqUilidade 
e da ordem? 

Amaral- Isso pode acontecer. Mas isso é U!l] mal.~ por todas 
essas dificuldades que um acordo se torna mais necessário. ~ preciso 
sair dessa situação, ter um clima de tranqUilidade efetiva, não por 
imposição, para se combater a inflação. Na agitação, a inflação ten
de a se acelerar, a ausência de entendimento provoca mal-estar c, 
então, essas turbulências vão aumentando. Temos de procurar uma 

· salda - é o meu pensamento. Se o pensamento do Governo é cami
nhar para um regime de força, todos os entendimentos são inúteis. 
Mas cu ainda não acredito nisso. Tenho esperança de que nilo seja 
este o pensamento, pelo menos, do Presidente Gciscl. 
O Pais nio pode vim sem seus lideres 

Veja- Como o senhor vê o problema da liderança poUtica no 
Pais? 

Amaral - De 1964 para cá dcstrulram-sc as lideranças que exis
tiam c não surgiram novas. Tanto no meio politico como no meio 
militar. Pollticos c militares estão se sucedendo com muita rapidez c, 
com isso, não chegam a se firmar. Quando um homem está sursindo, 
termina o governo de um Estado c vai embora. Ninguém fala mais· 
nele. Nos meios militares é a mesma coisa. Isso é um grande fator de 
descquillbrio, O Pais nilo pode viver sem seus ](deres, sem seus 
orientadores. 

Veja- O deputado Herbert Lcvy disse que o imobilismo poli-
tico tende a.lcv'ar "à ditadura aberta". . 

Amaral- e clàro. Pode sim. Por tudo isso, quanto mais cedo se 
fizer o entendimento, melhor para o Pais. E o acordo já está atrasa
do, Falo isso sem nenhum intuito de ordem pessoal porque jll me 
considero inteiramente afastado. Quero dar um conselho da minha 
experiência: que os moços procurem compreender os mais velhos, 
mas que os mais velhos também procurem compreender os moços, 
Querer que o jovem de hoje use a linguagem que uso, não é posslvel, 
como nilo é posslvcl querer que tenham o mesmo pensamento do 
mundo que cu tinha há quarenta anos. O mundo evoluiu. ~ preciso 
que hnja compreensão, c esta tem de partir sobretudo dos mais ve
lhos, porque é mais diflcil que os jovens tomem a iniciativa. Ao lado 
do entendimento politico, é preciso que façamos o entendimento cn• 
Ire ns gerações. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Evclásio Vieira. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o scsuinlc 
discurso.)- Sr, Presidente, Srs, Senadores: 

Tem sido nossa constante preocupação sugerir opções no senti
do de que o desenvolvimento brasileiro seja alcançado com o máxi
mo de cquilfbrio entre as suas diversas regiões. 
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Para tanto, é necessário que a desconcentração industrial seja 
um dos objctivos do plancjamcnto da economia do Pais. Apenas a 
simples declaração de intenções nilo é bastante, pois que ao largo de· 
la as forças de mercado atuam cm sentido oposto, antepondo gigan· 
tismo de um lado, com a riqueza emergindo entre inúmeros problc· 
mas, c a falta de desenvolvimento, caracterizada pelo dcspcrdfcio de 
um enorme potencial produtivo, porquanto permanecem suba provei· 
tados vastos contingentes de mão-de-obra. 

O 11 Plano Nacional de Desenvolvimento considerou relevante 
a politica de desconcentração industrial, voltada para o fortaleci· 
mcnto de novos pólos. No entanto, formulada sem uma análise segu· 
ra da realidade do Pais, essa estratégia tem sido conduzida com vaci· 
lações evidentes. Nilo é possfvcl mais atribuir apenas ao realinha· 
menta c~terno dos preços do petróleo as dificuldades internas 
porque passa a economia brasileira. r: preciso, antes de mais nada, 
analisar os fatores internos, dentre eles as desigualdades regionais, e 
dentro das regiões, os diversos ritmos de crescimento entre os Es· 
tados que as compõem. 

A Oposição brasileira, Sr. Presidente, tem apresentado diversas 
alternativas ao desenvolvimento do Pais. Acreditamos que o cresci· 
mcnto pelo crescimento conduz inevitavelmente ao acúmulo de pro· 
blcmas sociais, devido ao aviltamento do padrão de vida de amplas 
camadas da população. 

Dos males o menor, porém. O crescimento zero, que nilo accn· 
tuc desigualdades, nilo é também opção. Ainda que dentro de um 
modelo cm que a distribuição da renda é bastante desigual, inves· 
timentos que elevem o potencial produtivo da economia, criando, 
portanto, novos empregos, nilo deixam de apresentar o seu lado posi· 
tivo. Para o trabalhador, emprego é dinheiro que lhe permite 
satisfazer, se não todas, pelo menos algumas de suas necessidades 
básicas. 

Nilo só para a economia, como um todo, um investimento abre 
campo a outros, criando impactos sucessivos que, à imagem de uma 
pedra na água, se expandem cm ondas até, que a margem seja 
alcançada. 

Estudos realizados para verificação de qual o setor produtivo 
cujos investimentos produzem um impacto maior conclufram que a 
siderurgia ocupa o primeiro posto. Portanto, Sr. Presidente, um 
investimento siderúrgico abre ondas muito mais largas, sob as quais 
frutificam novos investimentos. 

Assim, toda vez que o objetivo bãsico seja atingir a desconccn· 
traçilo industrial, implantar uma siderurgia tem os seus atrativos, 
dentre eles os impactos para a frente c para trâS que o setor lança 
sobre outros sctorcs, permitindo assim, organicamente, criar uma 
base industrial diversificada c rica. 

O Estado de Santa Catarina, pelos mais diversos dos seus 
representantes, tem porfiado no sentido de implantar cm seu ter· 
ritório uma usina siderúrgica, que revigore a pujança da economia 
do Estado, cujo potencial jA é, como todos sabem, aproveitado de 
forma eficiente c lúcida, O homem catarincnse estA sempre disposto'· 
ao trabalho, de modo que a perspectiva de contar com uma sidcrur· 
gia na ârca do Estado cxita-lhe a imaginação, 'fazendo-o antever um 
maior futuro de riqueza c bcm-estar. 

Nesse sentido, por intermédio da Resolução n• 31, de 9 de julho 
de 1975, o Conselho de Nilo-Ferrosos c de Siderurgia -
CONSIDER, considerando a necessidade de complementar o atendi· 
mente do mercado, de nilo-planos comuns leves e médios c aços espc· 
ciais através de projetas de redução dircta de médio porte, resolveu 
apoiar a implantação de uma usina de apro~imadamcnte 500.000 
toneladas/ano, cm Santa Catarina, utilizando redução di reta, via ga· 
seificaçilo de carvão vapor. 

Assim, Sr. Presidente, uma reivindicação bastante cara ao 
Estado de Santa Catarina recebeu apoio oficial, que cabia preservar 
c ampliar, a fim de que o empreendimento ganhasse cm rapidez c 
materialidade, 

Vârias silo as razões que reforçam esse objctivo de instalar em 
Santa Catarina uma usina siderúrgica integrada, O território do 
Estado possui a única reserva conhecida de carvão coquclficâvcl do 

Pais, mineral que, ao ser beneficiado, gera uma fraçilo de carvão 
vapor, O processo a ser empregado pela SIDERSUL parte do 
aproveitamento dessa. fraçilo de carvão vapor: é um método nilo· 
convencional de produção de aço, o qual podcrA ser desenvolvido no 
sentido de serem utilizados outros tipos de redutores, largamente 
existentes no território brasileiro. 

Basicamente toda a produção da Usina scrA colocada na Região 
Sul do Pais. 

Produzindo nilo-planos. a SIDERSUL encontrarA uma deman· 
da cm expansão, !rente a uma oferta, na Região Sul do Pais, para a 
qual nilo se espera, nos próximos anos, elevações substanciais. 

Afora isso, a solução SIDERSUL, no que respeita à necessidade 
de matéria-prima importada, oferece a melhor das condições, isso 
considerando qualquer quantidade de produção, porquanto ni!o 
solicitarA qualquer dispêndio de divisas, seja para minério, ou 
redutor, 

No entanto, na medida cm que o nosso Pais continua como 
importador de tubos sem costura, Santa Catarina tem reivindicado a 
implantação, no Estado, da usina desse tipo, que vier a ser instalada 
no território brasileiro, junto à SIDERSUL, com interesses vincula· 
dos. Isso porque uma usina operando à base de ferro esponja tem 
facilidade para produzir aços dentro de especificações rlgidas, dos 
quais podemos destacar os ncccssArios à fabricação de tubos sem 
costura. 

Dai por que, Sr. Presidente, seria altamente recomcndâvel que a 
linha de produção de SIDERSUL inclua, jâ na sua primeira etapa, a 
produção de tubos sem costura, desde que o projeto nilo demandarA, 
qualquer dispêndio de divisas, incorporando ademais uma tccnolo· 
gia avançada, que lhe garante economicidadc. 

Além disso, dado que o projeto, evitando os gastos com divisas, 
cstarA poupando-as, o que evitarA pressões futuras sobre o Balanço, 
de Pagamentos do Pais, nilo seria demasiado que as Autoridades Fe·, 
dcrais autorizassem a liberação dos recursos neccssArios à sua 
implantação, os quais, representando 40 por cento do invcstimento 1 
total, estão orçados em apro~imadamcnte 190 milhões de dólares. 

Esses, os motivos, Sr. Presidente, pelos quais o Estado de Santa 
Catarina, no presente, pela unanimidade de suas vozes mais 
representativas reivindica a implantação, o mais breve passivei, da 
SIDERSUL. 

Essa usina siderúrgica, além dos bencflcios que trarA ao Estado· 
c ao Pais, encontra no solo catarincnse uma excepcional base flsica 
para a sua implantaçilo, EstarA situada no Distrito Industrial de' 
lmbituba, pró~ima ao porto de igual denominação, numa localiza· 
çilo privilegiada, cm função do Projeto Litoral Sul Catarinense, onde 
estão sendo realizados, no momento, razoãveis investimentos de 
infra-estrutura. 

Asseguramos de inicio que apenas abalos externos, ainda que 
pondo a nu amplas distorções estruturais da economia brasileira,, 
nilo devem ser motivo eterno para a redução de investimentos para 
os quais, de forma evidente, existam plenas condições de rcalizaçilo. 
Esse r: o caso, Sr. Presidente, da usina siderúrgica que se pretende, 
instalar no Estado de Santa Catarina. A sua implantação definitiva 
cstarA concorrendo, inequivocamente, para a melhoria da saúde 
económica do Estado, e bem mais, para que haja um aumento do 
nlvel de emprego na Arca, favorecendo assim padrões mais elevados 
de bcm-estar social, o que tem sido a razão fundamental de toda a 
nossa atuação na vida-pública brasileira. 

Estudo de viabilidade técnico-económica, procedido pela 
Companhia Brasileira de Projetas Industriais em cooperação com a 
TECNOMETAL, subsidiAria das grandes siderOrgicas a coque do 
Pais, evidenciou a exeqUibilidade do empreendimento, corno ainda 
de que o processo de rcduçilo dircta, via gasosa, jA pode competir 
vantajosamente com a siderurgia clâssica de alto forno. 

Importante e necessârio registrar que a utilização do gâs de 
carvilo nos fornos,dc aquecimento, cm substituição ao óleo combustf· 
vcl, diminui nossa dependência na importaçilo de petróleo c também 
possibilita a redução nas importações de produtos de aço. 
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Esses fatores, dentre outros, recomendam com urgência a 
instalação de uma Siderúrgica Integrada cm Santa Catarina. 

Temos que diminuir a importação de petróleo, temos que 
diminuir a importação de aço, da! ser medida altamente inteligente a 
construção da Siderúrgica Integrada de Santa Catarina. Ademais, a 
região sul catarincnsc carece a cada ano de maiores oportunidades de 
emprego, pois ali reside a ârca menos desenvolvida de meu Estado, 

Os cataríncnscs, por isso, aguardam com inusitado interesse um 
cfetivo pronunciamento do Governo Federal cm favor da Siderúr
gica Integrada. Deixemos de· lado as intenções c passemos para as 
açõcs objctivas. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Nada' mais havendo 
que tratai, vou encerrar a sessão, designando para a próxima a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 
-I-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 185, de 1977, do 
Sr. Senador Mauro Benevidcs, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo sob o titulo "O Problema Prioritârio 
do Nordeste é Financeiro", de autoria do Professor Josaphat 
Unhares. -

-2-

Discussão. cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 38, 
de 1977 (n• 2.042-B/76, na Casa de origem), que acrescenta dis· 
positivo à Lei n• 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre 
o condomínio cm edificações c as incorporações imobiliârias, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 270, de 1977, da Comissão: 
-de Conotltulçio e Justiça. 

-3- . l 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 19, de 1977 (n• 92·8/77, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto da Convenção relativa à protcção do Património Mundial, 
Cultural c Natural, aprovado pela Conferência Geral da UNESCO, 
cm sua XVII Sessão, realizada cm Paris, de 17 de outubro a 21 de 
novembro de 1972, com ressalva ao parâgrafo I do Artigo 16, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 331 c 332, de 1977, das 
Comissões: 

- de Relações Exteriores; c 
- de Educa~io e Cultura. 

-4-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei do Scnadb n• 85, 
de 1977-DF ., que dispõe sobre a organização bâsica da Policia 
Militar do Distrito Federal, c dâ outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 354 e 355, de 1977. das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridi· 

cidade; c 
-do Distrito Federal, favorâvel. 

-5-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 17, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu parecer n• 148, de 1977), que autoriza a Prcfciturn Municipal de 
Silo Joaquim da Barra (SP) a elevar em CrS 4.000.000,00 (quatro mi· 
lhõcs de cruzeiros), o montante de sun divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 149, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juri· 

dicidudc. 
-6-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• I 52, de 1974, do Sr. Senador Vusconcclos Torres, que restabelece 

a grafia trndicionul no nome das cidades tombadas pelo Patrimônio 
Histórico, tendo 

PARECERE>. ~ob n°s 193 a 195, do 1977, das Comissões: 

-de Cons:l:uiçi:o e Justiça- I• pronunclomonto: pela constitu
cionalidade c juridicidadc nos termos do Substitutivo que apresenta; 
2• pronunciamento: pela constitucionalidade c juridicidadc do 
Substitutivo du Coo1issilo de Educação e Cultura; 

· -de Educsçilo c Cultura, favorável, nos termos de Substitutivo 
que oferece. 

-7-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n•· 234, de 1976, do Senhor Senador Franco Montoro. que assegura 
direitos à promoção e aproveitamento do empregado em atividadc 
privativa de habilitação qualificada, tendo 

PARECERES, sob n•s 135 e 136, de 1977, das Comissões: 
- de Constituição e Ju~t!~o, pela constitucionalidade c juri· 

dícidadc, e no mérito, pela aprovação; c 
-de Legl•laçõo Soclnl, favorável. 

-a-
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 

constitucionalidade, nos termos do crt. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Scnaco n• 40, de 1976, do Sr. Senador Mauro 
Bcnevidcs, que dispõe sobre o processo de fiscalização pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado Federal. dos ates do Poder Executivo e 
os da administração indireta, tendo 

PARECER. sob n• 214, de 1977, da Comissão: 
- de Const!:uh;ao e .h:st~~~, pela inconstitucionnlidadc, com 

voto vencido dos Srs. Senadores N~lson Carneiro e Dirceu Cardoso . 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da cons· 
titucionalidadc. nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Ld do Senudo no 297, do 1976, do Sr. Senador Nelson 
Carneiro, que altero a redução do urt. 2• da Lei n• 4.281, de 8 de no· 
vembro de 1963, tendo . 

PARECER. sob no 163, de 1977, da Comissão: 
-de Const!tciçüo c J:~~e!çc, pcl:.l inconstitucionalidnde. 

O SR. PRES!DENT:S (Josó Lindoso) - Está encerrada a 
sessão. 

( L~~·~:::~l·Se a sessão às 18 horas~ 35 minutos.) 

DISCURSO /'RONUNC'lt!DO PEI.O SR. DINARTE 
MARIZ f\',.1 SESS . .'!O DE J.:-6-77 E QUE. ENTREGUE À 
REV!S.·)O DO on,IDDR. SSRit1 PUBLICADO PO$TE· 
RIORMENTF.· 

O SR. D!NAC:'!':Z MARiZ (ARENA- RN. Pronuncia o se·• 
guintc discurso. Sem revi<ào do orado~.)- Sr. Prosidcnte, Srs. 
Senadores: 

Nestes úllimos di~ts, u lmrn:r1:;a c .::stu Cr.s~~ têm discutido e apre: .. 
cindo a situuç~10 do crtditti ngrkola. ou m~lhor, us providências 
tomudas em n:b.lÇ~II.) à agrh:ultu::~. ::111 no~so Pais, 

Ninguém pode deixar de reconhecer que u Revolução melhorou 
consideruvolmontc a sitc"1çào do agricultor. brasileiro. O 
PROTERRt\, " PO:..ONORDESTE. a AOROINDOSTRIA, o 
Projeto Sertanejo, o PROC'AL, o FUNRURAL, ulém dos juros 
subsidindos. foram medidas do significativo nlcunce, com que o 
Governo procurou din:unizar, utcndcndo :\.s l!xigêm:ias pura o dcsen· 
volvímcnto du nossa a!2rículturu, 

Agoru. Sr. l'r•:sir'entc, hil c~rcu de del dius, anunciou-se que o 
Governo iriu rochar o crédito à luvoura. De salda, logo, sem ouvir 
qualquer uutoridudc, "'licitado p~lu impr~nsu u pronunciar-me 
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~.t)t~·.; (" ,l .. :~i:~l~), d'lt: :~ t)';'.,x·.unidnd.: Jc d:.": ~:LI•'- nUo ~c tratava de 
~m.:. ::ll'•.!iu:l. ~:1:;'. d(,; L!!"!'la L.Jt;:~l!r~~-

··•. r: ::hl-!~11::, ~~~ ..::;;:~····-~ ..;:.:rtr., ;JOi:; ,-~~.o tive. d~,~;,J;t de ~~c se tr.a .. 
!::·.:: ~:.- ... :1n~ :n:;:lJl!C :.;,:, ,,,çvcrr.u, pr;)(.;ut;:,l.::o ,,·:~··;1:1qUdtzar exn

··· ... - .. .: ::c::;::, l: ~·~ ~::::b~d h::m :.: 01 •• :.::• •.:. ·. :\. ~lin : · .·: .. :·1:::ndo. Silo ini-
-~~ .·. r.lc .• : :: Mdcm q~:c prcd~~~m se:· íG.:miJicado:; :; punidos. Jâ hoje 

.. ~.:::rd,· ;;e di.!:~j,nuviou, com a ~~ct~ pub!icuda pd::. GJvcrno, asse
~~:~.-~-.:, .• ;..:r.: :t a~si~.\i!ncb c:-..:-Ji:icia à :13ricultur:.: Di·~~~ .w:'rcrú solução 
C;• . , ~I\~ :d::C.t.:, 

-'t:m dt~vil!~:. nós dr. >~.j;·cit::)l~: :\!remo::: muiw :tir~.::~ que solicitar 
c r::i\'iildic:.~,· ~m b.;nt::ITcio C.1 agricu!tur~ .~m no.s:w ~;c:·r:ca regiilo. 

'J m·.:u :::~aaoO tem na nr,:-iculturu ~ua p;incip:.ti bas'.! cconômica, 
nnt;;d:.::-t. :u1.: no ;!l~~od:lo dr; r: O:-:! Iom:~~. c :·~tmosr, :;;:::-::!·), universal
m:;:~n~· cc:;b ::cido. l r::'clizmcnt~. upes~1; de ser : :-;:;,!:"! ;t;~ uí .. •d na utiliza
.;;~ c n.:la no:1sa l:~C:ú~;:rk têxti!, no fuó:-icn ào~ t:c.:;~:::· · . ..-::idos finos, o 
l)'.:;,·~·~:,)~ LJU~ ~; :ir.:U p!:tndC. ;;~ dt•.i:o.:.· . .- L'n1 ')::'2:-ii:.:::~:~-, pt!rmanente, 
t.~:;,l..:~na•.·,<:r;\;,1t:;, :rr!to.-sc Ce la·.\~:.:r:. alt~l.l•;r;~.: ::di.zitária, pela 
flü:.·~·~ .:r:.:c;.~.:~·.<=::~'T ~ :x,r Cr':í! cultiv:::d~ .. :,~~i::~:::~: ... ·olh(!ita não vai 
"'; . .· .. ·.::-:; ;:·;(;dia, p>Jr ;1,:-. .. :::. ·, :nqL~.'L·.) ~)Ue, cm São 
.:.:., ... ,... <~.;. ~~~s~ !:12di;.;. :-;.-:::..:v:.·:·-:::-.·.-:-:::..: íJ~:~entosc mil 

~~ ,.;; .. ~·:.'():. cl,! ,,1~ .. \:.;!"L.~::•:, :<:1(::•, •. L'.: s;:·::·.·.:.::.:: ;·;:,<; ~::t1•1lCÍrOS semj
:::'i• .~. •':) .·! x.:.:.·~~·.t.:; q~~; .:(T. r··::·;:·:it~:) _-::·;·;ii~~~i~; Cu ~redução de 
tGu .!"'!).~JT::I:-itt ;'ii~:-:~. ini . .:! 1 ;::n·~·..:ntl!, :::m :1u:: '~L:~i:~c ~otulidade, a terra 
O:ll~.: .-;~ :··rc:~t::.-. ..:::;e lip.:: ::c nlgoC~:ü :1~:0 ;::.; ;-,;- .·:;::.: :~ outro tipo de 

\'' .. ,. 

· ''. : ..• :-~:mos de cxolmir:.ar- ..:f:.;so j:! :;~ lJri~<: !..::~~nstttivo,, pois 
.. , ., .· .:. assunto :~;;os :.1 :!O - ;.: m;~n:.:.!':.. de solucionar 

::.: p~c;ol:::mu. A:-.;;im. pen.'i"-i.mu:- qu~. :<t: quisermos 
: :: :: "l~odão de r,bra longo, ~rccisamos subsidiá-lo, 

.:·~· .... r.·~·.::;~ o t: j~t:·or:; ~· ·::.~:: i:o:-::.:: :;.; ::s:·:~ fazendo, não 
·..... . ::~v:!:.:~·:·.:: J.:;:: · .. :;·:~:. :,!t;\i~.;~.:r/~ a sa .. !o, mesmo 

.~·,:bs!~.i: ~::::: ~~ !C;c: .. 

·;J:.. >: :u1 G<::.·.r.;:!:.:; ::,u:::~:··..; ;::::.:io :.ci-.:~;uudo para uma 
• t ·.:' :~não Np:-ç~;~~·.t.; 0 :;~:~:ri;'!c:o c:o ;:.Jric;.;ltcr, evitando 

1:: :.. :.·.: v::rn ~.:::or~t~:ccnc.io: de: 5 em 5 nnos, uma crise; faz-
. "''to, prorroga-se o prazo do pagamento, dá-se um 

c.-.-·.:.'.: c:.- de 2 ou 3 anos, amplia-se mais o prazo para paga· 
,, · l~ ~ ''·;"~:::dr: ·~ (~ ~]L!.!~;; · ·: r.:,::lndo: grande 

·1,~ ::c-.·: :.;-.:;:~:i~.:~:·io:·. ~::.:~:-:r;;~:.:;;;~ ::::;c .. ·.:..;::· ·.=-=~ião tem per-
·.: I,:., :~~~·.' • :~~:l::·:~:~d~.i. S:~ .. · ;Or\~::.:~{~~ :~ ·:~: : :;]uitos deles o 

" :-.;\"i·."~·· ·.:í·': .:::::·;:.:· .• ;,:r.> ~:·L.:~o:i:::r.J.:·. ·:·::-de fazê-los 
.;;r L.,. ...... :.:r::,, .. ::s:;·:;: ~:.;c. ~..:. ....... ·;;,. agricultores. 

....":;:·.~.:<-:.,::1:.::::1cnt~. ~.:-. ~rt::;id::::'ltt~ ~:: S:-~. S:!n:.:J.;.r-.::s. ,. é um 
:.!:n .. :lu s.:ncJ, ~:·~·:. u No!'· :: ·t·.: .:::v::: -:::~:J·::~~~ c c C :)·,.::rno voltar~se 

(.'(,) ' L ~. _; I . 

.: ol'.:r:l :>,:··. ·.~~~: · ..... ~ ·''" ··, ... :·;,~-e a palavra 
·- Y;: J.:1 ,.:;·~,::La :. L;::-. ::~:: ·:~ ·:.::rl•.:it•::-:,:-, ,"'cnsnndo cm 

· ·;:·.: ~·: 1 ::.::c o iu..::ro ql~ ~. ;::;::~;;.~:!-: .. ~. ::::.: cstã obri
··""·"-·tramantero:;o.:.::·:',-.. ::1sodcque 

~~~~mtermos u 
· i !lodão, falo 

-:..dutividadc. 
-:ue se faça, 

.'·'mia do Nor
., ui do Pafs e, 

_ ,, "o me toda a 
·.11<0 algodilo 

peln nossa 
:1 receber, 

·J, o nosso 
, 'rnccimcnto 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Nobre Senador Di· 
nartc Mariz, ainda hoje V. Ex• terá oportunidade de verificar que 
abordarei também o tema cnfocado por V, Ex• talvez por um 
prisma um pouco diverso, Mas V, Ex•. ao lembrar a indústria, 
falando da agricultura, me faz recordar um estudo realizado pela 
SUDENJ; nos idos de 1970, quando aquele organismo de dcscn· 
volvimcnto regional caracterizou que para tristeza, naturalmente, 
dos seus dirigentes, os incentivos fiscais aplicados na Região do 
Nordeste tinham gerado uma insignificância de empregos, tomando· 
se em conta a monta dos investimentos. Por certo inspirado nesses 
trabalhos, nessa geraçilo de empregos c o montante de investimentos 
exigido, é que o Governo cmbasou - por certo, digo cu, porque nilo 
tenho convicção - a criação do PROTERRA, exatamentc orien· 
tando uma parcela desses recursos para aquela atividadc que de· 
manda menor investimento para cada emprego gerado, Logo, é real· 
mente de fugir ao alcance da nossa inteligência que possam faltar 
recursos, principalmente numa área como aquela, onde a mão-de· 
obra desqualificada é farta e os recursos sempre insuficientes, como 
sói ser no Brasil, como um todo, possa faltar dinheiro, principal· 
mente numa atividade como a do algodão, que absorve tanta milo· 
de-obra direta, Cumprimento-o c me congratulo com V. Ex•, que 
persegue, com a sua fala de homem experiente, chamar a atenção dos 
nossos maiores, para que acudam, cm tempo hábil, o seu clamor, 
que, sei, é o clamor de toda a sua gente. Muito obrigado a V, Ex• 
pelo aparte. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Obrigado a 
V, Ex• Invoca V, Ex•, Senador Benedito Ferreira, um assunto in· 
teressante, que é realmente o da mão-de-obra, De todas as lavouras 
que existem no Pais, a que tem mais sentido social é a do algodão, 
pois na época da semeadura ou da colheita, ela absorve toda a mão· 
de-obra da região mais pobre .. , 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO)- Se V, Ex• me per· 
mitisse, eu lembraria também a do feijilo, porque também não há me· 
canização ainda para este produto. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Eu estou falan· 
do sobre o algodão, exatamente porque na área em que se planta o ai· 
godão de libra longa, não cabe a cultura do feijão. Estou falando cs· 
pecificamcnte sobre a lavoura algodoeira, que tem predominância na 
economia do Rio Grande do Norte, da Parafba c do Ceará, 

Mas, Sr. Presidente, um estudo de profundidade deve ser feito 
nesse sentido. Não vou dizer que sou um homem dos mais entcn· 
didos, mas entendo bem do assunto, pois nasci onde se cultiva o algo· 
dão. Meu pai era agricultor, eu sou agricultor. Comecei, no comércio 
de algodão, ainda muito jovem e levei a vida toda- até me integrar 
dcr,nitivamente na vida pública - como comerciante de algodão, 
dono de maquinária, tendo escritório no Rio de Janeiro c em São 
Paulo, vendendo os nossos produtos aos industriais do Centro-Sul 
do Pais, ConseqUentemente, conheço todas as fases do algodão, 
desde o plantio à colheita, ao seu beneficiamento, até chegar às por· 
tus das indústrias que consomem o nosso produto c que com ele têm· 
se enriquecido, 

Não é possfvcl continuar a se repetir um erro que se tornou ro· 
tina. Os Bancos oficiais financiam o setor deficitário, representado 
pela agricultura nu área do polfgono das secas, Nas estiagens ou 
inundações, que silo freqUentes, fazem-se reajustamentos, somam-se 
juros sobre jurns e o agricultor cada dia vai-se escravizando mais. 
Quando ele é '""ito equilibrado, vai pagando os juros, vai adiando, 
vai vivendo e, quundo morre, deixa u sua propriedade hipotecada no 
Banco, quando nilo tem o dissabor de, ainda em vidn, perdê-ln para 
cumprir os compromissos·buncl~rios. Essu ó uma situação que tenho 
u impressilo de que merece um estudo, pura se encontrar uma 
soluçilo, posso dizer, de interesse nilo só regionul, mas de interesse 
nucionul. 

Mus, Sr. Presidente, de todas ns medidas até boje ndotudus pelo 
Governo, n que mui's sensibilizou o homem do interior, o nordestino, 
foi u criuçilo do FUNRURAL, exutumente por ir no encontro 
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daqueles que envelheceram sofrendo, trabalhando no campo, dando 
alguma coisa para o desenvolvimento deste Pais c, na velhice, 
sentiam-se abandonados pelos governos, sem ao menos poder contar 
com um amparo familiar, pois o próprio lar que haviam criado, 
longe de poder amparâ-los, continuava mergulhado no sofrimento, 

Então, veio o Governo c criou o FUNRURAL. O 
FUNRURAL foi como uma nova fase, um novo sol que iluminasse 
as trevas cm que vivia mergulhada aquela gente dcscspcrançada, à cs· 
peru do dia fatal. 

Agora chega ao Congresso um projeto de inspiração do Minis· 
tério da Previdência Social, alterando o organismo do 
FUNRURAL. Ora, Sr. Presidente, não tem sentido. •Faço daqui um 
apelo às lideranças do meu Partido nas duas Casas do Congresso 
Nacional, para que intercedam junto ao Governo, no sentido de reli· 
rar esse projeto ou, se prcferlvcl, considerar questão aberta na · 
votação. Posso assegurar, Sr. Presidente, que mais de 90% dos nossos 
colegas silo radicalmente contra a sua aprovação c insistir cm contra· 
riâ·los será uma violência partidâria. 

Conheço o Presidente Ernesto Gciscl c sei que só deseja que as 
coisas sejam certas, O Deputado José Bonifâcio, L!dcr do meu 
Partido na Câmara, informou·mc que a reunião do Ministro com a 
nossa Bancada, naquela Casa do Congresso, não convenceu um só 
Deputado do acerto da proposição sugerida. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. DJNARTE MARIZ (ARENA- RN)- Com prazer. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Após o apar· 
te, que, ao que vemos, vai permitir ao nobre Senador Osircs Teixeira, 
gostaria de me inscrever na lista de apartcantcs, 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Agradeço, por 
antecipação, a honra que V, Ex• vai me dar. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- lõ: uma honra 
para mim dizer algo a V, Ex• 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA - SP) - Se V, Ex• permite, 
também gostaria de me inscrever na lista de apartcantcs. 

O SR. DJNARTE MARIZ (ARENA- RN)- Vou receber o 
aparte de todos os colegas. Concedo, neste instante, o aparte ao 
nobre Senador Osircs Teixeira, 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Meu aparte, nobre 
Senador Dinartc Mariz, serâ rãpido. Tem o objctivo tão-somente de 
me solidarizar integralmente com V, Ex• Na verdade, nilo consegui 
ainda como, de resto, V. Ex• anuncia, praticamente todos os Depu· 
tados arcnistas -entender as razões determinantes da eliminação do 
FUNRURAL como autarquia, para vir a funcionar no grande bolo 
do chamado INAMPS. O que caracteriza o FUNRURAL, o que lhe 
deu realmente essa grande qualidade, esse cspctacular desempenho, 
eis que o FUNRURAL já está presente cm mais de três mil munic!· 
pios brasileiros, é exatamcntc a maleabilidade de funcionamento, é a 
capacidade de ampliação rápida das suas atividadcs c dos seus rc· 
cursos c, mais ainda, a capacidade de manobra cm termos de pessoal. 

O SR, DINARTE MARIZ (ARENA - RN)- e a assistência 
na porta de quem nunca a tinha recebido. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - Só para enfatizar, 
cito dois números: o FUNRURAL, cm despesas de finalidades, con· 
seguiu realizar bcncllcios, cm 1975 c 1976, da ordem de treze bilhões, 
setecentos c oitenta c oito milhões, seiscentos e vinte c três mil, seis· 
centos c oitenta c nove cruzeiros; c, pcrccntualmcntc, cm termos de 
despesas com o desenvolvimento dessa açilo, gastou menos de lO% 
àe todo o valor desses recursos. e prova de que realmente o 
FUNRURAI. presta, usllmcntc, serviços ao agricultor, u custos 
imensamente baixos. Nno vi, nn Mor•' •cm, nenhuma dcmanstruçilo 
de que essa soluçilo também vai burutcar os custos do bcncncio qu• 
,;c protcndc dur, 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Muito 
obrigado pelo aparte, nobre Senador Osires Teixeira. 

Ouço, agora, o aparte do nobre Senador Henrique de La 
Rocquc. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Nobre Sena
dor Dinartc Mariz, a Comissão Mista incumbida do exame desse 
projeto, ontem reunida, aprovou, com algumas ressalvas, o seu 
conteúdo. Inconformado, dadas as razões explicitadas por rcprc· 
scntantcs de vârias unidades da Federação, o nobre Senador Osircs 
Teixeira receia que, com a nova institucionalização da Previdência, 
perca o FUNRURAL muito do seu sentido c da sua açilo, No cntan· 
to, a Mensagem que "institui o Sistema Nacional de Previdência c 
Assistência Social, c dã outras providências", criando o SIMPAS, 
sob a orientação, coordenação c controle do .Ministério da 
Previdência c Assistência Social - MPAS, diz, expressamente, no 
seu art. 2•: 

"Art. 2• São mantidos, com o respectivo custeio, na 
forma da legislação própria, os regimes de benefícios c ser· 
viços dos trabalhadores urbanos c rurais, c dos funcionârios 
públicos civis da União, atualmcntc a cargo do Instituto Na· 
clonai de Previdência Social - INPS, do Fundo de Assistên· 
cia ao Trabalhador Rural - FUNRURAL c do Instituto de 
Previdência c Assistência dos Scrvidodrcs do Estado -
lP ASE." 

Continuando na esteira da leitura da l'vlcnsagcm, V, Ex• cn· 
contrarâ, no art. 27 do projeto, o seguinte: 

uArt. 27. Ficam C;tttintos, sem prejuízo dos respectivos 
programas, o IPASE, o FUNRURAL c a FACR, trans· 
ferindo-se de pleno direito seus bens, direitos c obrigações 
para as entidades a que, na forma desta lei, silo atribuídas as 
suas atuais competências." 

Nobre Senador Dinartc Mariz, compreendendo V. Ex• porque, 
cm sessão presidida pelo eminente Presidente do Congresso Nacio· 
nal, assistimos c ouvimos, desde a leitura da Mensagem, os protestos 
os mais veementes de Deputados c Senadores ao seu conteúdo, Sabia· 
mos que ela havia entrado na ârca do desagrado parlamentar. E, 
respeitando, por conseguinte, o receio de V, Ex• c de eminentes 
companheiros nossos, pediria apenas licença para ler o parágrafo I• 
do art. 27, onde está explicitado de forma indiscutlvcl: 

"§ t• A forma de atendimento dos trabalhadores c 
empregadores rurais, através de Representações Locais c ins· 
tituiçõcs convcncntcs tais como Sindicatos das Categorias 
Profissionais c Econõmicas, Prefeituras Municipais c Hos· 
pitais, será mantida, continuando os prestadores desse atcn· 
dimcnto a identificar-se e a identificar os programas c ati vida· 
dcs que lhes dizem respeito mediante utilização da sigla 
"FUNRURAL." 

Numa primeira visilo, ao primeiro exame, ao primeiro contato 
com a Mensagem, parece que havia uma contradição entre o art. 27 c 
seu parágrafo 1•, por que no urt, 27 estava decretada a extinção do 
FUNRURAL, c cm seu parágrafo I• estava explicitado que a sua 
sigla continuava cm todos os serviços c a sua ução continuava 
incólume, O que houve, Ex•, i: que, sendo o FUNRURAL altamente 
dcficitârio, custando no INPS cerca de meio milhilo de cruzeiros que 
silo injctados cm sua contabilidade mensal para efeito de balanço, o 
Governo entendeu que cru preciso uma rcformuluçilo corajosa, que 
deixasse incólume o FUNRU RAL cm sua destinação e cm seu traba· 
lho, que conseguiu sensibilizar u Naçilo inteira, Mas resolveu tirar· 
lhe u autonomia, entregando o seu comando uo INPS, trunsfcrindo u 
suu cúpula ao INPS ... 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Em mâ hora, 

O Sr. Henrique de Lu Roeque (ARENA - Mi\) - ,, mas 
muntcndo u suu estrutura, as suas finulidudcs, u sua lilosoliu. Nosso 
purcccr - o Scnudor Osircs Teixciru foi testemunha - recebeu u 
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aprovação unânime dn Comissão Mista, c o nobre Deputado Jnison 
Barreto, representando o MDB, disse que concordava com a Mensa.
gcm, que a achava corajosa c ncccssâria, embora divergindo parcial· 
mente no que diz respeito à filosofia da Previdência Social, como ela 
é conduzida no Brasil, tese que foi igualmente esposada pelo 
Deputado Frederico Brandão, O nobre Deputado Walter Silva 
apenas pediu destaque para uma emenda do nobre Deputado Athiê 
Coury, na qual o nobre Deputado paulista pretendia que nn Mcn· 
sagcm fossem extintas todas as dfvidas dos trabalhadores rurais, com 
a qual, infelizmente, a contragosto, nilo pude concordar, porque 
seria, indiscutivelmente, inconstitucional c impertinente à matéria 
ora cm debate. De modo que, louvando a sua permanente preocupa· 
ção pelo homem das nossas bandas, achamos por bem, com o 
respeito que V, Ex• nos merece, com esses cabelos brancos que 
denotam o amor c a dedicação à Pãtrin, entendemos do nosso dever 
trazer ao seu conhecimento essas ponderações para sua meditação, 
nilo pretendendo reformular o seu juízo a respeito, mas era a nossa 
obrigação esclarecer a V, Ex•, porque fomos o relator, na Comissão 
Mista, da matéria, Muito grato a V, Ex• pela oportunidade do 
aparte. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN)- Eu é que agra· 
deço a V. Ex• 

o SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella, Fazendo soar a cnm· 
pninha.)- Aviso ao nobre orador que dispõe apenas de 5 minutos 
para concluir o seu discurso. 

O SR. DINARTE MARIZ·(ARENA- RN)- Pediria nos 
nobres colegas que evitassem apartes, pois o meu tempo cstã esgota· 
do e necessito concluir o meu discurso, 

Sr, Presidente, o aparte do nobre Senador pelo Maranhão, meu 
nobre colega e dileto amigo Henrique de La Rocquc, vem fortalecer 
o meu argumento. Há uma contradição quando se diz que nilo vai 
ser nada modificado, mas estã-sc gastando dinheiro demais naquilo 
que cu acho que é: o razoável para a assistência ao homem do campo. 

Mas, Sr. Presidente, tenho outras razões para fazer, realmente: 
restrições a esse projeto: é: que ele vai, exatamcnte, para um Ministé· 
rio que ainda não se estruturou convenientemente: sabemos as 
reclamações que recebemos em relação ao Ministério da Previdência 
Social. Filas incontáveis! O atendimento a um dos seus contribuintes 
leva meses para se realizar. Agora mesmo estamos com um problema 
que interessa a todo o Pafs: a questão da assistência através dos mé· 
dicas, que estão sendo substituídos por outros, aprovados no último 
concurso, ao invés de se dar condições a quem jã vem trabalhando 
há três, quatro e mais anos, tambêm aprovados. 

Entiio, se é: novo e não está devidamente estruturado, vai 
absorver c modificar coisas que estilo certas? O próprio Senador 
henrique de La R'V'que acha que isso estã certo, que deve continuar. 

Eu, quando menino, já ouvia dizer que o que cstã certo não se muda. 
Enti\o, por que mudar? Mudar para pior'? Agora, pelo menos, a 
organização, como está, recebe o apoio da Nação inteira. O povo 
está satisfeito. Foi uma coisa que calhou como um presente do céu, a 
criação do FUNRURAL, neste Pafs. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, se o assunto é polémico c é de 
interesse nacional, por que não deixar ao nosso julgamento? Repito, 
renovando o apelo que faço às nossas lideranças: consigam a rc· 
formulação do projeto ou considerem a questão aberta, a fim de que 
possamos votar de acordo com o povo que representamos. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Muito bem! 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) -Acho que, as· 
sim, teremos a representação total do Pafs, julgando um assunto de 
tamanha relevância, de acordo com o povo que representa. 

Confio na sensibilidade das nossas lideranças, para que, a cxcm· 
pio do que já ocorreu com uma parcela do projeto, consigam tam· 
bém a retirada da parte referente ao FUNRURAL, ou, cm última 
hipótese, nos dêem liberdade na votação, 

Eram essas, Sr. Presidente, as considerações que o dever me 
impunha fazer. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

ATA DA 92• SESSÃO, REALIZADA EM 12-6--77 
(Publicada no DCN- Scçào 11- de 23·6·77) 

RETIFICAÇÃO 

No item 3 da Ordem do Dia, referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 18, de 1977 (n• 379·8/75, na Casa de origem), que 
incorpora ao patrimônio da Casa dos Artistas os direitos autorais 
havidos com o falecimento do cantor Evaldo Braga, e determina 
outras providências: 

Na página 2998, 2• coluna, após a fala da Presidência, 
Onde se lê: 

1: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N•IH, DE 1977 
(n• 379·8/7!5, na Casa de origem) 

Leia·se: 
1:: o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N•IH, DE 1977 
(n• 379-B/7!5, na Casa de origem) 
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ATAS DAS COMISSOES 
CClJllSSiiO OE RELAÇOES EXTERIORES 

121 REUNIÃO, REALIZADA 
EM 31 DE MAIO DE 1977 

i,; coz ho:a; e trinta minutos do din trinta o um de maio de mil 
novc:cr.:ntor. e s~tcnta c sete, na Sala Ruy B:\rbosu, presentes os 
Senhores Se.:::dorc~ M::gulhües Pinto - Presidente, Alexandre 
Costa, S:1ldnnh:1 Oerzi, José Sarney, Otto Lchmann, Itamar Franco, 
Ndson Carneiro e l-i:lvídio Nunes, reúne-se a Comissão de Relações 
Extcrion:t1. 
· Dd:,:.~r.l <.J.:; ::t'ntr:~m:Ce:-, por motivos justificados, os Senhores 
S(.;:t::dort::: Vi:gnio Trwor~, Jcss:: Freire, Arnon de Mc1lo, João 
C;dmon, Au~u:.\o f'ranco, Danton Jobim, Gilvan Rocha c Leite 
Ch:wos. 

Ao conslai~r :1 .:~.dstêncin de "quorum" regimental, o Senhor 
l'midcntc ccclnrn rtbcrtos os trabalhos, sendo, na oportunidade, lida 
e np:ovada a ata da reunião anterior. 

Lu~~o ~lTlÓ!', s~~o relntud:.xs as seguintes proposições: 

P.c!u S1·. S..-J;;!rit'lr t;.ler~!:r.d:-e Ccst:::. 
Projeto do Dcc:eto L·!gislativo n' 12, de 1977, que "aprova o 

tcx:o dtl Convênio Rcgienul de Reconhecimento de Estudos c Diplo
mas de Ensine Surt:rior, na AmGricu Latina e no Caribe, aprovado 
pela Conl'crêm:ia biô!rgov!!rnumt:ntal sobre: Reconhecimento de 
Estudos e Diplcm:::: de Ensino Superior, na América Latina e no 
C:~ribc, rc:tlii:odn n" Cidade do México, de 15 a 19 de julho de 1974", 

!.,~ic s~. S.=.:t:lo:,.· -:·.,· s~ü:k;:h:: Derz! 
p,O.i·:k' de ;),c:·,·w i..e~;islativo n• 14/77, que "aprova o texto do 

Aç~w:hi <Sobr:.: Ccw~r:i·J d:: ?rodutos Têxteis, celebrado entre a 
R~·:"lúblic<~ r··:;~;t.:mtiv~ do Brasil e u Comunidade Econômicn 
:::~~r.,r~:~;.l.!rr: !'lr:.::~~bs. ~~ 13 dejnnt:iro de 1977". 

l;.r'..!IJ Sr. S·~u::·:.~JI' Sdi'il!io Nunes 
Proj•:to de Dcorcto Legislativo n• 15/77, que "aprova o texto do 

,. 1,\.';.:rdo snh,·c Tr;:::t;;."'lortes ,\Greos, celebrado em Brasflia, a 21 de 
jandro d" I \•77, cn: , .. , " :<.cpública Federativa do Brasil e a República 
<io ir::ql!~o:" 

C):; p;::'o:C\!f:!~; ·.,~~i;);a, tOdOS favor5.vds, <!pÓS diSCUtidOS e VOtados, 
!;J.;,i ..:on.-:ic~.:radt13 ,, ~ ·, fi)\':Jdos. 

A :-;~guir, :.i:~n:•f.::r:-•1:.1·51: t:m secreta a reunião, a fim de que seja 
nprocinda n Me:o::ugcm Presidencial n• 88, de 1977, "submetendo à 
::pr<w::c::o do S.:n::dt> ?o:doral n escolha do Sr. Jorge de Sá Almeida, 
Ministra c~ s~~'-lt":da C[;';SSC, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a funçiio de Emb::iY.ador do Brasil junto à República da Indonésia". 
(Rclator: Scn:(::or ~)t~,, Ll.!hmunn.) 

:'\:.u.!:1:~·~ .. :-: !l::'h':i.~~· n lrH:~tr, \.:!lcerni·SC a reunião, lavrando cu, 
C'tinclidn i<ip( .. ;, ~~. · . .;: .. -:::r .. ~.: d:.~ C.1;r~iss~o. u. presente Atu, que, lida 
·• a;:~ov~:t.l:.:.. ~·(.;1':, ~~·.:-:ir~~!C::'. fH:!o St!nMr Presidente. 

··.·~: ... ·hJÃG, :{!SAllZA.~~ .. ·:. 
~,:;< 7 4j::: JtlhHO Dl.S !!177 

,\, ,~-;, ~' · .. ; :•·i,1:a minuto:; da dia sele de junho de mil no-
vcccntus c: ::. , ... '' •:c·t,:, na Sala Ruy Barbosa, presentes os Senhores 
Senador•• H.·., ;~!l:i,:; Pinto - l'rosidonte, Arnon de Mello, Salda· 
nha De,;·; <..' · : .e:;:mm"-, Dnnton Jobim, Gilvnn Rocha, Nelson 
Carnch·· · .~ '"<>im, rcúnc·so u Comissão de Relações Exte· 
riorcs. 

Dei:-. 
Senactr.r:: · 
Snrnr.:y, : 
Chnvt!ll. 

· .. ·. ;er, por motivos justificados, os Senhores 
::>.t:., Virgílio Tâvoru, Jcssó Freire, José 

'· .n, A\l~co;to Franco, ltumar Franco c Leite 

Ao~~; ,·,lo~tar ~ t::Ü:Itência di: quonmr n:gim~ntal, o Senhor Prc
~;l:•.:n!~ r;i'd:Jr:\ :~h:• r: os os tmbnlhm. sentiu, nu oportunidade, lidu c 
aprovm1:i ,., ::t •• (~U r..:~:ni~1o anterior. 

Ein seguida, são relatadas as seguintes proposições: 

Pelo Sr. Senador Arnon de Mello 

Projeto de Decreto Legislativo n• 16, de 1977, que "aprova o 
texto da Convenção para a Facilitação do Tráfego Marítimo Interna· 
cional, conclulda cm Londres, a 9 de abril de 1965, sob os auspícios 
da Organização Consultiva Marítima lntergovernumcntal (!MCO)," 

Pelo Sr. Senador Domíclo Gondlm 

Projeto de Decreto Legislativo n• 17/77, que "aprova a Rcso· 
lução 3!9.A(!X), aprovada pela Assembléia da Organização Marfti· 
ma Consultiva Internacional (IMCO}, cm 12 de novembro de 1975, 
que contém Emenda à Convenção Internacional de !966 sobre Li· 
nhas de Carga". 

Os pareceres acima, ambos favorâvcis, após discutidos e colo
cados em votação, são considerados aprovados. 

A seguir, torna-se secreta a reunião, a fim de ser apreciada a 
Mensagem n• 95/77. do Sr. Presidente da República, "submetendo à 
aprovação do Senado Federal a escolha do Sr. Carlos Frederico 
Duarte Gonçalves da Rocha, Ministro de Primeira Classe, da Car· 
reira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto ao Reino da Bélgica. (Relator: Senador Otto Lehmann) 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Cândido Hippcrtt, Assistente da Comissão, a presente ata, que, lida 
c aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

J4l REUNIÃO, REALIZADA 
EM 14 DE JUNHO DE 1977 

Às dez horas c trinta minutos do dia catorze de junho de mil 
novecentos c setenta e sete, na Sala Ruy Barbosa, presentes os Se· 
nhores Senadores Magalhães Pinto - Presidente, Augusto Franco, 
Otto Hehmann, Danton Jobim, Itamar Franco, Nelson Carneiro, 
Domício Gondim, Jarbas Passarinho e Paulo Brossurd, reúne-se a 
Comissão de Relações Exteriores. 

Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Senhores 
Senadores Alexandre Costa, Virgílio Tâvora, Jessi: Freire, Arnon de 
Mello, Saldanha Derzi, José. Sarncy, João Calmon, Gilvun Rocha e 
Leite Chaves. 

Ao constatar a existência de quorum regimental, o Senhor Pre· 
sidente declara abertos os trabalhos, sendo, na oportunidade, lida e 
aprovada a ata da reunião anterior, 

Em seguida, são relutadas as seguintes proposições: 

Pelo Sr. Senador Augusto Franco 
Projeto de Decreto Legislativo n• 18177- Aprova o texto do 

Protocolo de Reforma do Tratado lnteramericano de Assistência 
,Recíproca, celebrado cm São José da Costa Rica, a 26 de julho de 
1975. 

P•lo Sr. Senador Nelson Carneiro 

Projeto de Decreto Legislativo n• 19/77 - Aprova o texto da 
Convenção relativa à proteção do Putrimõnio Mundial, Cultural e 
Natural, aprovado pela Conferência Geral da UNESCO, cm sua 
XV!!•. Sessão, realizada em Paris, de 17 de outubro a 21 de novcm· 
bro de 1972, com ressalva ao parAgrafo I• do artigo 16. 

Os pareceres emitidos, ambos favorâveis, após discutidos e co· 
locados cm votação, são considerados aprovados. 

A seguir, torna-se secreta a reunião, a fim de ser apreciada a 
Mensagem n9 87, de 1977, do Sr. Presidente dn República, submc· 
tendo ilnprovnção do Senado Federal a escolha do Senhor Paulo Ca
bral de Mello, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diploma· 
tu, pura exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República 
da Áustria. (Relator: Senador Danton Jobim). 

Nada mais huvcndo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu, 
Cündido Hippcrtt, Assistente da Comissão, a presente ata, que, lida 
c aprovada, scrâ ussinnda pelo Sr. Presidente. 
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JS• R EU!\ IÃO, REALIZADA 
EM 21 DE JUNHO DE 1977 

Às dez horas c trinta minutos do dia vint~ e um de junho de mil 
novecentos c setenta c sete, na Sala Ruy Barbosa, presentes os Senha· 
rcs Senadores Magalhães Pinto- Presidente, Paulo Brossard, Dan· 
ton Jobim, Saldanha Dcrzi, José Surney, Helv!dio Nunes, Itamar 
Franco e Leite Chaves, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores. 

Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Senhores 
Senadores Alexandre Costa, Virgílio Távora, Jessb Freire, Arnon de 
Mcllo, João Calmon, Augusto Franco, Otto Lehmann, Gilvan Ro· 
cha e Nelson Carneiro. 

Ao constatar a existência de quomm regimental, o Senhor 
Presidente declara abertos os trabalhos, sendo, na oportunidade, lida 
c apr~vada a ata da reunião anterior. 

Logo após, torna-se secreta a reunião, a Om de ser apreciada a 
.Mensagem n• 120, de 1977, do Sr. Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal a escolha do Sr. !talo 
Zappa, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para' 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Popular 
de Moçambique. (Relator: S•nador Saldanha Derzi.) 

Nuda mais havendo a tratar. encerra-se a reunião, ·lavrando eu, 
Cândido Hippertt, Assistente da Comissão, a presente ata, que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO MISTA 

Do Congresso Nacional, Incumbida de examinar e emitir 
parecer sobre o Projeto de Lei n• 11, de 1977-CN, que "Ins
titui o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, e 
dá outras profidências''. 

3• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 23 DE JUNHO DE 1977 

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de mil novecentos e 
setenta e sete, às dezesseis horas, no Auditório Milton Campos, pre· 
sentes os Srs. Senadores Mattos Leão, Cattete Pinheiro, Henrique de 
La Rocque, Wilson Gonçalves, Ruy Santos, Osires Teixeira, 
Saldanha Derzi, Nelson Carneiro, Gilvan Rocha e Deputados 
Furtado Leite, Wilson Braga, Arnaldo Lafayette, Dib Chorem, 

Humberto Lucena, Walter Silva, Jaison Barreto e Frederico Bran· 
dão., reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida 
de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n• 11, de 1977· 

. CN, que "institui o Sistema Nacional de Previdência c Assistência 
Social, c dá outras providências", 

Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Srs. Sena· 
dores Augusto Franco, Marcos Freire e Deputados Humberto Souto 
e João Alves. 

I: dispensada a leitura da Ata da rcuniUo anterior, que é dada 
como aprovada. 

Dando início aos trnbalhos o Sr. Presidente, Dep"tado Humbcr· 
to Lucena. comunica haver recebido ofícios das Lidcmncas da 
ARENA e do MDB, no Senado Federal. indicando os Sr:;, Senado· 
rcs Augusto Franco, Mattos Leão e Gilvan Rochu, para imegrllrem 
a Comissão cm substituição ao.1 Srs. Senadores Lourival Baptista, 
Altevir Leal e Itamar Franco, respectivamente . 

Em seguida, o Sr. Presidente esclarece que ao Pr<Jjo:to [omm 
oferecidas 76 Emendas, todas julgadas pertinentes pela Presidi:ncia. 
A seguir, o Sr. Deputado Humberto Lucena concede a palavra ao 
Relator. Senador Henrique de La Rocque, que 01nite p:11ccer favorú· 
vel ao Projeto, com as ultcwções contidas pelo npoi•mento its Emen· 
das de n•s 30, 37, 51, 5M. 77-R e 78-R e das Subcmcndas às Emendas 
de n•s 18, 22, 41, 42, .1.7, 53, 55, 61, 69, e pela rcjciçiio das dctmlis. 

PostO cm discussão o purcccr, fa1.cm uso (]~ palavra os Srs. 
Deputados Jaison Barreto, Frederico Brand"o,\l'altcr Silvu, Cantidio 
Sampuio, Wilson Brugn e Senador Osirc> Teixeira. Ainda para 
discutir o parecer, o Sr. Deputado Hun1bcrto Lucena solicita ao Sr. 
Senador Wilson Gonçalves que assuma a Presidência, interinamen
te, para que possa justificar Emendas apresentadas de sua autoria. 
Assumindo a Presidência, o Sr. Senador Wil>on Gonçalves concede 
u palavra ao Sr. Deputado Humberto Lucena. 

Reassumindo a Presidi:ncia, o Sr. Doputado Humberto Lucena 
coloca cm votaçUo o parecer, sendo o mesmo ~·.r:r,wado com voto em 
separado dos Srs. Deputados Jnison Rarrcto, Frederico Brandão, 
Walter SiiV~I. Arnald\."1 Lí!fayctte c Humberto Luc(!na. 

Nada mais huv~.:ndo n trntnr, cnct:rra-sc a reunião, c: para cons
tar, eu, Ai[eu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a presente 
Ata que, lida c uprovadn, será ussinada pelo Sr. Presidente, demais 
membros du Comissão e vai à publicação. 
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MESA 

Presidontu, 3'·5ecretdrlo, 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

LI dor 

Potrónio Portello (ARENA- PI) Henrique de Lo Rocquo(ARENA- MA) 

Eurico Rezende 
Vict·Lideres 
Heitor Dias 

Holvldlo Nunll 
Jos' Sarnoy 
Ma"o• Lo6o 

Oslros Teixeira 
Paulo Guerra 

Saldanha Derzi 
Virgllio Tdvora 

l 9-Vic:e•Presidcnte, 

José Lindoso (ARENA- AM) 4'·5ecretório, 

Renato Franca (ARENA- PA) 

29-Vice·Prcsidonter 

Amoral Peixoto IMDB- RJ) 

l9·Secrotárloz 

Suplentes de s~cretório, 

LIDERANÇA DO MOS 
E DA MINORIA 

Lide r 

Mandos Conole(ARENA- MT) 

29-Secretório. 

Mauro Bonovidos IMDB- CE) 

Altevir Leai(ARENA- AC) 

Ruy Carneiro IMDB- PB) 

Otoir Btcktr (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

Franco Montara 
Vict·Lideres 

Roberto Saturnlna 
Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

Lól:aro Borboza 
Dantan Jobim 

COMISSOES 

Diretor: José Soares det Oliveira Filho 

locol: Anexo li- Terreo 

T elo fones, 23·6244 e 25·8505 - Ramais 193 o 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Ch~foo Claudio Carlos Rodrigues Costa 

Locol: Ane~eo 11- Térreo 

7olefonu, 25·8505- Ramais 301 o 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
17 membro!) 

Ti1ulonn 

Otair Secker 

~. Benedito Ferreira 

3. ltohvio Coelho 

4, Paulo Guerra 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Agenor Me rio 

Vice·PrOlidente, Otair Secker 

Suplentes 

ARENA 

l. Oinarto Mariz 

2. Saldanha Dorzi 

3. Mattos Le6o 

5, Vasconcelos Torras 

MDB 
, Agenor Maria 1. Adalberto Sono ,, 

2. Robttrto Satvrnino 2. Evolàslo VIeira 

·.·.·;i•,wnft11 Claudio Carlos Rodrigues Costa- Ramais 301 e 313 

Pnil.'lw.·, Tor,as·feiro.,, as 10r30 horas 

.. , •. .:~1. Solo "Ciovi., Bavllacqua"- Anexo li- Ramal 623 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
17 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Prasidenter Di norte Mariz 
Vice·Presidenter Evandro Currelra 

Titulares 

l, Heitor Dias 
2. Jarbos Passarinho 
3, Dinorte Mariz 
4. Teotónio Vilela 
S. Braga Junior 

Suplente• 
ARENA 

1. Saldanha Dorzi 
2. José Sarney 
3. Otoir Btckor 

MDB 
1, Agenor Maria 1, Evelósio VIeira 
2. Evandro Correira 2, Gilvon Rocha 

Anis tente, Lida Ferreiro da Rocha - Ramal312 
Reuniões r Terças:feiras, às lOrOO horas 
loca h Solo "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11 - Ramol623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
115 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidenter Danle1Krieger 
1•·Vict·Prtsldente, Accioly Filho 
29·Vice·Pr11ident11 leite Chav11 

Titulares 

1. Accioly Filho 
2. Gustavo Capanema 
3. Daniel Krieger 
4, Eurico Rezende 
S. Heitor Dias. 
6. Helvidio Nunes 
7, Wilson Gonçalves 
8. ltalivio Caolho 
9. Ot!a Lehmann 

I O. O• ires Teixeira 

1. Dlrc11u Cardoso 
2, leite Choveu 
3, Nelson Carneiro 
4, Paulo Brouard 
5. Orestes Que rica 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Ma"o' Ltôo 
2. lenoir Vergas 
3. Arnon dt Mtllo 
4, Vasconcelos Torr11 
S. Milton Cabral 
6. Benedito Ferreira 

1, Franco Montara 
2, Lázaro Barboza 
3. Ruy Carneiro 

Anistftnte1 Maria Halena Buano Brandão- Romal305 
ReuniOa11 Quarta•·felral, àsl0100 hora1 
local1 Sala "CIOYis Bavilcicqua"- AnoXI) 11 - Ramul623 

I 
i 

I' 

, I 
l 
! 
J 
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COMISSAO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membro>) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Wlls.on Gonçalves 

Vice·Presidonhh Ruy Carneiro '. 

Titulares 

1. Heitor Dias 

2. Paulo Guerra 

3. · CaHete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

S. Saldanha Derzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgilio T Ovara 

8. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. Lázaro Barboza 

3. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Augusto FrC!nco 

2. Jo>ó Sarney 

3. Braga Junior 

4, Altevir leal 

S. Luiz Cavalcante 

1. Evandro Carreiro 

2. Nelson Carneiro 

Assistente1 Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membro>) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice·Presidente: Vasconcelos Torres 

Titulares 

1. Milton Cabral 

2. Arnon do Mello 

3. Jose Guiomard 

4, luiz Cavalcante 

5. Paulo Guerra 

6. Vasconcelos Torre~ 

7, Dinarto Mariz 

8, Otair Beckor 

1. Franco Montara 

2. Marcos Freire 

3. Roberto Saturnino 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Cattete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. Jo>é Sarnoy 

4, Domicio Gondim 

S. Jorbos Passarinho 

1. Age no r Maria 

2. Creste' Quércla 

A~5Í!iofllntu: Daniel Reis do Souza - Romal675 

ReuniOt~!o: Quartas·loira!o, Os 10t30 horas 

local: Sala "Rui Barbo~a" --Anelo. O ll- Ramoi~ 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membro>) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Joóo Calmon 

Vice·Prosidentes Evelásio Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. T ar~ Outro 1. Holvidio Nunes 

2. Gustavo Capanema 2. Ruy Santo> 

3. João Calmon 3. Arnon do Mollo 

4. Otto lehmann 4. Heitor Dias 

S. Jarbas Passarinho 

6. Conote Pinheiro 

MDB 

1. Evelásio Vieira 1. Franco Montara 

2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 

3, Adalberto Sena 

Assistentet Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal S98 

ReuniDas: Quintas~feiros, às 10:00 horas 

local: Sola "Clóvis BevilácCiua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
( 17 membro>) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Paulo Brossord 

Vice·Presidente: Domicio Gondim 

Titulares 

1. Teotónio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Oomicio Gondim 

S. Helvidio Nunes 

6. Lenoir Vergas 

7, Mattos leào 

8. Ruy Santo• 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outra 

11. Virgílio Távora 

12. Magalkóe> Pinto 

1. Paulo Brossard 

2. Evelcisio Vieira 

3. Gilvan Racha 

4. Roberto Saturnino 

S. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistontc1 Càndido Hippertt- Romol6/6 

Reuni6os1 Quintas·foiras, às 9100 horas 

Suplente> 

1. Caneta Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3, lourival Baptista 

4. Daniel Krieger 

S. José Guiomard 

6. Jo>é Sarney 

7, Saldanha Dorzi 

l, Danton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3, Evandro Carreiro 

localt Sala "Clóvis BevilácC!Uil"- Anuxo li - Rmnol6?.3 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membro•) 

Titulares 

1. Jenó Fr~ire 
2. Ruy Santos 
3. lenoir Vergas 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Jeué Freire 
Vice·Presidente, Orestes Quércla 

Suplentn 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. VirgUlo Tóvora 
3. Osires Teixeira 

4. Jorbas Passarinho 4. Domlcia Gondim 
5. lourival Baptista 
6. Accioly Filho 

1. Franco Montara 
2. Orestes Quõrcia 
3, Nelson Carneiro 

MOB 
1. lózaro Barboza 
2. Ruy Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Rama1675 
Reuniões, Quintas-feiras, às 11,00 horas 
Locol 1 Sala "Clóvis Bevilácqua11

- Anexo 11- Ramal623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7mombro•) 

Titulares 

1. Milton Cobrai 
2. Oomicio Gondim 
3. Arnon do Mello 
4. luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Jarbas Passarinho 
Vice·Presidente, Luiz Cavalcante 

' S'!f'lonte• 
ARENA 

1. Jooé Guiomard 
2. Paulo Guerra 
3. Vlrgllio Tóvoro 

S. Jarbas Passarinho 
MDB 

1. Dirceu Cardoso 1. Gllvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Ani•tontoo Ronoldo Pacheco do Oliveira- Ramal306 

Reuniões: Quortas·feira•, àslO,OO horas 

Local: Sala "Rui BarboEa" .-Anexo li - Romals621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membro•) 

Titulares 

1, Helvldia Nuno• 
2. Otto lohmonn 
3. Saldanha Dorzl 

I. Oonton Joblm 
2. Adalberto Sono 

COMPOSIÇÃO 

Pmidenteo Adalberto Sono 
Vic .. Presidente, Helvidio Nunes 

Suplente• 
ARENA 

1. Vlrglllo Távora 
2. Arnon do Mello 
3. Jarbas Panorioho 

MDB 
1, Dirceu Cardooa 

Assillttnto, Mario Carmen Castro Souza- Romol13A 
Rounióooo Quintm·f.tra>.IH 12.()0 horas 
local o Solo "Cióvlo Bevllácqua"- Anilo 11- Ramal623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Pmidonteo Mogalh6o• Pinto 

1•.Yice·Pre1ldtnt11 SQidllnilg Dmi 

29·Vice·Presidenftl Nelson Carneiro 

Titulares 

I. Magalhão• Pinto 

2. Aloxondro Costa 

3, Virgllio Távora 

4. Jossé Freire 

5. Arnon do Mollo 

6, Saldanha Dorzi 

7, Jo•e Sornoy 

8. João Calmon 

9, Augusto Franco 

10. Oito lehmonn 

1. Donton Jobim 

2. Gilvon Rocha 

3, Itamar Franco 

4. leito Cttav«n 

5. Nelson Carneiro 

ARENA 

MOB 

Auistontoo Cóndido Hipportt- Ramal676 

Reuniões, Ten;as·feiras, às 10:30 horas 

Suplontt5 

1. Accloly Filho 

2. Fou•to Castelo-Bronco 

3. Holvldio Nunt5 

4. Domlcio Gondim 

5. Jorba• Passarinho 

6. luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Bro•oard 

3. Roberto Sotumino 

local, Sala "Rui Barbo•a"- Anilo 11- Ramai• 621 o 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7mombro•) 

COMPOSIÇÃO 

Presidonteo Ruy Santot 

Vict·Prolidtnteo Altovir IAal 

Titulares 

I. Altovir lool 

2. Ruy Santo• 

3. Conoto Pinheiro 
4. Fausto Castelo·Branco 

5, laurl•ol Bapthto 

I. Adalberto Sono 

2. Gllvon Rocha 

ARENA 

MDB 

Suplontt5 

1. Saldanha Dtrzi 

2. ltallvlo Coo lho 

3, O.lro• Toixolro 

1. Benjamim Fora h 

2. Ruy Carneiro 

A11idenft1 l&da Ferreira da Rocha- Ramal 312 

Reunic)OSI Quintas·felras, às 11s00 horas 

local. Solo."Rul Barbo•o"- A~oxo 11 - Ramal• 6:21 o 716 

p 

,. 
1·. 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÀO 
Presidente: Milton Cabral 

Vice·Presidentet Augusto Franco 

Titulares 

1, Jose Ouiomard 
2. Vasconcelos Torres 
:1. Virgílio Tóvora 
4, Augusto Franco 
S. Mihon Cobrai 

1. Adalberto Seno 
2. Benjamim Forak 

ARENA 
Suplente• 

1. Alexandre Co•ta 
2. Braga Junlor 
3. Dlnorto Mariz 

MOB 
1. Agonor Maria 
2. Dirceu Cordo•o 

A••i•tente: L&do Ferreiro do Rocko- Romal312 
Reuniões, Quartas·feiras, às 9,QQ horas 
Local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membro•) 

Titulares 

1. Lonolr Vorgas 
2. Accioly Fllko 
3. Augusto Franco 
4, Heitor Dias 
S. Soldonko Dtrzi . 

1. Benjamim Farok 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÀO 
Presidente, Benjamim Farah 

Vice·Presidtnte, Lenoir Vergas 

ARENA 
Suplentos 

1. Alexandre Colto 
2. GultOYO Caponomo 
3. Mottol Lo6o 

MDB 
1. Donton Joblm 
2. Lázaro Borbozo 

Allittente: S6nlo Andrade Peixoto- Ramal 307 
Reuniões, Quintas-feiras, às9,0Q horas 
Local: Solo "Rui Barbo•o" -Anexo 11 - Ramal• 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Lourival Baptista 
Vico·Presidente, Alexandre Costa 

Titulares 

1; Alexandre Costa 
2. Luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. Lourival Baptista 
S. Mattos Leóo 

1, Evandro Carreira 
2, Evelósio Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Otto Ltkmonn 
2. Teot6nlo Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

1. Lázaro Borbozo 
2. Roberto Saturnino 

Alliltente: Ronoldo Pacheco do OliYOiro- Ramal 306 
Reuniões1 Terços·feiras, às 10s00 horas 
Locah Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 1 716 

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E OE INQU~RITO 

Comin6es Temporárias 

Ckoft: Rutk de Souza Collro 
Local, Anoxo 11- Térroo 
T elofone: 25·8505 - Ramal 303 
1) Comlu6es Temporárias poro Projetas da Congresso Nacional 
2)· Comlu61l Temporária• poro Aprtciaçóo do'V"o' 
3) Comlu6es Elpecial• e do Inquérito, o 
4) Comissão Mi•ta do Projeto do Loi Orçamentário (ort, 90 do Regimento 

Comum), 

Alliltentll de Coml1l6ol: Horoldo Poroiro ~trnondll - Ramal 674, 
Alfeu de Oliveira - Ramal 674, Cltldo Mario B. F. Cruz - Ramal 598, 
Mouro Lopes de Sá- Romol310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
HORÁRIO DAS REUNIOES .,PAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAl 

PARA O ANO DE 1977 

HORAS TERÇA S A L AS ASS!STE~TE HORAS QUI~TA S A L AS A55IS:Eti'I'E 

C,T, RU~ BARBOSA RONAlJlO 09:00 c.r. Cl.OVIS BEVI!.ICQUA Cl!ID!IlO 
Ramaia .. 621 a 716 Ramal- 623 

10a00 

C,A,R, CLaVIS BEV!!.ICQUA !.IDA 09130 c.s.P.c, RUY BARBOSA SON!A 
R0111al • 623 Ramaia .. 621 • 7lc 

C,A, CLaVIS BEVI!.ICQUA C!.IU~IO C.E.e. CI.OV!S BEVU.lCQUA CI.I!Ill: 
10:30 

Raoal - 623 COSTA 
10100 Ramo1 - 623 

C.R.B. RUY BARBOSA CAl! DI !lO c.~.r. RUY BARBOSA RONAL!lO 
Ramaia - 621 e 716 Ran •~• - 621 • 7~ 

HOPJ.S ~~ARU S A L AS ASSIS!ENTE c.L.s. CI.OV!S BEVI!.ICQUA ~/JI!EL 
R"""'l • 623 

ll:OO 
09:00 c.s.N. RUY BARBOSA !.IDA RUY BARBOSA 

Ramaill .. 621 a 716 c.s. 
Ram.ou - 621 o 71 

!.IDA 

c.c,J CI.OV!S Bli:VI!.ICQUA fiARIA 12:00 C,R, CI.0Vl5 BEVlUCQUA IIAR!A 

10:00 Ra:ul • 623 llli!J!NA Ru&l- 623 CARDK 

c.J4.B. RUY BARBOSA RONAlJlO 
Rama i e • 621 a 716 

10:30 c.E. RUY BABBOSA DANIEL 
Ramal• • 621 o 716 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
'' 

Seção li 

ANO XXXII- N9 072 QUINTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 1977 BRASILIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 

Petrônio Portel! a, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 71, DE 1977 

Aprova o texto do Convênio Comercial entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Peru. 

Art. 19 É aprovado o texto do Convênio Comercial entre a República Federativa do Brasil e a Repú
blica do Peru, firmado a bordo do navio da Armada Peruana, Ucayali, fundeado no Rio Amazonas 
(Solimões), na linha de fronteira brasileiro-peruana, em 5 de novembro de 1976. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 29 de junho de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

CONVtNIO COMERCIAL ENTRE 
O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

E O GOVERNO DA REPÚBLICA DO PERU 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Peru, 

Considerando us possibilidades e necessidades de suas econo· 
mias nacionais, a conveniência rec!proca de assegurar um abaste· 
cimento regular de determinados produtos prioritários; e, com o 
desejo mútuo de concretizar medidas que permitam alcançar uma 
complementuçilo económica entre os pulses da regiilo, c que eviden· 
ciem, no campo comercial, us tradicionais relações e~istcntes entre a 
Repúblicu Federativa do Brasil cu República do Peru, 

Convieram o seguinte: 

Artigo I 

Adotur us medidas necessárias pura estimular e apoiar a celebra· 
ção de Acordos Comerciuis entre os respectivos Governos c, de Con· 
trutas, u curto, médio e longo prazo, entre empresas, órgilos efou cn· 
tidudes de seus respectivos pulses no perlodo 1977·1980, para o 
fornecimento de produtos, com o propósito de obter um intercâmbio 
comerciul crescente e mutuumente vuntujoso. 

Artigo 11 

As Partes Contratantes adotarão as medidas referidas no Artigo 
I a respeito dos produtos de exportação brasileira· e peruana, que 
constam das listas de carúter enunciativo, conforme aparecem, 
respectivamente, nos Anexos uan e HA n do presente Convênio, 

Artigo lll 

Qualquer vantagem, favor, isenção, que seja concedida por uma 
Parte Contrntante, em relação a um terceiro. será imediata e incon
dicionalmente estendida à outra Parte Contratante, com n reserva do 
assinnlndo no Artigo IV deste Convênio, 

Artigo IV 

As disposições do Artigo I do presente Convênio não poderão 
interferir com as vantagens c facilidades resultnntes dn União 
Aduaneira, Zonu Livre de Comércio ou Acordo Regional ou Sub-Rc
gional ou Convênios Fronteiriços que uma das Partes integre ou ve
nhtt a integrur; o mesmo se aplica com respeito às vantagens conce
didos em decorrêncin de ucordo económico multilnteral, cuju fina
lidnde scju liberulizur.o comércio internucionul, 

Artigo V 

Purn tt consecução dos objetivos do presente Convênio, nmbus 
us Purtes se comprometem u ussegurur oportuna e unuulmente. utru· 
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vés de suas empresas efou organismos competentes, um intercâmbio 
de informações sobre suas disponibilidades de vendas c necessidades 
de compra. 

Artigo VI 

Os Contratos Comerciais celebrados no quadro do presente 
Convênio levarão cm conta as condições de preços do mercado intcr· 
nacional c se sujeitarão às disposições legais vigentes cm cada pais. 

Artlao VII 

Os pagamentos referentes às operações de compra c venda, 
objcto deste Convênio, cfctuar·sc-ão de acordo com o Convênio de 
Compensação de Saldos c Créditos Rcclprocos subscrito entre os 
Bancos Centrais das Partes, salvo decisão cm contrârio dos Bancos, 
Centrais para casos cspcclficos. 

Artl1o VIII 

Quanto às questões relacionadas com Transporte c Fretes, de· 
correntes dos compromissos estipulados no Artigo I do presente 
Convênio, serão resolvidas pelas Partes observando a legislação 
viacntc sobre a matéria cm ambos os palscs. 

Artlao IX 

As Partes Contratantes dispõem que quaisquer divergências de 
critérios ou problemas que se manifestem durante as negociações dos 
contratos anuais de compra c venda, que se celebrem durante a 
implementação dos mesmos, deverão tratar-se consoante o esplrito 
do presente Acordo. 

Em caso de ausência de clâusula especifica de conciliação nos 
próprios Contratos e de subsistirem controvérsias substanciais entre 
empresas brasileiras e peruanas, que ameacem alterar o desenvolvi· 
mcnto normal do intercâmbio comercial, procedcr-se·á a uma 
conciliação em nlvel de representantes governamentais de ambas as 
Partes. 

ArtlaoX 

A Comissão Mista Brasileiro-Peruana de Cooperação Econômi· 
ca e Técnica, constituída pelo Convênio de 29 de novembro de 
1957, serâ responsável pela atualização, durante o terceiro trimestre 
de cada ano, das listas dos Anexos .. B"' c u A", às quais se refere o 
Artigo II, assim como pelo cumprimento das obrigações resultantes 
deste Convênio. 

Ademais, as Partes concordam cm cfctuar consultas periódicas, 
no âmbito da Comissão Mista Brasileiro-Peruana pelo menos por 
ocasião de sua reunião anual, destinadas a avaliar os resultados dos 
compromissos assumidos cm decorrência do estabelecido no Artigo I 
deste Convênio, 

ArtlaoXI 

As Partes outorgar-sc-ilo reciprocamente, de acordo com as 
respectivas legislações, as facilidades neccssârias para a realização de 
feiras, exposições, Missões Comerciais e visitas de cmprcsârios. 

Artl1oXII 

O presente Convênio cntrarâ cm vigor a partir da troca de ins· 
trumentos de ratificação c permaneccrâ vâlido até 31 de dezembro de 
1980, sendo renovado tacitamente por pcrlodos de cinco anos, salvo 
se uma das Partes o denunciar com seis meses de antecedência ao tér· 
mino de um dos perlodos de vigência, devendo comunicar sua de· 
cisilo imediatamente à outra Parte. 

Artigo XIII 

O término deste Convênio nilo interferirá com a vigência dos 
Acordos c Contratos Comerciais subscritos no quadro do mesmo. 

Feito em dois exemplares, nos idiomas português c espanhol, 
sendo ambos igualmente vâlidos e assinados a bordo do navio da 
Armada Peruana "Ucayali", fundeado no Rio Amazonas (Soli· 

mões), na linha de fronteira brasileiro-peruana, aos cinco dias do 
mês de novembro de mil novecentos c setenta c seis, 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: a) Antonio F. 
Azeredo da Silveira. 

Pelo Governo da República do Peru: a) Miguel Angel de La Flor 
Vaile. 

ANEXO"A" 

Produtos de Exportaçio Peruana 

1- Metais Não-Ferrosos 

Cobre refinado 
Cobre refinado wire bars 
Prata refinada 
Chumbo refinado 
ZincoSHG 
Zinco HG 
Bismuto refinado 
Cádmio refinado 
Tclúrio refinado 

11- Derivados de Metais 

Oxicloruro de cobre 
Sulfato de cobre 
Zinco em p6 
Zamac 
Ânodos de zinco 
Oxidas de zinco 
Oxides de chumbo 
Hipoclorito de cálcio 
Cádmio cm pclotas 
Bismuto cm atugas 
Soldadura de prata 
Metais de imprensa 
Chumbo antimoniado 

III- Produtos Manufarurados 

Válvulas de água e outros tipos 
Peças de automóvel 
Manufaturas de cobre 
Manufaturas de prata 
Fibras acrllicas 

IV- Produtos Pesqueiros e da Pesca 

Farinha de peixe (para alimentação humana e animal) 
Conservas de peixe 
Merluza congelada 
Mcrluza salgada c seco-salgada 
Embarcações camarociras c outras (com câmaras 

frigorfficas) 

V- Petróleo cru 

VI -Adubos fosfatados 

ANEXO "B" 

Produtos de Exportaçio Brasileira 

1- Produros Agropecucirios 

Pimentu 
Soju 
Oico de soju 
Milho 



hnhode 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçioll) Quinta-feira 30 3233 

Carnes c derivados 
Sisai 
Cera de carnuúba 

/1- Minerais 

Buuxita 
Alumina 

III -lndu.<trlall:ados 

Conjunto CKD (automóveis) 
Dormentes ·de madeira 

IV- Combustíveis e Outros Derivados de Petrd/eo 

V- Ben.< de Capital 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ l9 da Constituição, e eu, Petrô
nio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 71, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.551, de.l.de maio de 1977, que reajusta os ven
cimentos e salários dos servidores dos Serviços Auxiliare! do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, e dá outras providências. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.551, de 2 de maio de 1977, que reajusta os venci
mentos e salários dos servidores dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e dã 
outras providências. 

Senado Federal, em 29 de junho de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 
. Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 73, DE 1977 

Aprova o texto da Convenção para a Facilitação do Tr6fego Maritlmo Internacional. 

Art. 19 É aprovado o texto da Convenção para a Facilitação do Tráfego Marítimo Internacional, 
concluído em Londres, a 9 de abril de 1965, sob os auspícios da Organização Marítima Consultiva Inter
governamental (IMCO). 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 29 de junho de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

CONVENÇÃO PARA A 
FACILITAÇÃO DO TRÁFEGO MARITIMO 

INTERNACIONAL 

Os Governos contratantes, 
desejando facilitar o tráfego marltimo, através da simplificação 

c redução ao mlnimo dos procedimentos, formalidades c documen
tos requeridos para a entrada, estadia c salda dos navios que cfctuam 
viagens internacionais, 

convieram nas disposições seguintes: 

Artigo I 

Conforme as disposições da presente Convcnçilo e de seu Anc· · 
xo, os Governos contratantes se comprometem a adotar todas as 
providências apropriadas no sentido de facilitar c acelerar o tráfego 
marltimo internacional, bem como de evitar os atrasos inúteis nos 
navios, pessoas c bens que se encontrem a bordo. 

Artigo 11 

1. Os Governos contratantes se comprometem a cooperar, 
conforme as disposições da presente Convençilo, nu elaboração c 
uplicnçilo de providências destinadas a facilitar a chcgndn, permanên· 
cia no porto c saldn dos navios. Tais providências scrilo, na medida 

do passivei, tilo favoráveis, pelo menos, quanto as que vigoram para 
outros modos de transporte internacional, embora venham a diferir 
segundo as condições particulares de cada um deles. 

2. As providências destinadas a facilitar o tráfego mnrllimo 
internacional, previstas nesta Convenção c cm seu anexo, aplicam-se 
igualmente nos navios de estados ribeirinhos ou não do mar, cujo 
Governo seja Parte da presente Convcnçlo. 

3. As disposições da presente Convenção não se aplicam nem 
nos navios de guerra, nem nos iates de passeio. 

· Artigo III 

Os Governos contratantes se comprometem a cooperar na 
uniformização, sempre que passivei, dos procedimentos, formnlida· 
des e documentos cin todos os campos cm que tal uniformização pos
sa facilitar e melhorar o tráfego mnrltimo internacional, bem como a 
reduzir ao mlnimo as modificações julgadas necessárias para respon
der às exigências de ordem interna. 

Artigo IV 

A fim de atingir os objctivos enunciados nos artigos precedentes 
da presente Convcnçilo, os Governos contratantes •• comprometem 
a cooperar entre si, ou por intermédio da Organiznçno Marltimn 



3234 Quinta-feira 30 DIÁRIO DO CONGRESSO NAC!ONAL(Seçio !I) Junho de 1977 

Consultiva lntergovernamentnl (de ngorn em diante denominada "n 
Organização"), nus questões relntivns nos procedimentos, formalidn· 
dcs e documentos requeridos, bem como à sun aplicação no tráfego 
marítimo internacionnl. 

Artigo V 

I. Nenhuma das disposições dn presente Convenção, ou de seu 
Anexo, deve ser interpretnda como obstáculo à nplicação de pro· 
vidências mais favoráveis, que um dos Governos contrntantcs tome 
ou possa tomar, no sentido de beneficinr o tráfego mnrltimo intcr· 
nncional, em virtude de sua legislnçào nncionnl ou de disposições de 
qualquer outro acordo internacional. 

2. Nenhuma das disposições dn presente Convenção, ou de seu 
Anexo, deve ser intcrprctnda como obstáculo a um dos Governos 
contratantes pura a aplicação de medidas temporárias que se jul· 
guem necessárias à preservação da moralidade, segurança c ordem 
pública, ou para impedir a introdução ou propagação de doençns ou 
pestes que ameacem n saúde pública, animais ou vegetais. 

3. Todos os assuntos que não scjnm objeto de prescrições 
expressas da presente Convenção serão regidos pela legislação dos 
Governos contratantes. 

Artigo VI 

Para os fins de aplicação da presente Convenção c de seu Ane· 
xo, entende-se: 

n) por "normas", as disposições julgadas possíveis e necessárias 
de serem aplicadas, uniformemente, pelos Governos contratantes, 
segundo a Convenção,' a fim de facilitar o tráfego marítimo inter· 
nacional: 

b) por "práticas recomendadas", as disposições julgadas desejá· 
veis de serem aplicadas pelos Governos contratantes parn facilitar o 
tráfego marítimo internacional. 

Artigo VII 

I. O Anexo da presente Convenção pode ser modificado pelos 
Governos contratantes, seja por iniciativa de um deles, seja por oca
sião de uma conferência reunida parn tal. 

2. Qualquer Governo contratnntc pode propor emendas ao 
Anexo, dirigindo um projeto de emenda ao Secretário-Geral dn Or· 
ganizução (de agora em diante denominado "o Secretário-Geral''): 

a) qualquer emenda proposta de acordo com o presente pará· 
grafo será examinada pelo "Comitê parn a simplificação das formali· 
dades da Organização", com a condição de haver sido divulgadn no 
mínimo três meses untes da reunião do dito Comitê. Se n emenda for 
aprovadu por dois terços dos Governos contratantes presentes c 
votantes, o Secretário-Geral a comunicará a todos os Governos 
contrutuntes: 

b) qualquer emenda ao Anexo adotnda de acordo como pre· 
sente purágrufo entrará em vigor quinze meses depois de comunicada 
a proposição u todos os Governos contratantes pelo Secretário· 
Gerul, salvo no caso de, pelo menos, um terço dos Governos contra· 
tuntes haver, nos doze meses subseqUentes à comunicação, notifica· 
do por escrito uo Secretário-Geral suu não-aceitaçi\o da dita proposi· 
ção: 

c) o Secrctúrio-Gerul informará a todos os Governos contra· 
tantes de qualquer notificaçi\o recebidn de acordo com a aHnea b, 
nssim como da dutu de entrada em vigor: 

d) os Governos contrutuntes que nua aceitem uma emenda ni\o 
estão por ela obrigados, mas· devem seguir os procedimentos defini· 
dos pelo Artigo VIII du presente Convençi\o. 

J. O Secretúrio-Gerul convocará umn Conferência dos Gover· 
nos contrntuntcs dcstinudu u examinar as emendas uo Anexo, s~mpre 
que, pelo menos, um terço dos Governos o solicite. Qualquer emen· 
du adotudu, quando de uma tul Conferência, por uma muioriu de 
dois terços dos Governos contrutuntes presentes e votantes, cntrn em 
vigor seis meses upós u da tu em que o Secretúrio-Gerul notificar, aos 
Guwrnos contrutnntcs, u emenda udotudu. 

4. O Secretúrio-Gernl informará, no mais breve prazo passivei, 
u todos os Governos signatários, da adoção e entrada cm vigor de 
qualquer emenda adotadn em conformidade com o presente artigo. 

Artigo VIII 

I. Qualquer Governo contratante que julgue impossível confor· 
mar-se n qualquer das normas através du adaptaçi\o de seus prece· 
di meatos, formalidades e documentos, ou que estime necessário, por 
razões de ordem particular, exigir dispositivos diferentes dos previs
tos na dita norma, deverá informar o Secretário-Geral sobre a situa
ção c sobre as diferençns existentes com rclaçi\o à normn. Tal notifi· 
cação deve ser feita o mais rápido possível depois da entrada em vi· 
gor da presente Convenção, em relação ao Governo interessado, ou 
logo que este haja tomado a decisão de exigir os procedimentos, 
formalidades c documentos diferentes dos prescritos pela norma. 

2. Em se tratando de emenda a uma normn, ou de norma 
recentemente adotada, a existência de diferenças deve ser notificada 
no Secretário-Geral o mais rápido possível depois da datn de entrada 
em vigor dessas modificações, ou depois de tomada a decisi\o de exi
gir procedimentos, formalidades e documentos diferentes. Qualquer 
Governo contratante pode indicar, ao mesmo tempo, as providên· 
cias que se propõe tomar pura a adaptação dos procedimentos, 
formalidades e documentos que ele exige, às disposições da norma 
emendada ou nova. 

3. Os Governos contratantes são instados a adaptnr, na medida 
do possível, os procedimentos, formalidades c documentos que 
'exige, às práticas recomendadns, informando o Secretário-Geral 
dessa adaptação. 

4. O Secretário-Geral informará os Governos contrntantes de 
qualquer notilicaçào que lhe seja feita em obediência nos parágrafos 
precedentes do presente artigo. 

Artigo IX 

O Secretário-Geral convocará uma Conferência dos Governos 
contratantes para a revisão ou emenda da presente Convenção, 
sempre que, para tal, for solicitado, pelo menos, um terço dos Gover· 
nos contratantes. As disposições revistas ou as emendas serão adota· 
dus pela Confcri:ncia por uma maioria de dois terços: elns serilo obje· 
to de cópias autenticadas e dirigidas, cm seguida, pelo Secretário-Ge
ral, a todos os Governos contratantes para aprovncilo. Um ano após 
terem sido as disposições revistas ou as emendas aprovndas por dois. 
terços dos Governos contratantes, cada revisão ou emenda entrar;\ 
em vigor para todos os Governos contratantes, exceto aqueles que, 
antes de sua entrada em vigor, tenham declarado não a aprovnrem. 
A Confcri:ncia poderá, por decisão de maiorin de dois terços, decidir, 
no momento du adoção de um texto revisto ou de uma emenda, que 
eles são de natureza tnl que todo Governo que tenha feito aquela 
declaração e que não aprove a revisão ou emenda dentro do prazo de 
um ano, u partir de sua cntrudu em vigor, deixnrâ, vencido tnl prazo, 
de fazer parte da Convenção. 

Artigo X 

I. A presente Convenção esturú aberta à nssinntura durante seis 
meses u purtir desta data c ficará em seguida aberta à ndesi\o. 

2. Os Governos dos Estudos-membros da Organiznçi\o das Na· 
ções Unidas, de qualquer dos orgnnismos especializados, da Agência 
lnternucionul de Energia Atômicu, ou que sejam purte no Estatuto 
du Coite I nternacionul de Justiça, podem vir a ser Parte na presente 
Convençi\o, por: 

a) ussinuturu sem reservas quunto à aprovação: 
b) ussinuturu com reservas quanto à uprovuçi\o, seguida de 

uprovuci\o:e 
c) adesi\o. 
A aprovação ~u a udesi\o serão efetuudus mediante depósito de 

um instrumento junto uo Sccretúrio-Gcrul. 
3. O Governo de quulqucr Estudo ni\o habilitado a se tornar 

Parte du Convençilo, em virtude do purúgrafo 2 do presente urtigo, 
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pod~ ~irigir um pedido no Secretário-Geral. Esse Estado poderá ser 
a~mttldo como parte na Convenção, em conformidade com as dispo· 
stções do parágrafo 2, com a condição de que seu pedido tenha sido 
?provado por dois ~erços dos membros da Organização que não se· 
jam membros assoctados. 

Artigo XI 

A presente Convenção entra em vigor sessenta dias depois da da· 
ta em que os Governos de pelo menos dez Estados a tenham nssi· 
~ado sem reservas quanto à aprovação, ou tenham depositado seu 
mstrumento de aprovação ou adesão. Ela entrará em vigor, para to• 
dos os governos que a aprovem ou que a ela adiram ulteriormente 
sessenta dias depois de depositado o instrumento de aprovação o~ 
adesão. 

Artigo XII 

Após vigorar, pura um Governo contratante, durante três anos, 
a presente Convenção, pode esse Governo denunciá-lu mediante noti· 
ficação escrita dirigida ao Secretário-Geral que, por sua vez, com uni· 
cará a todos os outros Governos contratantes do teor e da data de 
qualquer notificação desta natureza. Esta denúncia surtirá efeito um 
ano após o dia em que o Secretário-Geral tenha recebido a notifica· 
çã.o, ou a~ término de qualquer periodo mais longo que, porventura, 
seJa espectficado pela referida notificação. 

Artigo XIII 

I. a) As Nações Unidas, ao assumirem a responsabilidade de 
administração de um território, ou qualquer Governo contratante 
encarregado de assegurar as relações internacionais de um território, 
deverão, logo que possível, proceder a consultas com aquele territó· 
rio no sentido de que lhe seja estendida a aplicação da presente 
Convenção, e poderão, a qualquer momento, por intermédio de 
notificação escrita dirigida ao Secretário-Geral, declarar estendida a 
Convençilo a um território dado. 

b) A aplicação da presente Convenção se estende ao território 
designado na notificação, a partir da data da recepção desta, ou de 
outra qualquer data nela indicada. 

c) As disposições do artigo VIII da presente Convençilo serão 
aplicadas a todos os territórios aos quais a Convenção se estenda em 
conformidade com o presente artigo, A expressão "seus procedimen· 
tos, formalidades e documentos" compreende, neste caso, as dispo· 
sições em vigor no território em questão. 

d) A presente Convenção cessará sua aplicação em qualquer ter• 
ri tório depois de um prazo de um ano a partir da data do recebimen· 
to de uma notificação dirigida para este fim ao Secretário-Geral, ou 
ao término de qualquer outro período mais longo que venham espe· 
cificado na notificação. 

2. O Secretário-Geral notificará, a todos os Governos contra· 
tnntes, da extensão da presente Convenção a qualquer território cm 
virtude das disposições do parágrafo I• do presente artigo, especi· 
ficando, em cada cuso, a data a partir du qual a presente Convenção 
será aplicável. 

Artigo XIV 

O Secretârio-Gernl durá n conhecer a todos os Governos signn· 
túrios da Convenção, u todo': os Governos contratantes e a todos os 
Membros du Orgnniznç~ 

u) 11 situação das t .turus upostns u presente Convençilo e 
suu dutu; 

b) o depósito dos iustrumcntos de aprovução e de udesão, bem 
como suus respectivas dutns de depósito; 

c) 11 dutu em que u Convençilo entrarú em vigor em conformidu· 
de com o urtigo XI; 

d) us notificuções recebidus de ucordo com os urtigas XII e 
XIII, bem como suus dmus; 

e) u convocuçilo de quulquer dus Conferi:ncias previstas nos 
artigos VIl e IX. 

Artigo XV 

A presente Convenção e seu Anexo ficarão depositados junto ao 
Secretário-Geral, que transmitirá cópias autenticadas nos Governos 
signatários e a todo e qualquer Governo que venha a aderir à presen· 
te Convenção. Quando começar n entrar em vigor a Convenção o 
Secretário-Geral a registrará de acordo com as disposições do artigo 
102 du Carta das Nações Unidas. 

Artigo XVI 

. A presente Convenção c seu Anexo estão redigidos nas linguas 
tnglesa e francesa, sendo os dois textos igualmente dignos de fé. Far· 
se-ão traduções oficiais nas !lnguas russa e espanhola, que serão 
depositadas juntamente com os textos originais assinados. 

ANEXO 

Capítulo Primeiro - Definições e Disposições Gerais 

A - Definições 

Para· a aplicação das disposições do presente Anexo, os seguin· 
tes significados serão atribuídos âs expressões: 

· Aparelhos e equipamentos do navio. Artigos, que não as peças de 
re??sição do navio, transportados a bordo do navio para nele serem 
utthzados e que silo amovíveis mas não consumíveis, principalmente 
acessórios tais como os botes salva-vidas, o material de salvamento, 
os móveis e outros artigos para equipar o navio. 

Armador, O proprietário ou o explorador de um navio, quer se 
trate de pessoa tisica quer pessoa jurídica, assim como toda pessoa 
ngindo em nome do proprietário ou do explorador, 

Bagagem acompanhada dos passageiros. Bens, inclusive, even
tualmente, bens em espécie, transportados em nome de um pas
sageiro no mesmo navio que o dono, estejam ou não em sua posse 
pessoal, com a condição de não serem objeto de contrato de transpor· 
te ou outro acordo análogo. 

Bagagem da tripulação. Roupas, artigos de uso corrente e 
qualquer outro objeto, inclusive, eventualmente, bens em especie, 
que pertençam aos membros da tripulação e que sejam transpor· 
lados a bordo do navio. 

Carga. Todos os bens, mercadorias, objetos e artigos variados, 
transportados a bordo do navio, que não sejam correio, provisão de 
bordo, peças de reposição, aparelhos e equipamentos e bagagens da 
tripulação c dos passageiros. 

Correio. Correspondência e outros objetos sob a custódia de 
administrações postais e destinados a serem entregues a administra· 
çõcs postais. · 

Hora de chegada. Hora em que um navio pára, no ancoradou· 
ro, ou no cnis, em um porto, 

Membro da tripulação. Qualquer pessoa efetivamente emprega· 
dn para cumprir a bordo, durante uma viagem, tarefas relativas no 
funcionamento ou no serviço do navio, e que conste do rol de equi· 
pngem. 

Peças de reposição do navio. Artigos para conserto ou substitui· 
çuo destinados a serem incorporados no nnvio que os transporta. 

Poderes públicos. Organismos ou funcionários em um Estado, 
encarregados de aplicar ou fazer observar as leis e regulamentos do 
dito Estado, relativas a qualquer dos aspectos das normas e práticas 
recomendadas no presente Anexo. 

Pro••l.<ào de bordo. Mercadorias para serem utilizadas a bordo, 
inclusive produtos de consumo, mercadorias para serem vendidas 
uos passageiros e aos membros da tripuluçuo, combustível e lubri· 
ncuntes, à exclusi\o dos aparelhos e equipnmentos e das peças de 
reposição do navio. 

B- Disposições Gerais 

Tendo em vistu o disposto no purágrafo 2 do Artigo V da Con· 
vençi\o, as disposições do presente Anexo nilo impedem os poderes 
públicos de tomur todus as providi:ncins apropriadas, assim como 
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solicitar informações suplementares, que se possam revelar 
necessárias no caso de suspeitarem de fraude, ou para resolver 
problemas particulares que constituam ameaça grave para a ordem, 
a segurança ou a saúde públicas, ou para impedir a introdução ou 
propagâção de doenças ou pestes que ataquem animais ou vegetais. 

1.1 - Norma. Os poderes públicos não solicitam, cm nenhum 
caso, senão as informações indispensáveis, c reduzem seu número ao 
minimo. 

Sempre que no Anexo figurar uma enumeração de informações, 
os poderes públicos apenas solicitam aquelas que lhes pareçam indis
pensâveis. 

1.2- Prática recomendada. Levando cm conta o fato de que 
diversos documentos podem ser prescritos c impostos separada· 
mente ·para determinados fins no presente Anexo, os poderes 
públicos, considerando o interesse das pessoas que deverão 
preencher tais documentos, assim como a finalidade dos referidos 
documentos, devem prever a fusão, cm um só, de dois ou mais 
documentos, sempre que tal seja possível c sempre que disto resultar 
simplificação apreciável. · 

Capitulo Segundo - Entrada, l'ermanêncla no . 
Porto e Salda dos Nulos 

O presente capitulo diz respeito às formalidades exigidas dos 
armadores pelos poderes públicos para a entrada, permanência no 
porto e saída de um navio; isto não significa, aboslutamcntc, que 
determinadas certidões e outros documentos do navio relativos à 
matricula, às dimensões, à segurança, à tripulação do referido navio 
c outras informações, não devam ser apresentados às autoridades 
competentes. 

A - Disposições Gerais 

2.1 -Norma. Os poderes públicos exigem apenas, à entrada 
ou saída dos navios aos quais se aplica a presente Convenção, a 
entrega dos documentos previstos no presente capitulo. 

Tais documentos silo: 
-a declaração geral 
-a declaração de carga 
- a declaração da provisão de bordo 
-a declaração da bagagem da tripulação 
-a lista da tripulação 
-a lista dos passageiros 
-o bordcrô prescrito pela Convenção Postal Universal para o 

correio 
-a declaração marítima de saúde. 

B - Conteúdo e Objeto dos Papéis de Bordo 

2.2- Norma. A declaração geral é o documento de base que 
fornece, aos poderes públicos, à entrada c à salda, as informações 
relativas ao navio. 

2.2.1 - Prâtica recomendada. O mesmo modelo de declara· 
çilo geral dcvcrâ ser aceito tanto à entrada quanto à salda de um 
navio. 

2.2.2- Prática recomendada. Na dcclaraçilo geral, os pode· 
rcs públicos deverão exigir apenas as seguintes informações: 

-nome c descrição do navio 
-nacionalidade do navio 
-informações relativas à matricula 
-informações relativas à tonelagem 
-nome do capitão 
-nome c endereço do agente do navio 
-descrição sumâria da carga 
-número de membros da tripulação 
-número de passageiros 
-informações sumllrias relativas à viagem 
-data c hora de chegada, ou data de partida 
-porto de chegada ou de partida 
-situação do navio no porto. 

2.2.3- Norma. Os poderes públicos aceitam a declaração 
geral datada c assinada pelo capitão, pelo agente do navio ou por 
qualquer outra pessoa devidamente autorizada pelo capitão. 

2.3- Norma. A declaração de carga é o documento de base 
no qual figuram as informações relativas à carga exigidas pelos pode· 
rcs públicos à entrada c à salda. Entretanto, as informações relativas 
às cargas perigosas podem ser solicitadas em separado. 

2.3.1 - Prâtica recomendada. Na declaração de carga, os 
poderes públicos deverão exigir apenas as informações seguintes: 

·a) .à chegada 
-nome c nacionalidade do navio 
-nome do capitão 
-porto de origem 
- porto cm q uc é redigida a declaração 
- marcas c números; quantidade c natureza dos volumes; quan· 

tidadc c descrição das mercadorias 
-números dos conhecimentos da carga destinada a ser desem· 

barcada no porto cm questão 
-portos nos quais a mercadoria que ficar a bordo deverá ser 

dcsem barcada 
- primeiro porto de embarque da mercadoria carregada sob 

conhecimento dircto; 

b) à saída 
-nome c nacionalidade do navio 
-nome do capitão 
-porto de destino 
-para as mercadorias embarcadas no porto cm questão: mar-

cas c números; quantidade c natureza dos volumes; quantidade c des
crição das mercadorias 

-números dos conhecimentos para as mercadorias em bar' 
cadas no porto cm questão. 

2.3.2- Prâtica recomendada. Para a carga que permanecer a 
bordo, os poderes públicos não deverão exigir nada além de detalhes 
sumârios sobre um mlnimo de pontos essenciais. 

2.3.3- Norma. Os poderes públicos aceitam a declaração de 
carga datada c assinada pelo capitão, pelo agente do navio ou por 
qualquer outra pessoa devidamente autorizada pelo capitão. 

2.3.4- Prâtica recomendada. Os poderes públicos deverão 
aceitar, cm lugar da declaração de carga, um exemplar do manifesto 
do navio, com a condição de conter todas as informações constantes 
das práticas recomendadas 2.3.1 e 2.3,2, c de estar datado c assinado 
confomc previsto na norma 2.3.3. 

Os poderes públicos poderão também aceitar um exemplar do 
conhecimento assinado como previsto na norma 2.3.3, ou uma cópia 
autenticada, se a variedade c quantidade das.mcrcadorias enumera
das o permitirem e se as informações constantes das prllticas 
recomendadas 2.3.1 c 2.3.2 que não figurarem nas referidas cópias, 
forem fornecidas alhures c devidamente autenticadas. 

2.3.5 - Prâtica recomendada. Os poderes públicos deverão 
permitir que os volumes nilo constantes do manifesto, de posse do 
capitão, não figurem na declaração de carga, com a condição de que 
as informações que a eles se refiram sejam fornecidas cm separado. 

2.4- Norma. A declaração da provisão de bordo é o documcn· 
to de base no qual figuram as informações relativas à provisão de 
bordo exigida pelos poderes públicos tanto à entrada quanto à salda. 

2.4.1 - Norma. Os poderes públicos aceitam a declaração de 
provisões de bordo datada c assinada pelo capitão ou por um oficial 
de bordo devidamente autorizado pelo capitão c com <.onhccimcnto 
pessoal das referidas provisões. 

2.5- A dcclaraçüo de bagagem da tripulação 1: o documento de 
base no qual figuram oS informações c~igidas pelos poderes públicos 
no que se rcl'ôre à bagagem da. tripulação. Nilo é cxigidu à salda.' 

2.5.1 - Norma. Os poderes públicos aceitam a declaração de 
bagagem da tripulação datada c assinada pelo capitüo do navio ou 
por um outro oficiul de bordo devidamente autorizado pelo capitão. 
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Os poderes públicos podem também cKigir que cada membro da 
tripulação aponha sua assinatura ou, nilo o podendo, uma qualquer 
marca distintiva ao lado da declaração relativa a seus pertences e 
mercadorias, · 

2.5.2- Prática recomendada, Os poderes públicos ni!o deverão, 
normalmente, cKigir informações sobre a bagagem da tripulação, 
sn\vo no caso de mercadorias passíveis de direitos ou submetidas a 
proibições ou restrições, 

2.6- Norma. A lista da tripulação é o documento de base que 
fornece aos poderes públicos as informações relativas no número de 
membros da tripu\açilo c à sua composição, tanto à entrada quanto à 
salda de um navio, 

2.6, I - Prática recomendada. Na lista da tripulação, os 
poderes públicos deveiilo cKigir apenas as informações seguintes: 

-nome e nacionalidade do navio 
-sobrenome 
-nome 
-nacionalidade 
-grau ou função 
-data c lugar de nascimento 
-natureza e número do documento de identidade 
-porto c data de chegada 
-procedência 
2.6.2 - Os poderes públicos aceitam a lista da tripulação 

datada c assinada pelo capiti\o ou por outro oficial de bordo devida· 
mente autorizado pelo capitão. 

2.7- Norma. A lista dos passageiros é o documento de base 
que fornece aos poderes públicos as informações relativas nos passa
geiros, tanto à chegada como à saída de um navio, 

2.7. 1 -Prática recomendada, Os poderes públicos não deverão 
eKigir lista de passageiros para travessias curtas ou serviços mistos 
navio/estrada de ferro entre países vizinhos, 

2.7 .2- Prática recomendada, Os poderes públicos não deverão 
e>igir cartas de embarque ou de desembarque, além das listas de 
passageiros, para os passageiros cujo nome figure naquelas listas, 
Entretanto, sempre que os poderes públicos venham a enfrentar 
problemas particulares que constituam perigo sério para a saúde pú
blica, podcrn solicitar, a uma pessoa que esteja efctuando uma via· 
gem internacional, à entrada, endereço no local de destino, 

2.7.3 - Prática recomendada. Na lista dos passageiros, os 
poderes públicos deverão exigir apenas as seguintes informações: 

-nome c nacionalidade do navio 
-sobrenome 
-nome 
-nacionalidade 
-data de nascimento 
-lugar de nascimento 
-porto de embarque 
-porto de desembarque 
-porto e data de entrada do navio, 
2.7.4 - Prática recomendada, Uma lista estabelecida pela 

companhia de navegação para seu próprio uso deverá ser aceita cm 
lugar da \istn de passageiros, sempre que contenha, pelo menos, as 
informações previstas na prática recomendada 2.7.3, e que esteja 
datada e assinada em conformidade com a norma 2.7.5, 

2.7.5 - Norma. Os poderes públicos aceitam a lista dos 
pussageiros datndu e assinada pelo capitão, pelo agente do navio ou 
por outra qualquer pessoa devidamente autorizada pelo capitão. 

2.7.6 - Prática recomendada. Os poderes públicos deverão 
velar pnra que os armadores lhes notifiquem, à chegada, a presença 
de qualquer passageiro clandestino descoberto a bordo, 

2.8- Norma. Tanto à entrada quanto à salda de um navio, os 
poderes públicos não exigem, pura o correio, outra declaração escri
ta anilo ser u prescrita peln Convenção Postul Universal. 

2.9- Normu. A dec\nruçi\o marftima de saúde é o documento 
de bnse que fornece à uutoridude sanitária do porto as informações 
relntivus no estudo sanitário a bordo do navio no curso da travessia c 
u suu entruda no porto. 

C - Documentos de Entrada 

2,10- Norma. Ã entrada de um navio em um porte os poderes 
públicos cKigcm apenas: 

- 5 eKcmplarcs da declaração geral 
:.... 4 eKemplarcs da declaração de carga 
-4 eKcmplarcs da declaração de provisões de bordo 
- 2 cKcmplarcs de declaração da bagagem da tripulação, 
- 4 eKcmplarcs da lista de tripulação 
- 4 exemplares da lista de passageiros 
- I exemplar da declaração marítima de saúde, 

D - Documentos de Salda 

2. \I -Norma. Ã salda do navio, os poderes públicos não eKi· 
gcm nada além de: 

- 5 cKcmplares da declaração geral 
-4 eKcmplarcs da declaração de carga 
- 3 eKcmplares da declaração das provisões de bordo 
- 2 exemplares da lista da tripulação 
- 2 eKcmplares da lista de passageiros, 
2. 11.1 - Prática recomendada, Uma nova declaração de carga 

não deverá ser cKigida à salda, para o que se refere à carga que tenha 
sido objeto de uma declaração à entrada no mesmo porto c que per
maneceu a bordo, 

2. 11.2 - Prática recomendada, Os poderes públicos não de
verão exigir declaração separada de provisões de bordo nem para as 
provisões que jâ tenham sido objcto de uma declaração à entrada, 
nem para as provisões embarcadas no porto c cobertas por um outro 
documento alfandegário naquele porto. 

2. \1.3 - Norma. Sempre que os poderes públicos solicitam 
informações relativas à tripulação de um navio à salda, o exemplar 
da lista da tripulação apresentada à chegada é aceita à salda, sempre 
que for novamente assinada c nela constar toda c qualquer modifi· . 
cação verificada no número ou na composição da tripulação, ou 
declarar eKprcssamcntc que nenhuma modificação foi processada. 

E - Medidas VIsando a Facilitar o Processamento das Forma· 
lldades Relativas à Caraa, aos Pu•aaelros, à Trlpulaçio e às Bagaaens 

2.12- Prática recomendada, Os poderes públicos deverão, com 
o concurso dos armadores c das administrações portuãrias, velar 
para que o pcriodo de irnobilizaçi\o no porto seja reduzido no 
mlnimo possível e, para tanto, providenciar dispositivos satisfatórios 
para o processamento das diversas operações, Deverão, ademais, 
examinar freqacntcmcntc todas as medidas relativas à entrada e sal· 
da dos navios, inclusive as disposições que digam respeito sobretudo 
ao embarque; desembarque, carregamento, descarregamento c dcs· 
\ocamcnto corrente. Deverão cstnbclcccr disposições no sentido de 
que as formalidades de entrada c de salda dos navios de carga e de 
sua carga possam ser cfctuadas, na medida do possfvc\, dentro da 
zona de carga c descarga, 

2. 12. I - Prática recomendada, Os poderes públicos deverão, 
com o concurso dos armadores c das administrações portuárias, ve· 
lar para que dispositivos satisfatórios para o desenrolar das diversas 
operações sejam providenciados, com vistas a simplificar c facilitar a 
manutenção e as formalidades alfandegárias das mercadorias. Esses 
dispositivos dirão respeito a todas as operações desde a chegada do 
navio no cais, descarregamento, despacho alfandegário e, se for o 
caso, armazenagem ou rcc~pcdição. Um acesso cõmodo c dircto de· 
verá ser providenciado entre os armazéns e a zona da alfândega, 
sendo conveniente situar ambos ii proKimidadc dos cais, c máquinas 
para o transporte dcvcrilo ser colocadas nos lugares onde sejam 
possfvcl. 

F - Escalas Sucessivas em dois ou mais Portos de um Mesmo 
Estado 

2. \3 - Prática recomendada, Levando em consideração as 
formalidades efetuadas à entrada de um navio no primeiro porto de 
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escala no território de um Estudo, as formalidades c documentos exi· 
gidos pelos poderes públicos a qualquer outra escala ulterior no 
mesmo puís, reitn sem escnlu intermediária em um outro puís, de· 
verão ser reduzidos uo mínimo, 

G - Estabelecimento dos Documentos 

2.14- Prática recomendada, Os poderes públicos dcverilo, sem· 
pro que passivei, aceitar os documentos considerados no presente 
Anexo, à cxceçilo dos incluídos nu norma 3.7, não importa qual seja 
a língua em que as informações são fornecidas, ficando entendido 
que uma tradução escrita ou oral em uma das Unguus oficiais do pais 
ou da Organização pode ser exigida sempre que os poderes públicos 
o estimem necess:írio. 

2.15 - Norma. Os poderes públicos nilo exigem que os 
documentos considerados no presente capitulo sejam datilogrnfados. 
As menções manuscritas, à tinta ou n lápis indelével, silo aceitas se 
legíveis. 

2.16- Norma. Os poderes públicos do porto de entrada, de des· 
carga ou de trânsito não exigem que qualquer dos documentos rela
tivos ao navio, à carga, its provisões de bordo, nos passageiros ou à 
tripulação, considerados no presente capitulo, sejam legalizados, 
controlados ou autenticados por um de seus representantes no 
exterior, ou que lhes sejam fornecidos com antecedência. Tal dis· 
positivo não significa absolutamente que lhes seja proibido solicitar 
que o passaporte ou outro documento de identidade de um passa
geiro ou de um membro da tripulação lhes seja apresentado pura fins 
de visto ou outros anitlogos. 

Capitulo Terceiro- Chegada c Saída 
Das Pessoas 

Este capítulo diz respeito às disposições relativas às formalida· 
des exigidas pelos poderes públicos no que se refere à tripulação e 
aos passageiros, it entrada ou it saída de um navio. 

A - Condições c Formalidades de Chegada c de Saída 

3.1- Norma. Um passaporte válido constitui o documento de 
base que fornece aos poderes públicos, à entrada ou à saída de um na
vio. as informações relativas ao passageiro. 

3.1.1. - Prütica recomendada. Os Governos contratantes de
verão, sempre que possível, concordar, por viu de acordo bilateral ou 
multilateral, em aceitar os documentos de identidade oficiais, em 
lugar dos passaportes. 

3.2- Priltica recomendada. Os poderes públicos tomarão pro
vidências no sentido de serem controlados apenas uma vez, tanto à 
chegada quanto it partida, os passaportes dos passageiros, ou outros 
documentos oficiais de identidade, pelas autoridades de imigração. 
A apresentação de passaporte ou outro documento de identidade 
que o substitua podcril. ademais, ser solicitada pura fins de controle 
ou identificação no iambito das formalidades ulfnndegárius ou outras 
formalidades, ta entrada c à saídu, 

3.3 - Prática recomendada. Depois da apresentação do pas
saporte ou documento oficial de identidade que o substitua, os pode· 
res públicos deverão, imediatamente após n verificação, restituir os 
documentos c não reti:-los pura fins de controle suplementar, salvo 
no caso do um obstilculo qualquer vir a se opor ii admissão de um 
passageiro no território. 

3.4- Prática recomendada. Os poderes públicos nua devcruo 
exigir dos passugciros. uo cmburcurem ou dcscmburcurem: ou dos 
armadores agindo cm seus nomes, inrormuções escritus outrus que.: us 
que ligururcm cm seus passaportes ou documentos oficiuis de idcn .. 
tidudc, ou cm umbos, su\vo no cuso de serem destinadas u preencher 
os documentos visados no presente Anexo. 

3.5- Prilticu recomendada. Os poderes públicos que exigem 
dos passageiros, uo cmburcnrcm ou uo dcscmburcurcm, inrormuçõcs 
suplementares por escrito que nUo sejam destinudos a complctnr os 

documentos visados no presente Anexo, deverão limitar suas per
guntas, tendo cm vista uma idcntificução muis ampla dos pas
sageiros, fts rilcnções enumeradas na pr{tticu rccomcndudn 3.6 
(cartão de embarque ou desembarque). Os referido' •. ~deres pú
blicos deverão uccitur o cartão de embarque r.a desembarque 
preenchido pelo passageiro sem exigir que tal curt:.o seja preenchido 
ou controlado pelo tlrmador. O curtuo deverá ser preenchido em 
letru cursivu, legível, a nuo ser que o formulário especifique o 
emprego de letra de imprensu. 

Não deverá ser exigido de cuda passageiro mais do que um 
exemplar do cartiio de cmburque ou desembarque, incluindo, se for o 
caso, cópias em curbono. 

3.6- Prltticu recomendad:~. Os poderes públicos apenas exigi· 
ruo, puru o cartão de embarque ou desembarque, as seguintes 
informuções: 

idcntidude 

sobrenome 
nome 
nucionulidade 
número do passuporte ou outro documento oficial de 

da tu de nascimento 
lugar de nascimento 
profissiio 
porto de embarque ou desembarque 
sexo 
endereço no lugar de destino 
assint1tura, 

3.7- Norma. No caso cm que as pessoas a bordo devam pro· 
vur esturem protegidas contra a cólera, a febre amarela ou a varíola, 
os poderes públicos aceitam o certificado internacional de vacina ou 
de revacinação. nus formas previstas pelo Regulamento Sanitário ln· 
ternucionul. 

3.8- Prática recomendada. O exume médico das pessoas que se 
encontrem u bordo de um navio ou que dele desembarquem deverá, 
em regra geral, ser limitado uos procedentes de uma região infectada 
por urna dus doenças quarentÕnárius, durante o perlodo de in
cubuçiio da doençu em questão (segundo previsto.no Regulamento 
Sanitdrio Internacional). Entretanto, todas aquela& pessoas podem 
ser submetidas a um exume médico suplementar, conforme as 
disposições do Regulamento Sunitário Internacional. 

3,9- Prilticu recomendada. Os poderes públicos deverão 
efetuur o controle alfandegário dus bugugens acompanhadas dos pas
sageiros, nu cntrudu, apcnus através de sondagem ou controle seleti· 
vo. Não dcverú ser necessário, sempre que possível, exigir-se declara· 
ção por escrito pura us bugugcns acompanhadas dos passageiros. 

3.9.1- Prüticu recomendudu. Os poderes públicos deverão, 
sempre que passivei, suprimir us formalidades de controle das baga· 
gcns acompunhudns dos passageiros à saída. 

3.9.2- Práticu recomendada. Quando o controle dus bagagens 
ucompunhadus dos passugeiros, ii suídu, não puder ser completa· 
mente evitado, dcverú se limitar, normalmente, u uma sondagem ou 
u controle seh:tivo, 

3.10- Norma. Um documento de identidade dos marítimos, 
via lido, ou um passaporte, constituem o documento de base que for· 
nccc Hos poderes públicos, 11 cntrndu ou à sarda de um navio, 
informuçiles sobre cudu membro du tripulaçuo. 

3. 10.1 - Normu. No documento de identidade dos marítimos, 
os poderes públicos upcnas exigirilo us seguintes informações: 

sohrenon1e 
nome 
dutu e locul de nttscimcnto 
nacionulidude 
si nu is pnrticulnrcs 
fotograOa de identidude (uutenticudtt) 
ussinnturu 
da tu de expirnçuo (se for o cuso) 
autoridade pública que expediu o documento. 
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3.10.2- Norma. Quando um marltimo deve se dirigir a um 
pais ou deixá-lo na qualidade de passageiro, utilizando qualquer 
meio de transporte, para: 

a) voltar a seu navio ou passar a outro navio, 
b) passar em trânsito, a fim de voltar a seu navio em um outro 

pais, ou voltar a seu pais, ou outra finalidade qualquer, aprovada 
pelas autoridades do pais em questão, os poderes públicos aceitam o 
documento válido de identidade dos marltimos, em lugar do pus· 
suporte, sempre que aquele documento garantir a seu titular a volta 
ao pais que o expediu. 

3.10.3 -.Prática recomendada. Os poderes públicos deverão 
exigir normalmente dos membros da tripulação apenas os papéis 
individuais de identidade e as informações qu~ figurem na l.ista de 
tripulação, pu ru completar o documento de identidade dos marlti· 
mos. 

B - Medidas para a· facilitação do despacho das formalidades 
relativas à carga, aos passageiros, à tripulação e às bagagens, 

3.11 - Prática recomendada. Os poderes públicos deverão, com· 
o concurso dos armadores e das administrações portuárias, tomar 
todas as providencias para acelerar as formalidades, tanto para os 
passageiros quanto para a tripulação e as bagagens, e providenciar 
para tanto pessoal e instalações suficientes, preocupando-se, sobretu· 
do, com os dispositivos de carga, de descarga e de condução das 
bagagens (inclusive a utilização de sistemas mecânicos), assim como 
com os pontos onde os passageiros corram maior risco de atraso. 
Disposições deverão ser estabelecidas que permitam, se necessário, 
circulação coberta entre o navio e o posto de controle dos passagei· 
ros ou da tripulação. 

3.11.1 - Prática recomendada. Os poderes públicos deverão: 
a) com a cooperação dos armadores e das administrações 

portuárias, adotar medidas necessárias tais como: 
I -método de encaminhamento individual e continuo de passa· 

~eiras e bagagens; 
2- sistema que permita aos passageiros a identificação e a reti· 

rada rápida de suas bagagens registradas a partir do momento em 
que elas cheguem nos locais onde possam ser solicitadas; 

b) velar para que as administrações portuàrias estabeleçam 
disposições no sentido de: 

I - serem facilitados, para comodidade de passageiros e baga· 
gens, os acessos nos mt:IOS de transportes locais; 

2 - que os locais onde a tripulação pode ser chamada a 
comparecer para os diversos controles sejam facilmente acessíveis e o 
mais próximo passivei uns dos outros. 

3.12- Pràtica recomendada. eis poderes públicos deverão exi· 
gir dos armadores que velem pura que o pessoal do navio se empenhe 
em ajudar o rápido cumprimento das formalidades à chegada, no 
que se refere a passageiros e tripulação. As providências nesse senti· 
do podem consistir em: 

a) enviar aos poderes públicos interessados uma mensagem 
indicando, com antecedência, n hora prevista de chegada assim como 
as informações sobre qualquer modificuçilo de horário, inclusive o 
itinerário dn viagem, se essa informnçilo pode afetar as formalidades 
de controle: 

b) ter prontos os documentos de bordo para um exume râpido; 
c) procurar as escudas ou outros meios de acostamento enquan· 

to o navio se dirigir no cuis ou no uncorudouro: 

d) orgnnilnr rapidamente o agrupamento ordeiro e a apresenta· 
çuo ao controle das pessoas n bordo, munidas dos documentos 
necessllrios, liberando sobretudo os membros da tripulaçilo de suus 
turdas essenciais, nu cusu de ml1quinns ou ulhurcs, 

J.l 3 - Prática recomendada. O ou os sobrenomes deve ruo vir 
escritos cm rrimciro lugnr nos documentos relativos uos pnssugciros 

e u tripulação; quando se usa o sobrenome paterno e o materno, o 
paterno deve vir escrito em primeiro lugar. Quando, para as mulhe· 
m casadas, usa-se o sobrenome do marido e o da mulher, o sobrena· 
me do ll)arido deverá vir escrito em primeiro lu~ur. 

3.14- Norma. Os poderes públicos devem proceder, sem atra· 
sos injustificados, ao controle dos passageiros e da tripulação tendo 
em vista sua admissão no território do Estado, sempre que tal contra· 
I e for exigido. 

3.15- Norma. Os poderes públicos nilo infligem sanções aos 
armadores quando julgam insuficientes os documentos apresentados 
por um passageiro para fins de controle, ou quando um passageiro, 
por tal motivo, não pode ser admitido no território do Estado. · 

3.15.1 - Prática recomendada. Os poderes públicos deverão 
convidar os urmadores,a tomar todas as providências úteis para que 
os passageiros estejam de posse de todos os documentos exigidos 
para fins de controle pelos Governos contratantes. 

Capitulo Quarto- Higiene, Serviços Médicos 
e quarentenas, Serviços Sanitários 

e Fltossanltárlos 

4.1 - Prática recomendada. Os poderes públicos de um Estado 
que não seja parte do 'Regulamento Sanitário Internacional deverilo 
se esforçar para aplicar as disposições daquele regulamento no que 
toca aos transportes marítimos internacionais. 

4.2 - Prática recomendada. Os Governos contratantes que 
tenham interesses comuns cm virtude de suas condições sanitárias, 
geográficas, sociais e económicas, deverão concluir acordos espe· 
ciais, nos termos do artigo 104 do Regulamento Sanitário lnternacio· 
na I, sempre que tais acordos facilitem a aplicação de referido Regula· 
menta. 

4.3 - Prática recomendada. Quando certidões sanitárias ou ou· 
tros documentos análogos forem exigidos para a expedição de certos 
animais ou certas plantas, ou produtos deles derivados, essas certi· 
dões ou documentos deverão ser simples e objeto de ampla dirusilo; 
os Governos contratantes deverão colaborar tendo em vista a 
normalização desses documentos. 

4.4- Prática recomendada. Os poderes públicos deverão, sem· 
pre que possível, permitir a livre praticagem por rádio a um navio 
sempre que, levadas em consideração as informações fornecidas por 
este navio antes de sua entrada no porto, a autoridade sanitária do 
porto de destino previsto estimar que a entrada do navio ni\o incorre 
no risco de introduzir ou propagar enfermidade quarentenâria. As 
autoridades sanitárias deverão, sempre que possível, ser autorizadas 
a subir a bordo antes da entrada do navio no porto. 

4.4.1 - Prática recomendada. Os poderes públicos deverão se 
esforçar para obter a cooperação dos armadores para que se confor· 
mcm com que qualquer enfermidade ocorrida a bordo de um navio 
seja notificada incontincnti por rl1dia à autoridade sanitária do por· 
to de destino do navio, a fim de facilitar o envio do pessoal módico 
especializado c do material necessário às formalidades sanitárias à 
chegado. 

4.5- Norma. Os poderes públicos devem tomar todas as provi· 
dêncius pnra que us ngi:ncias de viagens ou outl'Os organismos pos· 
snm fornecer nos passageiros, com 11 devida antecedência, a lisla das 
vacinas e.xigidas pelos poderes públicos dos pulses cm questão, assim 
como fórmulas de certidões de vacina conformes com o Regulamen· 
to Snnitúrio lnternncionul. Os poderes públicos devem tomar todos 
us providêncius dcsejúveis puru que as pcssous que se vacinem uti· 
lizcm certidões internacionais de vncinaçuo ou de revucinuçuo, de 
modo a nsscgurur a uniformiluçUo de seu emprego. 

4.6- Prliticn recomcndnda. Os poderes públicos deverão [orne· 
ccr as instulaçõcs c os serviços ncccss(\rios à vucinuçilo ou rc w'Ucinn· 
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çào, assim como à expedição dns certidões internacionais correspon
dentes, no muior número possível de portos. 

4.7- Norma. Os poderes públicos gnrnntem que as providên· 
cius sanitárias e us formalidades de saúde suo levadas n cubo de 
im~:diuto, terminadas sem atrasos c aplicadas sem discriminação, 

4.8- Prática recomendudu. Os poderes públicos deverilo mun· 
ter, no muior número possivel de portos, instalações e serviços 
suficientes pura permitir a aplicação eficaz das medidas sanitárias e 
fitossunitárias ou veterinárias. 

4.9- Prática recomendadu. Paru todas as providências médicas 
que se fizerem necessárias, em caso de urgência, pura a tripulação e 
os passageiros, instalações médicas facilmente acessíveis deverilo, 
dentro do racionalmente possível. ser previstas para o maior número 
possível de portos em cada Estado, 

4.10- Norma. Salvo em caso de urgência que implique em peri· 
go grave pura a saúde pública, u autoridade sanitária do porto nilo 
deve, por causa de uma outra enfermidade epidêmica, impedir um 
navio que não esteja infectado, ou suspeito de estar infectado por 
enfermidade qunrentenâria, de carregar ou descarregar mercadorias, 
ou proceder a seu aprovisionamento, ou receber n bordo combustível 
ou carburantes e água potável. 

4.11 -Prática recomendada. As remessas por mar ae animais, 
de matérias-primas animais. de produtos animais brutos, de pro
dutos alimentícios de origem animal e de produtos vegetais quarente· 
nários deverão ser autorizadas em circunstâncias determinadas, sem· 
pre que tais mercadorias estejam acompanhadas de uma certidão de 
quarentena estabelecida de acordo com forma aprovada pelo Estado 
interessado. 

Capítulo Quinto - Disposições Diversas 

A- Garantias e outras formas de Seguros 

5.1 -Prática recomendada. Quando os poderes públicos 
exigem dos armadores o depósito de garantias ou outras formas de' 
seguros para cobrir suas obrigações em virtude de leis e regula· 
mentes relativos às alfândegas, à imigração, à saúde pública, à prole· 
ção fitossunitária ou veterinária, ou outras leis e regulamentos 
análogos do Estudo, os referidos poderes públicos deverão, sempre 
que possível, autorizar o depósito de uma única garantia global. 

B- Erros nos Documentos: Sanções 

5.2- Norma. Os poderes públicos autorizam, sem que por isso 
a partida do navio seja retardada, a correçào de erros em um do· 
comento visado no presente Anexo, sempre que admitam haverem 
tais erros sido cometidos por inadvertência, não serem graves, não 
serem objeto de negligôncias repetidas e haverem sido cometidos sem 
intenção de ferir leis ou regulamentos, com a condição de que os re· 
feridos erros sejam detectados antes do término da controle dos do
cumentos e sejam reli ficados incontinenti. 

5.3- Norma. Em caso de erros detectados nos documentos 
visados no presente Anexo e assinados pelo armador, pelo capitão, 
ou em seu nome, nenhuma sanção e aplicada antes dos poderes pÜ· 
blicos haverem possibilitado àqueles responsáveis provarem que os 
erros foram cometidos por inadvertência e que não silo graves, que 
não são objeto de negligôncias repelidas e que foram cometidos sem 
intençi\o de ferir leis ou regulamentos. 

C - Serviços nos Portos 

5.4- PrMicn recomendada, Os serviços habituais dos poderes 
públicos em úm porto deverão ser fornecidos gratuitamente durante 
as horas regulares de serviço. Os poderes públicos deveri\o se esfor· 
çur para estubelccercm, puru sem serviços portuários, horus rcgulu~ 
ros de serviço correspondentes aos perlodos em que o volume de trn· 
bulho seju habitualmente maior. 

5.4.1 - l'rútica recomendada. Os Governos contratantes 
deverão udotur todas us providências necessárias à orgunizaçilo dos 

serviços regulares dos poderes públicos nos portos, de modo n evitar 
atrasos indevidos dos navios depois de sua chegada ou quando 
estiverem prestes a partir, e à redução ao mlnimo do tempo neces· 
súrio para o preenchimento das formalidades, com n condição de que 
a horn de chegada ou de saída prevista, seja notifiqndn aos poderes 
públicos em tempo útil. 

5.4.2 - Norma. A autoridade sanitária não percebe nenhum 
direito por qualquer vista médica, assim como por qualquer exame 
complementar. bacteriológico ou outro, efetundo o qualquer momen
to, de noite ou de dia, que possa vir a ser necessário pura o 
conhecimento do estudo de saüde da pessoa examinado; tampouco 
percebe direitos pela visita c inspeçuo do navio pura fins de quarente· 
na, salvo se a inspeção tiver por objeto a emissão de certidão de 
desratização ou de isenção de desratização. Não serão percebidos 
direitos pela vacinação de pessoa que chegue de navio, nem pC!a 
emissão de certidão de vacina. Entretanto, se medidos outras que as 
indicadas acima tornurem-se necessárias em relação a um navio, a 
seus passageiros ou sua tripulaçilo, de direitos silo então percebidos, 
se·lo-ão de conformidade com tarifa única, uniforme em todo o ter
ritório do Estudo interessado. Esses direitos serão percebidos sem 
distinção quanto a nacionalidade, domicflio ou residôncia da pessoa 
interessada, ou quanto à nacionalidade, bandeira, matrícula ou 
propriedade do navio. 

5.4.3 - Prática recomendada. Quando os poderes públicos 
prestam serviços fora das horas regulares visadas na prãtica 
recomenduda 5.4, deverão fazê-lo sob condições razoáveis e que nilo 
excedum o custo real dos serviços prestados. 

5.5 -Norma. Quando o movimento de navios de um porto o 
justificar, os poderes publicas devem velar pelo fornecimento dos 
serviços necessários ao cumprimento das formalidades relativas à 
carga e às bagagens, não importando seu valor e natureza. 

5.6 - Prática recomendada. Os Governos contratantes deverão 
tomar medidas através das quais um governo conceda a outro gover
no certas facilidades, antes da viagem ou durante a travessia, para a 
inspeção dos navios, dos passageiros, dos membros' da tripulnçilo, 
dJs bugagens, das mercadorias, assim como dos documentos de 
alfândega, de imigração, de saúde pública e de proleção fitossanitá· 
ria e veterinária, sempre que tal medida possa facilitar o cumprimen· 
to das formalidades à chegada no território do segundo Estado. 

D - Carga não Desembarcada no Porto de Destino Previsto 

5.7- Norma. Quando toda ou parte da cargn·mencionada na 
declaração de carga não é desembarcada no porto de destino previs
to, os poderes públicos devem permitir que a declaração seja 
modificada e não innigir sanções se tiverem a certeza de que a carga 
em questão não foi embarcada a bordo do navio ou, se o foi, que foi 
desembarcada em outro porto. 

5.8 - Norma. Quando, por equívoco, ou por qualquer outra 
ruzua válida, toda ou parte da carga é desembarcada em um porto 
outro que o previsto, os poderes públicas facilitam suo reexpedição à 
desiinução primeira. Esta disposição, entretanto, não se aplica às 
mercadorias perigosas, proibidas ou submetidas a restrições. 

E- Llmhaçiio da Responsabilidade do Armador 

5.9- Normu. Os poderes püblicos não exigem do armador que 
ele faça figurar informuções especiais 4ue deve prestar sobre o 
o conhecimento ou u cópiu do conhecimento, n menos que o 
urmudor esteja agindo nu quulidade de importador ou exportador, 
ou em nome do importndor ou do exportudor. 

5.1 O - N ormu. Os poderes públicos não responsabilizam a 
urmudor pelu upresentaçi\o ou pelu exatidi\o dos documentos exigi. 
dos no importudor ou uo exportudor pura nns de despacho 
nlfnndegilrio, a menos que o urmudor esteju agindo nu qualidude de 
importador ou de exportador, ou em nome do importador ou do 
exportudor. 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 

Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 25, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Capio Bonito, Estado de Sio Paulo, a elevar em 
CrS 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) o montante de sua drvlda consolidada. 

Art. J9 É a Prefeitura Municipal ·de Capão Bonito, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, 
temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens II e III do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do 
Senado Federal, a fim de que possa contratar. empr.éstimo, junto à Caixa Econômica do Estado. de São 
Paulo S.A., no valor de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), destinado ao financiamento dos servi· 
ços de pavimentação de vias públicas daquela localidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 29 de junho de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 

Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte · 

RESOLUÇÃO N9 26, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ocauçu, Estado de Sio Paulo, a elevar em 
CrS 329.400,00 (trezentos e vinte e nove mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Ocauçu, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, 
temporariamente, o parâmetro fixado pelo item II do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado Fe· 
dera!, a fim de que possa contratar empréstimo, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., no 
valor de CrS 329.400,00 (trezentos c: vinte e nove mil e quatrocentos cruzeiros), destinado à aquisição de 
uma Motoniveladora. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 29 de.junho de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

SUMÁRIO 
I- ATA DA 99• SESSÃO, EM 29 DÉ JUNHO DE 1977 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensaaem do Senhor Presidente da República 

Submetendo ao Senado a escolha de nome Indicado para cargo 
cujo provimento depende de sua prévia aquiescência: 

- N• 145/77 (n• 227/77. na origem), referente à escolha do 
Sr. A Ido de Freitas, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República de Bnngladesh. 

·1.2.2- Oficias do Sr. !•·Secretário da Câmara dos Depu· 
lados 

Encaminhando à revlsao do Senado autógrafos dos seguintes 
projetas: 

- Projeto de Lei da Câmara n• 50/77 (n• 2.621·8/76, na 
Casu de origem), que acrescenta purâgrnfo ao urtigo 4• da Lei n• 
1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece normas para a 
concessão de assistêncin judicidrin aos necessitados. 

-Projeto de Lei da Cümnru n• 51/77 (n• 3.107·8/76, nu 
Cusn de origem), que dd nova rednçilo no urtigo 4• da Lei n• 

5.575, de 3 de dezembro de 1971, que estabelece regime de grntttt· 
cação no pessoal à disposição do FUNRURAL, c dâ outras pro· 
vidências. 

1.2.3 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n• 93/75, que obriga as cmpre· 
sns do Distrito Federal, que comerciam no rumo de carros novos 
c usados a terem locais privativos de estacionamento, c dd outras 
providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 4/77 (n• 1.553·8/75, nu 
Casa de origem), que dá nova redaçilo ao caput do nrt. I• da Lei 
n•6.195,dc 19dedezembrodc 1974. 

I .2.4 - Comanlcaçilo da Presidência 

-Recebimento das Mensagens n•s 134 c 144, de 28 do 
corrente, pelas quais o Senhor Presidente du República submete 
ao Senado propostas do Sr. Ministro de Estado da Fazenda pura 
que os Governos dos Estados de Sergipe, Pernambuco, Rio 
Grande do Sul c Rio Grande do Norte, as Prefeituras Municipais 
do Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), Vdrzcn Paulista (SP), 
Joinvillc (SC) c a Universidade de Silo Pu~lo (SP), u Universi· 
dndc Estadual de Muto Grosso c a Superintendência do Dcscn· 
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volvimcnto do Litoral Paulista (SUDELPA), sejam autorizados 
a contratar empréstimos para os fins que especificam. 

· 1.l.S - Leitura de projetas 

-Projeto de Lei do Senado n• 142/77, de autoria do Sr. Se
nador Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo único ao art. S• 
da Consolidação das Leis do Trabalho. 

-Projeto de Lei do Senado n• 143/77, de autoria do Sr. Se· 
nadar Vasconcelos Torres, que dispõe sobre preço de venda ao 
consumidor dos derivados de petróleo que contenham parcelas 
de álcool anidro. 

1.2.6 - Discursos do Expediente 

SENADOR VIRGILIO TÁVORA, pela Liderança- Refu. 
tando críticas feitas à polftica do Governo no campo sócio-econô· 
mico-financeiro, pelo Movimento Democrático Brasileiro, 
através de seu pronunciamento à Nação, feito segunda-feira 
última. 

SENADOR FRANCO MONTORO, como Líder - Res
posta à intervenção do Sr. Virg!lio Távora c o real sentido da par· 
ticipação do MDB naquele programa. Documento elaborado 
pela Sociedade Rural Brasileira, a respeito da atual polftica go· 
vcrnamcntal para o sete r agrícola. 

SENADOR RUY SANTOS- Congratulando-se com a di· 
rcção da "Rádio Globo" c do MOBRAL, pela realização de con· 
curso de bandas de música. Necessidade de apoio do poder pú· 
blico àquelas agrcmi~çõcs. 

SENADOR HEITOR DIAS - Protestando contra acusa
ções assacadas, pelo Deputado José Costa, cm discurso proferido 
na Câmara, aos Ministros Armando Falcão e Ângelo Calmon de 
Sã. 

SENADOR ITAMAR FRANCO, como Líder -Interpreta· 
çi\o do uso da palavra, nos termos do que dispõe o art. 16, item 
VI, do Regimento Interno. 

·O SR. PRESIDENTE- Resposta à intervenção do Sr. Ita
mar Franco. 

1.2. 7 - Comunlcaçio da Presidência 

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

1.2.8 - Requerimentos 

- N• 207/77, de autoria do Sr. Senador Hclvídio Nunes, de 
urgencia, para a Mensagem n• 128/77, do Senhor Presidente da 
República, solicitando autorização do Senado Federal para que 
o Governo do Estado do Rio de Janeiro possa realizar operação 
de crédito para os fins que especifica. 

- N• 208/77, de autoria do Sr. Senador Helvídio Nunes, de 
urgência, para a Mensagem n• 129/77, do Senhor Presidente da 
República, solicitando autorização do Senado Federal para que 
o Governo do Estado de Santa Catarina possa realizar operação 
de crédito para os fins que especifica. 

1.3-0RDEM DO DIA 

-Requerimento n• 185/77, do Sr, Senador Mauro Bencvi
dcs, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo sob o título "0 problema prioritário do Nordeste é flnan· 
cciro", de autoria do Professor Josaphat Unhares, Aprovado. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 38/77 (n• 2.042·Bf76, na 
Casa de origem), que ucrcsccnta dispositivo à Lei n' 4.591, de 16 

de dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio cm edifi
cações e us incorporações imobiliárias. Aprovado. A sanção. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 19/77 (n• 92-B/77, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção rela· 
tiva à protcção do Patrimônio Mundial, Cultural c Natural, apre· 
vado pela Conferencia Geral da UNESCO, cm sua XV!I Sessão, 
realizada cm Paris, de 17 de outubro a 21 de novembro de 1972, 
com ressalva ao parágrafo primeiro do artigo 16. Aprovado. À 
Comissão de Redaçilo. 

-Projeto de Lei do Senado n• 85/77-DF, que dispõe sobre 
a organização básica da Polícia Militar do Distrito Federal, c dâ 
outras providencias. Díscussio encerrada, voltando às comissões 
competentes em virtude de recebimento de emendas cm plenário, 
após usarem da palavra em sua discussão os Srs. Senadores 
Itamar Franco e Heitor Dias. 

-Projeto de Resolução n• 17 f77, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Silo Joaquim da Barra (SP) a elevar cm CrS 
4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada. Aorovado. Ã Comissão de Rcdação. 

- Projeto de Lei do Senado n• ll2f74, do Sr. Senador Vas· 
concclos Torres, que restabelece a grafia tradicional no nome das 
cidades tombadas pelo Patrimõnio Histórico. Aprovado, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Educação c Cultura. À 
Comissão de Redução. 

-Projeto de Lei do Senado n' 234/76, do Sr. Senador 
Franco Montara, que assegura direitos à promoção c aproveita· 
menta do empregado em atividadc privativa de habilitação quali· 
ficada. Dlscussio adiada para a sessão· do dia 29 de agosto 
próximo, nos termos do Requerimento n' 209/77. 

-Projeto de Lei do Senado n• 40/76, do Sr. Senador 
Mauro Benevides, que dispõe sobre o processo de fiscalização 
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atas do 
Poder Executivo e os oa administração indireta. (Apreciação prc· 
liminar da constitucionalidade.) Dlscussio adiada para rcexame 
da Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do Requeri· 
mente n• 210/77. após usarem da palavra os Srs. Senadores 
Mauro Benevides, Helvídio Nunes e Fronco Montara. 

- Projeto de Lei do Senado n• 297/76, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que altera a redação do art. 2• da Lei n•4.281, 
de 8 de novembro de 1963. (Apreciação preliminar da constitu
cionalidade.) Rejeitado. Ao Arquivo. 

1.4- MAT~RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

-Mensagem n• 128/77, cm regime de urgencia, nos termos 
do Requerimento n• 207/77, lido no Expediente. Aprovada, após 
pareceres das comissões competentes nos termos do Projeto de 
Resoluçilo n• 36/77. Ã Comissão de Redução. 

-Mensagem n• 129/77, em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n• 208/77. lido no Expediente. Aprovada, após 
pareceres das comissões competentes nos termos do Projeto de 
Resolução n• 37/77. À Comissão de Redação. 

-Redução final do Projeto de Resolução n• 36/77, cm rc· 
gime de urgência. Aprovada. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n• 37/77, cm rc· 
gime de urgência. Aprovada. Ã promulgação. 

-Redução final do Projeto de Decreto Legislativo n• 19, de 
1977 (n• 92-B/77, na Cümara dos Deputados), constante do ter· 
ceiro item da Ordem do Diu. Aprovada, nos termos do Requeri· 
mente n• 211/77. À promulgação. 
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- Rednção linnl do Projeto de Resolução n• 17/77, cons
tante do quinto item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do 
Requerimento n• 212/77. Â promulgação. 

1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR PAULO BROSSARD- Complementação do 
discurso iniciado na sessão de 27-6· 77, sobre a evolução do sis· 
tema bancário brasileiro desde a reforma bancária e a criação do 
Banco Central . 

'. 
SENA DOR LOURIVAL BAPTISTA- Contatos mantidos 

pelo Sr. Ministro da Indústria e do Comércio em recente viagem 
à Europa e Orienté Médio, com n finalidade de ampliar e diversi, 
ficar o nosso comércio internacional. 

SENADOR JOSE LINDOSO- Apelo às autoridades com· 
petentes, tendo em vista os danos causados pelo rio Solimões na 
cidade de Fonte Bo'a- AM. 

SENADOR OTAIR BECKER- Necessidade de apoio do 
Governo Federal ao 11 Simpósio Internacional sobre a Abelha · 
Africana, a realizar-se cm outubro de 1978, na cidade de Floria· 
nópolis- SC, sob o patrocinio da APIMONDIA c da Con· 
federação Brasileira de Apicultura - CBA. Homenagem ao a pi· 
cultor Hclmuth Wicsc, Presidente da CBA. Apelo ao Ministério 
da Agricultura, no sentido de incentivar a npicultura nacional e 
ao Governo Federal, para apoiar a participação do Brasil no 
XVI Congresso Mundial, a ser realizado cm outubro próximo, 
cm Adelaide, Austrãlia. 

SENADOR NELSON CARNEIRO -Instruções expedidas 
pelo lP ASE para o atendimento dos seus bcneliciãrios pelo INPS. 

SENADOR DANTON JOBIM - Papel desempenhado 
pela Igreja Católica na defesa dos direitos humanos no Pais. 
Posição assumida por S. Ex• na votação da Proposta de Emenda 
à Constituição n• 9, de 1977, que institui o divórcio no Pais. 

SENADOR EVELÁSIO VIEIRA - Defesa da instalação 
no Estado de Santa Catarina do novo pólo cnrboquimico brasi
leiro. 

SENADOR BENJAMIM FARAH- Apelo ao Governador 
Faria Lima no sentido de que libere o Plano de Classilicaçilo de 
Cargos dos servidores do Estado do Rio de Janeiro e reexamine n 
decisão sobre o novo horãrio estipulado pnra o funcionamento 
do comércio daquela cidade. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA Olj.DEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO· 

2- ATADA lOO•SESSÃ.O, EM29DEJUNHODE 1977 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 -Oficio do Sr. I•·Secretárlo da Cãmara dos Deputados 

Encaminhando à revisao do Senado autógrafo do seguinte pro· 
}e to: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 52/77 (n' 3.398-B/77, na 
Casa de origem), de iniciativn do Senhor Presidente da ~epO· 
blica, que lixo os valores de retribuição do Grupo-Saúde Pubhcn, 
c dâ outras providências. 

2.2.2 - Parecer 

Referente à seguinte matéria: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 48/77 ~n' 3.~18-B/77. n~ 
Cnsn de origem), que extingue n Juntn Espcc!Bl, crtada pela Let 
n• 609, de 13 de janeiro de 1949 . 

. 

2.2.3 - Requerimentos 

- N• 213/77, de autoria do Sr. Senador Hclvidio Nunes, de 
dispensa de intersticio e prévia distribuição de avulsos para n re· 

. dação linnl do Projeto de Decreto Legislativo n• 15/77 (n• 98-
BJ77,'na Câmara dos Deputados), que aprova otexto do Acordo 
sobre Transporte Aéreo, celebrado em Brasilia, a 21 de janeiro de 
1977, entre a República Federativa do Brasil e a República do 
Iraque, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 
Aprovado. 

- N• 214/77. de autoria do Sr. Senador Eurico Rczcnde, de 
urgência, para a Mensagem n• 134/77, do Senhor Presidente da 
República, solicitando autorização do Senado Federal para que 
o Governo do Estado de Sergipe possa realizar operação de 
crédito para os fins que especifica. 

2.2.4- Comunlcaçio 

-Do Sr. Senador Eurico Rezendc, que se ausentará do Pais. 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Men
sagem n• 127/77 (n• 203/77, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete ao Senado o nome do Sr. Ro
nald Lcslie Moracs Small, Ministro de Segunda Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República Argelina Democrâtica c Popular. Apre
ciado em sessio secreta. 

- Parecer dn Comissão de Relações Exteriores sobre a Men
sagem n• 133/77 (n• 213/77, na origem), pela qual o Senhor Presi· 
dente da República submete ao Senado o nome do Sr. Luiz Au· 
gusto Pereira Souto Maior, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto às Comunidades Européias. Apreciado em sessio 
secreta. 

2.4- MA Tf;RIAS APRECIADAS APóS A ORDEM DO 
DIA 

-Mensagem n• 134/77. em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n• 214/77, lido no Expediente. Aprovada, após 
pareceres das comissões competentes nos termos do Projeto de 
Resolução n• 38/77. Â Comissão de Rcdaçilo. 

- Rcdação final do Projeto de.Resolução n• 38/77, cm rc· 
gime de urgência. Aprovada. Â promulgação. 

2.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Posse do Ministro 
Álvaro Peçanhn Martins na Presidência do Tribunnl Federal de 
Recursos. 

2.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRO XI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTE· 
RIO R 

-Do Sr. Senador Mnrcos Freire, proferido na sessão de 28· 
6-77. • . •. 

4-ATASDECOMISSOES 

S- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
TES 
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ATA DA 99• SESSÃO, EM l9 DE JUNHO DE 1977 
3• Sessio Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDt:NCIA DOS SRS. JOSt: LINDOSO E AMARAL PEIXOTO 

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

Adalberto Sena- Altevir Leal- Braga Junior- Jos6 Lindoso 
- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque 
- Hclvídio Nunes - Mauro Bcncvides - Virgllio Távora -
Agcnor Maria- Marcos Freire- Luiz Cavalcante- Lourival Bap
tista- Heitor Dias- Ruy Santos- Eurico Rezcndc- Joio Cal·· 
mon- Vasconcelos Torres- Danton Jobim- Nelson Carneiro
Itamar Franco- Orestes Quércia - Otto Lehmann - Lllzaro Bar· 
boza - ltalívio Coelho - Saldanha Dcrzi - Leite Chaves -
EvclásioVicira- Otair Bccker, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo n6mcro 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. I •-Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 

e lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a 
escolha de nome indicado para cargo cujo provimento depende de JUQ 

prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• 145, DE 1!177 
(n•ll7 /77, na orlaem) 

Excclentfssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

De 'conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição, e 
nos termos dos artigos 21 c 22 do Decreto n• 71.534, de 12 de dczem· 
bro de 1972, tenho a honra de submeter à aprovação de :Vossas Excc· 
lências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Aldo de Freitas, Minis· 
tro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à República de Bangladcsh. 

Os méritos do Ministro Aldo de Freitas, que me induziram a 
esco!hê·lo para o desempenho dessa elevada função, constam da 
anexa informação do Ministério das Relações Exteriores, 

Bras!lia, cm 28 de junho de !977.- Erneslo Gelsel. 

INFORMAÇÃO 

Currlculum· V!tae: 
Ministro A Ido de Freitas 

Nascido no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, lO de dezembro de 
1919, Bacharel cm Ciências Jurfdicas c Sociais pela Faculdade Nacio· 
na I de Direito da Universidade do Brasil. 

Cônsul de Terceira Classe, 1938. 
Nu Divisão de Cooperação Intelectual, 1938. 
Auxiliar da Secretaria-Geral da lll Scção de Consulta 

dos Ministros das Relações Exteriores das RepGblicas Amcri· 
canas, da Organização dos Estados Americanos (OEA), Rio 
de Janeiro, 1942. 

Membro da Comissão de Bolsas do Instituto Brasii-Es· 
tados Unidos, 1942. 

Vl!ot-Cónsul em Paramaribo, 1943 a 1944, 
Vicc-CDnsul em Filadélfia, 1944 a 1945, 
Promovido a .Cônsul de Segunda Classe, por antigui· 

dade, 1945. 

Cônsul-Adjunto cm P!tedéifia, 1945 a 1946. 
Segundo-Secretário da Embaixada cm Assunção, 1946 a 

1950. 
Encarregado de Negócios em Assunção, 1947. 
Membro da Missão Especial às Solenidades da Posse do 

Presidente do Paraguai, 1948. 
Na Divisão Cultural, 1950. 
Segundo-Secretário da Embaixada cm Ciudad Trujillo, 

1951 a-1953. 
Encarregado de Negócios cm Ciudad Trujillo, 1952. 
Membro da Missão Especial às Solenidades da Posse do 

Presidente da República Dominicana, 1952. 
Observador do Brasil nos Trabalhos do Seminário sobre 

Educação de Adultos, Ciudad Trujillo, 1953, 
Cônsul-Adjunto cm Amstcrdam, 1953 a 1955. 
Promovido a Cônsul de Primeira Classe, por antigui· 

dadc, 1953. 
Encarregado do Consulado-Geral cm Amstcrdam, 1953 

c 1955. 
Primeiro-Secretário da Embaixada cm Ciudad Trujillo, 

1956 a 1958. 
Encarregado de Negócios cm Ciudad Trujillo, 1956. 
Representante do Brasil na Feira Internacional da Paz c. 

Confraternização do Mundo Livre, Ciudad Trujillo, 1956. 
Membro da Delegação do Brasil ao III Congresso Ibero· 

Americano de Educação, Ciudad Trujillo, 1957. 
Membro da Missão Especial às Solenidades da Posse do 

Presidente da RcpGblica Dominicana,l957. · 
Chefe, substituto, da Divisão de Passaportes, 1959. 
Cônsul-Adjunto em Antuérpia, 1959 a 1962. 
Titulo de Conselheiro, 1961. 
Encarregado do Consulado-Geral cm Antuérpia, 1960 a 

1961. 
Cônsul cm Stuttgart, 1962 a 1965. 
Conselheiro cm Rabat, 1965 a 1966. 
Encarregado de Negócios cm Rabat, !965 a 1966. 
Promovido a Ministro de Segunda Classe, por antigui .. 

dadc, 1966. 
Ministro-Conselheiro cm Rabat, 1966 a 1967. 
Ministro-Conselheiro cm Beirute, 1967 a 1969. 
Encarregado de Negócios cm Beirute, 1967, 1968 c 1969. 
Cônsul-Geral cm Antuérpia, !969 a 1973, 
Cônsul-Geral no Havrc, 1974. 

O Ministro Aldo de Freitas nesta data, encontra-se no cxcrclcio 
de suas funções de Cônsul-Geral no Havrc, RcpOblica Francesa. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores cm 13 de junho de 
1977,- Sergio de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão do Pessoal. 

(À Comissao de Relações Exteriores.) 
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OFíCIOS 
Do Sr. lP-Secretário ria Câmara rios Deputados, encaminhando à 

revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 50, DE 1977 
(n• 2.621-B/76, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo no artigo 4• da Lei n• 1.060, de 5 de 
fevereiro de 1950, que estabelece normas para a concessão de 
asslstênclajudlclárla oos necessitados. 

O Congresso N ucionul decretu: 

Art. I• O art, 4• da Lei n• 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, 
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 

.. Art. 49 .. , . , .................. , . , ........ , ... . 
§ I• ............... , ................... , ...... .. 
§ 2• ......................................... .. 

§ 3• A apresentação da Carteira Profissional devida
mente legalizada, onde o juiz verificará a necessidade da par
te, substituirá os utestados exigidos nos§§ I• e 2• deste arti-· 
go.'' 

Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 1.060, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1950 

Art. I• Os poderes públicos federal e estadual concederão as· 
sistênciajudiciária aos necessitados na forma da presente Lei. 

Art. 2• .............................................. . 
Art.3• .............................................. . 
Art. 4• A parte que pretender gozar os beneficies da assistên

cia judiciária requererá ao Juiz competente lhes conceda, mcncionan· 
do, na petição, o rendimento ou vencimento que percebe e os encar
gos próprios e os da família. 

§ 1• A petição será instituída por um atestado que conste ser o 
requerente necessitado, não podendo pagar as despesas do processo. 
Este documento será expedido, isento de selos e emolumentos, pela 
autoridade policial ou pelo Prefeito Municipal. 

§ 2• Nas capitais dos Estados e no Distrito Federal, o atestado 
da competência do Prefeito poderá ser expedido por autoridade ex
pressamente designuda pelo mesmo. 

DECRETO-LEI N• 5.452. DE I• DE MAIO DE 1943 
Aprova o Consolldaçáo das Leis do Trabalho. 

Art. 789. 00.00 00 00 ..... 00 .............. 00 .......... 00. 

v 000 00 00000 00 00 ... 00 00 ....... oo .......... oo .. ooooo .. 

§ 9• f: facultativo uos presidentes dos tribunais do trabalho 
conceder, de oficio, o benefício dajustiçn gratuita, inclusive quanto a 
trúnslados e instrumentos, àqueles que perceberem sulátio igual ou 
inferior ao dobro do mlnimo legal, ou provarem o seu estado de mise· 
rnbilidade. 

(.:l Comissão de Constltlllçào eJ11stiça.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•51, DE 1977 
(N• 3,107-B/76, na Casa de origem) 

Dú nova redoçuo ao art. 4• da Lei n• 5.757, de 3 de 
dezembro de 1971, que estabelece regime de gratlncaçõo ao 
pessoal ii disposição do FUNRURAL, e dú outras providências. 

O Congresso Nncionnl decreta: 

Art. I• O nrt. 4• du Lei n• 5.757, de 3 de dezembro de 1971, 
pnssun vigornr com n soguinte redução: 

"Art. 4• Será obrigatórin, u purtir do mês de janeiro 
de 1977, pum os contribuintes do FUNRURAL a que se 
refere o urt. I 5, item I, nlíncns u e b du Lei Complementar 

n• li, de 25 de maio de 1971, o apresentação de Certificado 
de Regularidade de Situação c Certificado de Quitação 
expedidos pelo FUNRURAL, nos mesmos casos e paro os 

· mesmos efeitos previstos nos arts. 141 e 142 da Lei n• 3.807, 
de 26 de agosto de 1960." 

Art. 2• Esta Lei entrarâ cm vigor na data do sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário. 

LEGISLA ÇÀO CITADA 

LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 

' • ' o •••••• ' ....... o " " " • ' • " • ' • ' •••• o •••••••• ' • " • ' • o • ' • 

Art. 141. A Previdência Social fornecerá· os seguintes 
documentos: 

l -às empresas vinculadas: 
a) "Certificado de Matrícula" o que se referem os §§ 2• c 3• do 

art. 21, para servir de comprovação da vinculação da empresa à 
Previdência Social; 

b) "Certificado de Regularidade de Situação", válido até 28 de 
fevereiro do ano seguinte ao da sua emissão, para servir de prova de 
que o contribuinte se acha, na forma que dispuser o regulamento, em 
situação regular perante a Previdência Social; 

c) "Certificado de Quitação", que constitui condição para que · 
o contribuinte possa praticar determinados atos, enumerados neste 
artigo, com a validade de lO (trinta) dias, a contar do dato de sua 
emissão. 

II - aos segurados autônomos, o certificado a que se refere o 
item !letra b. 

§ I• O "Certificado de Matricula" (CM) é de apresentação 
obrigatória: 

a) perante a autoridade competente, para o licenciamento de 
obras de construção, reformas ou acréscimos de prédios, por parte 
do' responsável direto pela execução das mesmas; 

b) perante os órgãos do Previdência Social c os arrecadadores 
de suas contribuições, para identificação do contribuinte e dos ele· 
mentes cadastrais de sua inscri~ão. 

§ 2• O "Ccrtifica.do de Regularidade de Situação" (CRS), a 
ser trasladado no instrumento pelo servidor público ou escrevente 
juramentado, juntado por cópia autenticada ao processo ou ao 
pedido inicial da empresa, ou ainda caracterizado pelo seu número c 
data de emissilo mediante certidilo passada no documento fornecido 
à empresa, conforme o caso, serã exigido obrigatoriamente: 

a) paro a concessão de financiamento, empréstimo e ajuda 
financeira, para o pagamento das parcelas dos mesmos, quotas-par· 
tes e alíquotas de impostos ou de subvenções de qualquer espécie por 
parte das repartições públicas, estabelecimentos de créditos oficiais e 
seus agentes financeiros, autarquias, entidades de economia misto c 
empresas públicas ou de serviços públicos; 

b) para a assinatura de convénios, contratos, ou quaisquer 
outros instrumentos com repartições ou entidades públicas, 
autarquias, sociedades de economia mista ou seus agentes; 

c) pura o urquivamento de quaisquer atos no Registro de 
Comércio, excetunndo-sc desta exigência os ntos pelos quais n empre
sa substitui total ou parcialmente seus gestores, desde que niio 
impliquem em mutnçilo patrimonial; 

d) para a participaçilo em concorrências, tomadas ou colctas de 
preços ou quaisquer licitações de bens ou destinadas à contratação 
de serviços e obras. 

§ 3• O "Certificudo de Quitação" (CQ), que será arquivado c 
registrado pelo serventuário público pela ordem de lavratura dos 
instrumentos públicos ou dn transcrição dos instrumentos particula· 
res, para os quais foi emitido, será exigido obrigatoriumcntc das 
empresas vinculadas: 

a) pura u alicnução ou promes511 de alienação, oneração ou 
disposição de bens imóveis: 

b) para u ulienaçào ou promessa de alienação, oncrnção ou 
disposição de bens móveis incorporáveis no Ativo Imobilizado; 
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c) pura u cessão e transferência ou para a promessa de cessão e 
transferência de direitos: 

d) para o pagamento de haveres nas liquidações c dissoluções 
de sociedades e para a expedição de cartas de adjudicação ou 
arrematação de bens, salvo quando expedidas cm favor dn Fazenda 
Pública, federal, estadual ou municipal c em processos trabalhistas, 
inclusive, de acidentes do trabalho. 

§ 4• Será também exigido "Certificado de Quitação" (CQ) 
para a primeira operação u ser realizada com prédio ou unidade 
imobiliária após sua construção, seja de promessa de venda, de 
compra e venda, de cessão e transferência ou de promessa e cessão de 
direitos aquisitivos. 

§ 5• lndcpendem da apresentação do Certificado de Quitação 
(CQ): 

I- as transações em que forem outorgantes a União Federal, 
os Estados, os Municípios e as entidades públicas de direito interno 
sem finalidade econômica, assim como as pessoas ou entidades nilo 
obrigadas a contribuir para a Previdência Social; 

II - as transações realizadas pelas empresas que exercitam a 
atividade de comercialização de imóveis, desde que apresentem o 
Certificado de Regularidade de Situação (CRS) e que dele conste 
expressamente essa finalidade; 

III - os instrumentos, atas e contratos que constituam retifi
cação, ou efetivação de outros anteriores para os quais já tenha sido 
apresentado o Certificado de Quitação (CQ): 

IV - as transações de unidades imobiliárias resultantes da 
execução de incorporação realizada na forma da Lei n• 4.591, de 16 
de dezembro de 1961, desde que a certidão própria tenha sido 
apresentada para a inscrição do respectivo memorial no Registro de 
Imóveis: 

V - as transações de unidades construídas com financiamento 
contratado por instrumento para cuja lavratura já tenha sido 
apresentado o Certificado de Quitação (CQ). 

Art. 142. Os atas praticados e os instrumentos assinados ou 
lavrados com inobservância do estipulado no art. 141, são considera
dos nulos, de pleno direito, para todos os efeitos, assim como os 
respectivos registras públicos a que estiverem sujeitos. 

§ I• A Previdência Social poderá intervir nos instrumentos 
nos quais í: exigido o "Certificado de Quitação" para dar quitação de 
dívida do contribuinte ou para dar autorização para a sua lavraturn, 
independente da liquidação da dívida, desde que fique assegurado o 
seu pagamento com oferecimento de garantia de natureza real ou do 
próprio preço, quando o mesmo seja parcelado. 

§ 2• Os servidores, scrvcntuários da justiça, autoridados e 
órgãos que infringirem o art. 141 desta lei incorrerão cm multa 
correspondente a um salário mínimo de maior valor vigente no Pais, 
imposta e cobrada pela Previdência Social, sem prejuízo da 
responsabilidade que, no caso, couber. 

§ 3• As empresas, enquanto estiverem cm débito, não garan
tido, por falta de recolhimento das contribuições devidos à 
Previdência Sucial, não poderão: 

a) distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas: 
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotis

tus, bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigen
tes, fi senis ou consultivos. 

§ 4• A desobediência ao disposto no § 3• sujeitará o responsá
vel à multa de montante igual a 50% (cinqUentu por cento) dus 
quantias que houver pago indevidamente, imposta c cobrada nos 
termos dos urts. 83 c 84. 

• • ' •• ' ••••• o • ' ... ' •• ' • ' .... ' ' ••••••• ' ••• ' ... " • ' • " " • 

LEI N• 5.757, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1971 

• o ' ' •• " •• ' ' •• " •• ' ' • ' •• " • ' • ' " • " ' • ' •• ' o " • ' • " " " o 

Art. 4• Serii obrigutóriu; a partir do mês de junciro de !972, 
paru os contribuintes do FUNRURAL u que se refere o urt. 15, 
item I, al!neus a e b, da !.ei Complemcntur n• II, de 25 de maio de 
1971, a uprcsentuçào de Certificado de Regulnridade de Situação e 

Certificado de Quitação expedidos pelo FUNRURAL, nos mesmos 
casos c para os mesmos efeitos previstos nos arts. 141 e 142 da Lei 
n• 3.807, de 26 de agosto de i960. 

(À.r Comi.r.rõe.r de Agricultura, de Economia e de 
Leg/,çlaçào Social.) 

PARECERES 
PARECER N• 390, DE 1977 

Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas, sobre o Projeto de Lei do Senado n• 93, de I97S, que 
"obriga as empresas do Distrito Federal, que comerciam nora
mo de carros novos e usados a terem locais privativos de 
e•tac!onamento, e dá outra• providências", 

Relator: Senador Alexandre Costa. 
Em razão de requerimento do Plenário (n• !50, de 1977), 

retorna a esta Comissão o presente projeto, que obriga as empresas 
do Distrito Federal, que comerciam no ramo de carros novos e 
usados, a terem locais privativos de estacionamento. 

Nilo resta dúvida de que a iniciativa parece válida e que os 
objctivos da proposição afiguram-se os mais elevados, porque diri· 
gidos prioritariamente ao interesse da população de Brasília. 

Nilo obstante, ver-se-â que a medida proposta, se analisada 
mais detidamente, ê na verdade discriminatória, inconveniente c 
arbitrária. 

C; discriminatória duas vezes, pois endereçada apenas ao 
Distrito Federal, quando se sabe que o problema em foco subsiste 
em todas as grandes cidades do Pais: e, também dirigida apenas às 
agências de automóveis, esquecendo-se de que as oficinas de reparos, 
por sinal em número maior, acarretam os mesmos inconvenientes. 

A inconveniência salta aos olhos, uma vez que a matéria é 
eminentemente de ordem regulamentar, podendo ser sanada através 
de mera providência administrativa das autoridades locuis. 

Cabe lembrar, a propósito, o que estabelece a Lei n• 5.108, de 
21 de setembro de 1966- Código Nacional de Trânsito- cm seu 
artigo 14, itens V c VIII, verbis: 

"Art. 14. De acordo com as conveniências de cada local 
a autoridade de trânsito poderá: 
0 0 tO'' 0 t ''o to'' O''' to o" o o o o o o o o o o to o o o o" o"" o o o o o to 

V- organizar áreas especiais de estacionamento cm 
logradouros públicos: 
••••••• ' •• o o ••• ' •• ' ••• " • ' •••••• ' • ' • ' •• o " • " • ' ... ' •• 

VIII- permitir estacionamentos especiais, devidamente 
justificados." 

Assim, o Governo do Distrito Federal está plenamente cupuci
tudo a adotar as medidas indispensáveis, sem necessidade de uma 
norma jurídica especial, vez que diploma de ordem jurídica geral já 
autoriza e regula a matéria. 

A arbitrariedade se fundamenta no fato de que soria um abuso 
do Poder Público exigir o impossível dessas empresas. O Estado não 
pode interferir dirctamcntc em firmas legalmente constituídas, de 
rorma a onerar em demasia os seus custos opcrucionnis c, por viu de 
conscqUênciu, violentar o seu patrimônio e levá-las à falência certa, 

Cabe ponderar, finalmente, que as referidas agências têm 
inegavelmente uma função social e de interesse público: a de 
estabilizarem por baixo os preços dos veículos, possibilitando slla 
uquisiçi\o por camadas de renda modesta . 

Desaparecidas as pequenas agências ou tangidas elus para longe 
do perímetro urbano, ficariam os consumidores completamente 
entregues aos grandes revendedores uutorizados, com os sous amplos 
estacionamentos e preços igualmente avantajudos. 

Ante o exposto, opinamos pelu rejeiçi\o do projeto. 
Saiu das Comissões, em 28 de junho de 1977. - Loar!vul 

Baptista, Presidente- Alexandre Costa, Relutar- Lulz Cavulcunte 
-OU o Lehmann, vencido- Braga Junlor, 
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PARECERES N•S 391 E39l, DF.1977 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 4, de 1977 (n• 1.553-
B, de 1975, na Casa de Orl&em), que "dd nova redaçio ao 
caput do art. 1• da Lei n• 6.195, de 19 de dezembro de 1974." 

PARECER N• 391, DE 1977 

Da Comlssio de Leghlaçio Social 

Relator: Senador Orestes Quércla 
Com o proJeto cm exame, pretende o uustrc Deputado 

Adhcmar Ghisi alterar a rcdaçilo do caput do artigo I• da Lei n• 
6.195, que· atribui ao FUNRURAL a conccssilo de prestações por 
acidente do trabalho, para incluir o pequeno produtor rural, sem 
empregados, entre os bcncficiârios do seguro de acidentes do traba
lho rural. 

2. Examinada a matéria no âmbito das Comissões de Cons
tituição c Justiça, de Agricultura c Polícia Rural e de Economia c de 
Industria c Comércio da Câmara dos Deputados, roi ela considerada 
jurfdica, constitucional, conveniente c oportuna. 

3. Em abono da sua iniciativa, alega o autor que a Lei n• 
6 195/74 deixou de dar a definição de trabalhador rural, mas tendo 
[cito alusão à Lei n• 5.889, de 8 de maio de 1973, seu regulamento 
adotou a definição contida neste, a saber: ' · 

"Art. 3• Beneficiário do Seguro de acidentes de que 
trata este Regulamento é a pessoa Física que presta serviços 
de natureza rural diretamcntc a empregador, cm es
tabelecimento rural ou prédio rústico, mediante salârio pago 
cm dinheiro ou parte in natura e parte cm dinheiro, ou por 
intermedio de empreiteiro ou organização que, embora não 
constituídos cm empresa, utilizem milo-de-obra para produ
ção e rornecimento de produto agrário in natura. 

Parãgraro único, São iguillmcnte bencficiãrios do segu
ro de acidentes do trabalho rural os empregados que prestam 
serviços de natureza rural às empresas agroindustriais c agro
comerciais, excluídos os que pelo menos desde 25 de maio de 
1971, venham sorrcndo cm seus lalârios o desconto de 
contribuições para o INPS, os quais permanecerão sob o 
regime da Lei n• 5.316, de 14 de setembro de 1967." 

- Decreto n•'76,022. de 1975. 
Aduziu, ademais, que o pequeno produtor rural, sem emprega

dos, í: considerado para e[citos previdcnciãrios, trabalhador rural, 
ficou à margem da protcçi!o contra os acidentes do trabalho, embora 
obrigado a contribuir nos termos do art. 5• da Lei n• 6.195, de 1974, 
constituindo tal rato uma situação anómala racc ao artigo 165, XVI, 
do texto constitucional. 

4. Ocorre, entretanto, que a proposição acha'se inteiramente 
superada pelo advento do Decreto n• 77.911, de 24 de junho de 1976, 
que alterou o art. 3• do Regulamento do Seguro de Acidentes do 
Trabalho Rural, aprovado pelo Decreto n• 76,022, de 1975, in verb/.1: 

"Art, I• O artigo 3• do Regulamento aprovado pelo 
Decreto n• 76.022, de 24 de julho de 1975, passa a vigorar 
com a seguinte rcdaçi\o: 

"Art. 3• Silo bcncficiilrios do seguro ac acidentes do 
trabalho rural, na·condiçilo de trabalhadores rurais: 

a) ............................................. . 
b) ............................................. . 
c) o produtor, proprietário ou nilo, que, sem emprega

do, trabalhe na atividudc rural, individualmente ou em 
regime de economia ramiliar, assim entendido o trabalho dos 
membros da ram!lia indispensável à próori:1 st,bsistência e 
exercido cm condições de mútua dependência e colaboração." 

5. Ante o exposto, somos pela rejeição do projeto, por consi· 
derú-lo supcrudo em race da nova legislnçilo. 

Suln aus Comissões, 26 de maio de 1977.- Jc"é Freire, Presi
dente- Oreste Quércla, Relator- Lenolr Yargus - Oslres Telxel· 
ru- Lilzaro Barboza. 

PARECER N•392, DE 1977 
Da Comissão de ARrlcultura 

Relator: Senador Otalr Bccker 

O objctivo do Projeto de Lei que vem ao exame desta Comissão 
é permitir ao pequeno produtor rural sem empregados c considerado 
trabalhador rural, para os efeitos prcvidcnciários, protcção contra os 
acidentes do trabalho, a cargo do FUNR URA L. 

Para tanto, preconiza nova redaçilo ao caput do art. I • da Lei n• 
6.195, de 19 de dezembro de 1974. A modificação proposta pode ser 
observada a seguir: 

Art,I•(Lel n•l.169/74) 

Art. t• O seguro de aciden· 
tcs do trabalho de que trata o 
art. 19 da Lei n• 5.889, de 8 
de junho de de 1973, ficará a 
cargo do Fundo de Assistên· 
cia ao Trabalhador Rural 
(FUNRURAL) na [orma 
estabelecida nesta Lei, 

Redação proposta 
pelo Projeto 

Art. 1• O seguro de aciden· 
tes do trabalho rural de que 
truta o art. 19 da Lei n• 5.889, 
de 8 de junho de 1973, 
destinado a proteger os traba· 
lhadores rurais, assim defini· 
dos no § 1• do art. 3• da Lei 
Complcmentur n• li, de 25 
de maio de 1971, ficará a car
go do FUNRURAL, na for· 
ma estabelecida nesta Lei. 

Como se verifica, a rcdação pretendida pelo Projeto acrescenta 
a seguinte expressão: " ... destinado a proteger os trabalhadores ru· 
rais, assim definidos no§ 1• do art, 3• da Lei Complementar n• li, de 
25 de maio de 1971 ... " 

t: que, na observação do Autor do Projeto, Deputado Adhemar 
Ghisi, "o pequeno produtor rural, sem empregados, c considerado 
para creitos prcvidcnciários, trabalhador rural, ficou à margem da 
proteçilo contra os acidentes do trabalho, embora obrigado a 
contribuir, nos termos do art. 5• da Lei n• 6. 195, de 1974" 

A douta Comissdo de Legislaç~o Socmt o esta Casa, na sessão de 
26 de maio último, entretanto, aprovou parecer do Senador Orestes 
Quércia, Relator, pela rejeição do Projeto, por entender a uc 

" ... a proposição acha-se inteiramente superada pelo ad 
vento do Decreto n• 77.911, de 24 de junho de 1976, que 
alterou o art. 3• do Regulamento do Seguro de Acidentes do 
Trabalho Rural, aprovado pelo Decreto n• 76.022, de 1975, 
in verbi.f.' · 

Art. I• O artigo 3• do Regulamento aprovado pelo 
Decreto n• 76.022, de 24 de julho de 1975, passa a vigorar 
com a seguinte redução: 

"Art. 3• São beneficiários do seguro de acidentes do 
trabalho rural, na condição de trabalhadores rurais: 

a) ............ , ................... " ......... , 
b) ......................... " ................ .. 

. c) o produtor, proprietário ou não, que, sem emprega· 
do, trabalhe na atividadc rural, individualmente ou em regi· 
me de economia rumilinr, assim cnlcndido o trabalho dos 
membros da família indispensável à própria subsiSiência c 
exercido em condições de mútua dependência c colaboração" 

Ora, a allncn c do art. 3• do Regimento do Seguro de Acidentes 
do Trabalho Rural passou, na forma do urt. 1• do Decreto 
n• 77.911, de 24 de junho de 1976, a repetir a reducilo da allnca b do 
art. 3• du Lei Complementar n• li, de 25 de maio de 1971, umpa· 
rando o "pequeno produtor rurul, sem empregados, c considerado, 
para e[eitos prcvidcnciários, trabulhndor rural". 

A muteriu, ussim, embora atendida cm seus fundamentos bási· 
~os, nu csfcru regulamentar, nilo elide u ucciwçuo do presente projc· 
to, no objetivo que preconiza de tornar :1 medida m:ds pc:rmnncntc c, 
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portanto, assentada em proteção jur!dica mais duradoura, mediante 
lei ordinária. 

Somos, assim, favoráveis ao presente Projeto de Lei, 
Sala das Comissões, em 21 de junho de 1977.- Agenor Maria, 

Presidente- Otalr Becker, Relator- Adalberto Sena - Saldanha 
Derzl, 

O SR. PRESIDENTE (Jocé Lindoso)- O Expediente lido vai à 
publicação. 

A Presidência recebeu as Mensagens n•s 134 a 144, de 28 do 
corrente, pelas quais o Senhor Presidente da República, nos termos 
do disposto no art. 42, item VI, da Constituição, submete ao Senado 
propostas do Senhor Ministro de Estado da. Fazenda para que os 
Governos dos Estados de Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Sul e 
Rio Grande do Norte, as Prefeituras Municipais do Rio de Janeiro 
(RJ), Recife (PE), Várzea Paulista (SP), Joinville (SC) e a Univer
sidade de São Paulo (SP), a Universidade Estadual de Mato Grosso c 
a Superintendência do Desenvolvimento do Litoral Paulista 
(SUDELPA), sejam autorizados a contratar empréstimos para os 
flns que especiflcam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Economia c de 
Constituição e Justiça, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa projetas 
de lei que serão lidos pelo Sr. 1•-Secrctãrio. 

Silo lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 142, DE 1977 
Acrescenta parágrafo único ao art. S•, da Conoolldaçio 

das Leis do Trabalho, 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Acrescente-se no art. 5•, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, 
o seguinte parágrafo único: 

"Art.5• ..... oo oo ............................ .. 

Parágrafo único - Nenhum empregado, optante ou 
não, poderá ser admitido com salário inferior ao percebido 
por exercente de igual função, já beneficiado por aumentos 
normativos da respectiva categoria profissional." 

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

J ust!Ocaçio 
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, introduzido em 

nosso Direito Social pela Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
veio configurar em novo sistema indcnizatório que, cm caráter opta· 
tivo, passou a substituir a estabilidade. 

O novo instituto, embora tenha trazido alguns benellcios ao 
empregado, trouxe igualmente vários prcju!zos, dentre os quais 
avulta a excessiva rotatividade de mão-de-obra. 

Para conter essa anormal movimentação dos empregados, resul· 
tante das facilidades conferidas aos patrões pelo FGTS, os 
estudiosos da matéria propõem o condicionamento da despedida a 
motivos de interesse social e, paralelamente, o estabelecimento de fai· 
xas salariais para cada categoria, após a concessão de aumentos, com 
o objetivo de evitar a troca da müo-dc·obra mais cara pela mais 
barata, através da despedida dos empregados abrangidos pelos 
resjustamentos e a imediata contratação de outros, pagos na base' do 
salário mfnimo. 

A O nulidade especfflca desta proposição é evitar a referida situa
ção, que tantos prcjufzos vem provocando aos empregados, vedando 
o recrutamento de novos empregados, optantes ou não, com salários 
infel'iores aos percebidos por exercente de igual funçilo, jã bencfl· 
cindo por aumentos normativos. 

Assinule·se, por derradeiro, que medida anãloga à ora alvitrada 
já foi cogitada em proposição anterior de nossa iniciativa, nos idos 
de março de 1975, por sugestüodevárius entidades a sindicais. 

Sulu das Sessões, em 29 de junho de 1977.- Neloon Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

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

O O O O O O O O o O 0 0 0 O O O O 00 O I O 0 0 0 I 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 I O 0 0 O O O 0 0 O O O O tO 0 O O O o o o 0 

Art. 5• A todo trabalho .de igual valor corresponderã salário 
igual, sem distinção de sexo. 
0 o to 0 o o 0 0 O O O O O o o o .. O O O O O O O 0 I O O O O 0 O 0 0 0 O 0 O 0 0 0 O O 0 O 0 0 O 0 O 0 0 O tO O O 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 143, DE 1~77 

Dispõe sobre preço de venda ao con!Umldor dos derivados 
de petróleo que contenham parcelas de álcool anidro, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Ao art. 2• da Lei nl 4.452, de 1964, que altera a 
legislação relativa ao lmposto Único sobre Lubrificantes e Combustl
veis Liquidas e Gasosos, c dá outras providências, é acrescentado o 
seguinte parágrafo: 

"No caso dos combustfvcis lfquidos aos quais houver 
sido adicionado álcoÕI anidro, o preço final de venda ao 
consumidor será flxado com a dedução correspondente à 
incidência desse aditivo, considerado o percentual da mistu· 
ra, na forma c no valor que a regulamentação desta lei vier a 
estabelecer,'' 

Art. 2• Esta Lei scrâ regulamentada no prazo de 60 (sessenta) 
dias. 

Art. 3• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições contrárias. 

Justlflcaçio 
A medida ora proposta inspira-se nos silos principias de uma 

tese marcada pela idéia da justiça e da conveniência social. 
Reflro-mc ao propósito de assegurar, sempre, a participação 

dos consumidores c usuários cm todas as eventuais vantagens de 
ordem econômico-financcira que a adoçilo compulsória de normas 
especfflcas venha trazer aos cofres públicos, em qualquer escala. 

O Estado, muito particularmente o Estado brasileiro, em 
consonância com os principias flrmados em nossa Constituição, não 
é empresa comercial destinada a dar lucros. Se, em alguns casos, 
utiliza técnicas empresariais de organização, ele o faz apenas para 
melhor habilitar-se ao exalo atingimcnto de seu fim primordial. 

Esse flm consiste, ninguém o ignora, em servir aos seres huma· 
nos fixados no espaço territorial que coincide com a base geográfica 
do próprio Estado. 

Se o Estado existe para servir ao homem, hã o lógico pressupos
to de que todo e qualquer sacriffcio que impõe ao contribuinte pos
sua o óbvio significado de uma contribuição que deverá reverter em 
beneficio de todos. Em qualquer hipótese, estará exclufda a idéia de 
que uma forma qualquer de renda pública esteja destinada ao puro e 
simples fortalecimento do erário. 

Altos 'lndices estatfsticos no painel da contabilidade pública 
;.:mais atenderam às aspirações de bem-estar do ser humano. O 
imperativo democrático será sempre assegurar uma justa distribui
ção da renda. Logicamente, sempre que houver renda a distribuir. 

Chega-se, aqui, no centro do assunto com que se relaciona a 
presente proposição. 

Todos têm conhecimento do imenso impacto negativo na 
economia brasileira, representado pelas majorações de preço do 
petróleo bruto,_dccrctadas pela OPEP nos últimos anos. Nilo apenas 
o Brasil, mas todos os pulses nüo auto·suflcicntes em petróleo, 
inclusive os desenvolvidos, foram duramente atingidos no seu equilf· 
brio c na sua saúde económica. 

Face à situação nova, o Governo brasileiro tomou em boa hora 
diferentes medidas para desestimular internamente o consumo de 
derivados de petróleo c atenuar, de algum modo, a terrfvel pressilo 
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cambial exercida pelos desembolsos a que a Naçilo se vê obrigada, 
para suprir-se do petróleo bruto de que necessita. 

Diminiu·sc o número de carros oficiais cm uso; determinou-se o 
fechamento dos postos de gasolina nos fins de semana c foram tam· 
bém feitas sucessivas c elevadas majorações nos preços dos derivados 
à disposição do consumidor. A última delas, cm março do corrente. 
ano, através de portaria do Conselho Nacional do Petróleo. 

Acrescente-se, ainda, que a política do Governo relativa ao·aS· 
sunto não ficou apenas nessas medidas de carâter restritivo. Foram 
tomadas outras, de sentido mais amplo c profundo, destinadas a 
gerarem uma posslvcl modificação estrutural da• situação existente. 

Uma dessas medidas foi a instalação do Programa Nacional do 
Álcool (Decreto n• 76.593, de 14 de novembro de 1975). Dentro dcs· 
se programa, "a produção de álcool oriundo de cana-de-açúcar, da 
mandioca ou de qualquer outro insumo será incentivada através da 
expansão da oferta de matérias-primas, com especial ênfase no, 
aumento da produtividade agrlcola, da modernização c ampliação 
das destilarias existentes c da instalação de novas unidades produto· 
ras, anexas a usinas ou autônomas c de unidades armazenadoras". 

A elevação da produção alcoolcira visa, naturalmente, a viabi· 
lizar a adoçilo cm termos econômicos da mistura obrigatória' do 
combustfvcl produzido no Pais (c que não custa dólares), à gasolina 
vendida nos postos de abastecimento. Esse assunto foi, aliâs, 
disciplinado num decreto, já antigo, n• 59.190, de 8 de setembro de 
1966. 

Pois essa mistura jâ está sendo feita, como tem sido oficialmente 
anunciada. Ora, a gasolina com álcool é mais barata do que pura, 

• pois, uma parte de seu volume é ocupado por um combustlvel pago 
cm cruzeiros. Não obstante, seu preço continua sendo determinado 
cm função do custo CIF do petróleo bruto, nos termos do que 
.preceitua a Lei n• 4,452(64 no seu art. 2•, § I' 

Hâ, pois, um lucro no caso c esse lucro fica nas mãos do Estado, 
que monopoliza a importação c a distribuição do petróleo, E a 
finalidade deste projeto é também garantir ao consumidor - o · 
sacrificado contribuinte de sempre - a justa c necessária participa· 
ção nessa pequena vantagem que o Estado está indevidamente a usu· 
fruir sozinho. 

São as minhas razões. 
Sala das Sessões, 29 de junho dcl977.- VaKoncelos Torres. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEIN•4.452, DESDE NOVEMBRO DE 1964 

Altera a Lealalaçio relativa ao Imposto Onlco sobre 
Lubrlftcantes e CombustiYels Lfquldos e Gascisos, e dá outras 
providências. 

o " • ' •• ' •• o ' • ' ••••• o •••••••••••• ' •••• ' ' •• ' • ' • ' ••••••• ' ' •••• 

·''. A;t: ·i;' '6' p~~~~· ~~iiâ~i~· ~~:;~ri~~;i~: '~~~i~si~~. ~· ·i;,;p~;t~ 
único que o integra, dos derivados de petróleo tabelados e produ· 
zidos no Pais scrâ fixado periodicamente pelo CNP, mediante a 
multiplicação dos coeficientes a seguir enumerados, pela média do 
custo CIF cm moeda nacional, por unidade de volume, de petróleo 
bruto importado no trimestre anterior: 

Coeficientes multi· 
pllcadores do custo 

CIF do petróleo 
bruto 

Gás liquefeito , 00 • 00 , •••• oo • oo oo oo • , • 2,30 
Gasolina de aviaçao 00, oo. oo oo ••• 00 oo. 2,15 
Gasolino tipo A 00 • oo 00 • oo oo • oo •• 00 oo • 2,20 
Gasolina tipo B 00 , 00 , • 00 • 00 00 ••• 00 • , • 2,60 
Querosene de aviação 00.00 00., oo oo, .. , 1,80 
Querosene , . 00 00 • , oo ........ oo • 00 ••• 2,30 
·Oico Diesel • 00 oo ••• 00 ... oo oo ••• 00 ... 2,25 
OicoCombustlvcl .. oo. oo. oo ... oo 00 ••• 1,70 
·Oicoslubrificantcs , oo,, ••••••••• 00 ••• S,SO o 7,00 

§ I• O custo CIF do petróleo bruto que servirá de base para 
calcular o preço ex-refinaria, exclusive o imposto único que o 
integra, será determinado de acordo com as seguintes normas: 

a) o custo da moeda estrangeira será a média ponderada dos 
p'rcços CIF verificados nas importações de petróleo bruto, no trimes· 
tre anterior; 

b) a conversão para moeda nacional será feita à taxa cambial 
prevista para o período de vigência dos novos preços. 

§ 2• Depois de 3 (três) meses da última fixação, poderão ser 
revistos os preços ex-refinaria, c o Conselho Nacional· do Petróleo, 
tendo cm vista as diferenças de especificação técnica, estabelecerá, 
dentro dos limites previstos neste artigo, o coeficiente para cada tipo 
de óleo lubrificante. 

§ 3• A fim. de ajustar os preços ex-refinaria às variações do 
custo CIF do petróleo cru ou o nlvel de rendimento da Petróleo 
Brasileiro S.A, - PETROBRÁS - às necessidades financeiras da 
execução do seu programa de investimentos, o Conselho Nacional 
do Petróleo poderá (Vetado) aumentar (Vetado), os coeficientes 
referidos neste artigo. 

§ 4• (Vetado.) 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Os projetes lidos serão 
~ncaminhados às comissões competentes, 

Concedo a palavra ao nobre Líder da Maioria, Senador Eurico 
Rczendc. 

O SR. EURlCO REZENDE (ARENA- ES)- Sr. Presidente, 
peço que V. Ex• de-' palavra ao eminente Senador Virgnio Tãvora, 
que falarã cm nome da t!illt:rança da Maioria. 

O SR. PRESIDENTE (Jos~Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Virgílio Távora, que falará cm nome da Liderança da 
Maioria, 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE. Pela Liderança 
da Maioria, pronuncia o seguinte discurso,)- Sr. Presidente c Sr~. 
Senadores: 

A apresentação foi bem montada - isso, dias atrás, vimos na 
Televisão- ainda que em bases de pura técnica comunicativa sobre 
inverdades de teoria cconômica c de sociologia politica, sobre falas, 
ainda que apelativas, com premissas de valor fantasiadas por um 
populismo que foi testado no passado c conduziu ao caos, 

Descarga de ressentimentos ·é como podemos clossificar o 
aproveitamento dado pelo Partido da Oposição ao ensejo que a lei 
lhe proporcionou de, através do rãdio c da tclcvisilo, se comunicar 
com o Povo Brasileiro. O que menos se viu e ouviu foi explanação so· 
brc as exceléncias do Programa do MDB. O leque de assuntos pcrcu· 
tidos foi da exaltação dos atingidos pelos atos da exccção, ao ataque 
dircto ao sistema vigente, dignando-se a equipe de seus intérpretes 
cm abordar desde a justeza do sistema à. situação de nosso balanço 
de pagamento, da inflação,, da liberdade sindical até o modelo cconô· 
mico brasileiro, no fundo, o alvo prcdileto, através do qual preten· 
dcm atingir o Governo na repetição de s/ogans surrodos c na cxibiçãc 
de fantasiosas apelos à popularidade fácil, sem bases reais, sem chãc 
concreto. 

Apresentada alguma sugestão concreta, afora a sempre batida 
tecla da Constituinte? 

Nilo, criticas mais criticas stm, é que foram feitas a tudo que nao· 
pertencesse aos arraiais da Oposição. 

Vamos as citações: 

"(; um tipo de modelo econômico altamente concentra· 
dor c elitista. Concentrador c elitista por quê? A que prazo se 
referem c quais as alternativas vâlidns? 

"Exntumentc porque é através de um regime de exceçilo 
em que u liberdade é limitadlssima para os vã rios sctorcs que 



3150 Qulnta·felra 30 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secio 11) J llllho de 1977 

compõem a comunidade brasileira que não é passivei às clas· 
ses trabalhadoras, ou aos servidores públicos ou às demais 
classes que compõem a comunidade brasileira, a plena mani· 
festaçilo a respeito de suas reivindicações, dos seus anseios c 
dos seus reclamos,'' 

E vai mais adiante: 
"~ um tipo de modelo econômico voltado para os fato· 

res econômicos em detrimento dos aspectos sociais." 
O que espanta é a coragem, o ·desassombro em afirmar tal here· 

si a, que, se por um lado é desmentida pela realidade, por outro é uma 
afronta à inteligência dos ouvintes, demonstrando, quando muito, 
paixão politica. Como afirmar tal dislate, se os fatos demonstram o 
contrário? Como negar a preocupação governamental traduzida em 
atas e nilo em palavras, quanto ao sctor social? Só cego que não vê. 

Nilo serão fatores econômicos também a formação do trabalho, 
distribuição c mudança da estrutura patrimonial, educação, integra· 
ção social c outros aspectos da conjuntura nacional, a que tão intcn· 
sivamente se têm dedicado os programas do Governo? 

Mas o que deseja o MDB fica logo claro, quando afirma que a 
estrutura econômica só pode ser modificada no mó menta em que to
das as camadas sociais possam livremente,manifestar suas angústias 
para "chegar inclusive até o poder cit•bárganhas c a declaração de 
greve, quando não atendidas sua,;'reivindicações". ~o desejo da vol
ta aos tempos tumultuários qÚe precederam 1964, e a ânsia de ver a 
luta de classes implantad·a em nossa Pátria. 

Vai mais além: clama, grita por maiores salârios, mostrando a 
insuficiência dos atuais nlvcis de mlnimo, esquecidos ·de que a maio: 
queda do poder real deste se deu entre 1959 c 19641 

Neste plenário, palco de tantas discussões sobre o assunto, é 
preciso mais uma vez repetir: 

O Governo não acha ideal a atual remuneração mlnima do 
trabalhador, mas ela é, sem sombra de dúvida, aquela que a econo
mia nacional suporta sem que entre cm colapso. Ou scrã que, esque
cendo declaração de seu dirigente maior, a Oposiçilo julga que al
guém de bom senso e responsabilidade no Governo se lançaria em 
uma política suicida de salârios, que levou ao caos o Pais, em época 
que já não vai longe? 

lgnorarâ que foi este Governo aquele que, impavidamente, 
concedeu reajustes salariais superiores ao aumento do custo de vida? 

Faltou, na fala do MDB, apenas a declaraçilo, já tão aqui dis
secada, de que "os ricos ficaram mais ricos e os pobres mais pobres 
nestes I! anos c que a Nação cresceu 56%, enquanto o salário mini
mo caiu 51%", Se feita, estaria completo o quadro de chavões que, 
repetimos, podem conquistar votos mas a custo de inverdade. 

Hã quem ignore que, para preservar o desenvolvimento nacio
nal e evitar congelamento de salários e fugir do espectro da reccssilo, 
mister se torna um tratamento gradualista da Inflação? 

E que num tal quadro, com a necessária manutenção da corrc
çilo monetária, embora de forma amenizada, a inflaçilo é constan
temente realimentada, o que torna mais dificil frear a inflação? 

Os lndices de maio mostram ou nilo já o seu amainamento? 
Para os criticas Oposicionistas tudo que de positivo existe, na 

ârea cconômica, é irrelevante: a criação. de 1974 a esta parte, de mais 
de 3 milhões de empregos, o crescimento paralelo de 25% do· PIB no 
mesmo perlodo, tudo em contraste com as perfomances das demais 
economias importantes, a exccuçilo feliz de uma estratégia que até 
1980 nos retiraria do impasse na substituição de importação- Pctró· 
leo, Álcool, Insumos Básicos, Bens de Capital - e do crescimento 
das exportações. 

Reconheçam, porém, ou não os membros eminentes do MDB, 
estâ o Brasil rupidamcnte caminhando para auto-suficiência em Insu· 
mos Básicos e uma menor dependência da importação de Bens de 
Capitul, caminhando nós para situaçilo de potência maior, com reali
zaçilo no setor social, sem par cm nossa História. 

Mus nilo ficou nisso a temeraridade oposicionista. 
Dccretu u fuli:nciu de nossas nnunças inlernacionals e para fazer 

efeito nnrmn retumbantemente, após citur o pagamento de juros c 

amortização da divida externa de mais de cinco bilhões de dólares -
que para isso precisarlamos ter um saldo equivalente em nossa balan
ça comercial, "mas essa balança, cm lugar de saldo, vem apresentan
do déficit, que, no último ano. de acordo com dados oficiais encami
nhados pelo Governo a este Congresso Nacional, foi da ordem de 
dois (2) bilhões de dólares". 

Olvida e omite que a situação de déficit decrescenle de nossa 
balança comercial, de 1974 a essa parte, jâ este ano se mostrou 
supcravitâria. 

Como é estranho que enquanto procuramos vencer este desalio, 
sejam membros do Parlamento c desta Casa que tentam inculcar ao 
povo pessimismo sem base na realidade quanto a nossa credibilidade 
externa! E no momento cm que pcrformance notâvcl se obtém em se
ter que era um dos nossos calcanhares de Aquiles. Bem diferente pen
sam aqueles que deveriam estar mais preocupados que esses criticas 
apressados, ou seja, os banqueiros que nos emprestam, perante os 
quais o que é lido cm conta são realidades c não opiniões. 

Ninguém procura emprestar a quem estâ insolvente e o número 
de oferta de financiamentos mostra justamente o nlvcl de nossa credi
bili~ade, haja vista a recente operação de crédito com a 
AÇO MINAS c BNDE em que o valor subscrito pelos Bancos euro
peus c americanos foi superior ao que por nós solicitado. 

Sempre neste plenário grita a nobre Oposição contra a inflação 
c o custo de vida, mas não apresenta solução nenhuma para este desa
lio, escamoteando os esforços do Governo e os resultados que já 
começam a aparecer neste setor. 

Acha injusta a correlação. entre os salârios mais baixos c mais 
elevados existentes no Brasil, dando ênfase aos desnlvcis existentes 
nas sociedades de economia mista, olvidando, porém, de esclarecer, 
qu~l o remédio oposicionista para obviar tal seni!o. 

Testemunno do esforço governamental, quer no campo polftico, 
na tentativa de entendimento entre todos brasileiros, quer no 
econômico-social na criação de um Brasil maior, lamentamos - e 
como o fazemos - que a distonia do palco e ânsia do cortejo à 
platéia, tenham comprometido a caminhada ti!o pacientemente urdi
da para a conciliaçi!o, por tantos sonhada. 

O Sr: Lázaro Barboza (MDB- GO) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Pois nao, 
nobre Senàdor. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Senador Virgnio Távo
ra, V. Ex• acaba de dizer que a Oposição não apiésenta nenhum 
remédio para o desnível salarial no Pais. Permita-me dizer a V. Ex• 
que tramitam no Senado dois projetas de lei de autoria da Oposição 
-um, do eminente Senador Leite Chaves c outro, de nossa autoria, 
- procurando corrigir os desníveis que ocorrem, inclusive, na 
Administração Pública c nas empresas paracstatais. Estâ, portanto, 
dito a V. Ex• qual o remédio que a Oposição indica para esses casos. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Eminente 
Senador, apenas, não é remédio; apenas, contraria a lei da oferta c da 
procura, no mercado de trabalho. 

Como falar, Senhores, em entendimento, após essa capitulação 
dentro das hostes oposicionistas, para aqueles que cultivam a espe
rança de ver uma Pâtria una? 

Mais do que nós, com muito mais precisilo, o Jornal do Brasil, 
de hoje, em editorial, mostra, cm alguns tópicos, que, realmente, u 
paixão provocou aquele pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Observo ao nobre 
Lfdcr que fnltum 5 minutos pura concluir o seu tempo. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE) - Sr. Prcsi· 
dente, procuraremos ficar dentro do tempo concedido por V. Ex• 

~o seguinte o editorial: 
A vertente cconômica dos pronunciamentos de dirigen

tes do MDB nu televisão foi turvada por dois grnves equlvo· 
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cos: a presunção catastrofista c uma restrição mental que só 
percebe uma das faces do cstatismo, Trata-se, antes de tudo, 
de uma visão estreita, que não consegue aperceber-se do 
novo porte, das novas dimensões que abrigam o sistema 
económico brasileiro. O MDB parece reconhecer na ccono· 
mia brasileira os traços de um entreposto colonial, o que, na 
realidade, não confere com uma estrutura que se desenha 
muito próxima de uma sociedade plenamente industrializada 
e moderna. Este sentimento de minoridadc transforma-se na 
presunção catastrolista, que parte da premissa de que esta
mos inelutavelmente à beira do caos. Por exemplo, o sistema 
económico é intrinsecamente c9ncentrador e: para sua so· 
brevivência, depende de praticar uma politica salarial injusta; 
a inflação é galopante e incontrolâvcl; a divida externa insu· 
portâvel. O sistema não é intrinsecamente concentrador. A 
ampliação das desigualdades na distribuição das rendas, 
localizada no censo de 1970, reflete uma circunstância pas· 

. sagcira, tfpica de processos de dcscnvolvirilcnto jovens, que 
se caracterizam, numa primeira fase, por um brusco des
locamento do poder de barganha económica na dircção de 
um número menor de agentes - entre eles o Estado, 
Também no censo de 70 revelou-se urna prosperidade 
incqufvoca - todos os segmentos populacionais estavam 
melhores cm 1970 do que cm 1960, Porém, é impossfvcl as· 
segurar, a menos que deseje incorrer cm grave leviandade, 
que as circunstâncias dos anos 70 acentuarão ainda mais a 
desigualdade, Ao contrário, o processo inflacionário é agora 
muito menos exacerbado do que foi na década passada e isso 
deve vir a permitir melhores rcsu(tados nos indicadores de 
distribuição de rendas. P/10 

Essas não são nossas palavras, Sr. Presidente. Essas são pala· 
vras do editorialista do Jornal do Brasil, órgão insuspeito pelas crfti· 
cas constantes que faz à atual Administração federal. 

Gostaria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de dizer que está de 
pêsames a Nação, O pior aconteceu. Aqueles homens que pensavam 
num entendimento para que esta Pâtria crescesse, desenvolvesse e 
progreotssc, vêem cOttL,"istados que seus estorços parecem baldas. 

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

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) -Sr. Presidente, peço a 
palavra como llder. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Franco Montara, que falarA como Udcr. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP, Como Uder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Prcsi· 
dente, Srs. Senadores: 

A Nação está pêsames- diz o nobre representante da Maioria. 
Mas o que ouço c vejo, na Imprensa e através dos comentários no 
Congresso, na Ul)iversidade, na empresa e nas ruas, é o contrário, O 
Brasil, estã de parabéns porque permitiu que aquilo que é debatido 
neste Congresso, que representa o ponto de vista de uma parcela re· 
prcsentativa da opinião pública, pôde ser debatido perante dezenas 
de milhões de brasileiros. 

A nobre representação da Maioria, certamente, prestaria melho· 
rcs serviços ao Governo, mostrando os aspectos positivos porque 
eles, inegavelmente, foram positivos para o Governo c para o Pafs. 

O que cstã faltando ao Brasil, na raiz de todos os males que ali 
foram indicados, é precisamente o didlogo, é a participação, é a intc· 
graçilo da sociedade brasileira no conhecimento do debate c na saiu· 
ção dos seus problemas. 

Compreendemos perfeitamente que a liderança da Maioria não. 
concorde com muitas das Interpretações que foram apresentadas no 
programa do Movimento Democrático Brasileiro, porém mais uma 
vez, depois da exposição do Senador Vlrgflin Tdvora, podemos rcs· 
pender com inteira tranqUilidade: todos os fatos apontados naquele 
debate estilo rigorosamente confirmados, 

Ontem foi contestada a nossa afirmação de que a nossa balança 
comercial oferecia um deficit de 2 bilhões c 200 milhões de cruzeiros. 
Com a mensagem do Senhor Presidente da República nas mãos, 
demonstramos que esta foi a informação aliciai c esta é a realidade. 
E mais do que a realidade, é fato reconhecido pelo Governo, que cn· 
viou ao Congresso Nacional, na sua Mensagem de 1977, esta infor· 
mação: deficit no ano passado, cm 1976, deficit cm 1975 c deficit cm 
1974. 

O Sr. VII'JRio Távora (ARENA- CE)- V, Ex• permite um 
aparte? · 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Ouço .com pra· 
zcr o aparte de V, Ex• 

O Sr. VfraRio Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
foi dito cm linguagem clara, que não pode deixar a menor d6vida, 
que houve esse déficit c não pode deixar a mcnot dúvida de que hou
ve esse deficit. Quem disse que não houve? Apenas V, Ex•s. omi· 
tiram ... 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Quem disse que 
não houve foi o Lfdcr de V. Ex•, ontem. Hoje, V. Ex• reconhece, 

O Sr. VlraRio Távora (ARENA- CE)- O que dissemos aqui 
é que V. Ex•s. omitiram, falando já cm junho, que este ano havia se 
passado de deficitário para supcravttário, cm termos de Datança co· 
mcrcial. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Veja V, Ex•, Sr. 
Presidente, que o grande defeito, que acaba de ser apontado, é que 
nós do MDB não enunciamos que cm 1977 a balança do Brasil foi 
stipcravitária, Mas, como, se 1977 ainda está cm curso? O que é que 
se exige do MDB? e que se utilize aquela argumentação otimista, 
mas sempre para o futuro; a promessa é o futuro. Qual foi o último 
dado objctivo- c peço que alguém me diga se é possfvCl argumentar 
de outra maneirfi - para a balança anual? e o de 1976. Delicitâ· 
ria cm quanto? 2 bilhões c 200 milhões, Foi o que dissemos c foi o 
que disse o Presidente da República, Agora, diz a Maioria: "Mas cs· 
te ano vai ser diferente!" Esperamos até 31 de dezembro. Eu acrcdi· 
to, também, c também espero. Mas quero acrescentar que, se houve, 
este ano, uma melhora inesperada, ela decorreu de um fato a respeito 
do qual ouvimos muito, hã dias. Foi o preço do café. 

O Sr. VlraRio Távora (ARENA - CE) - A melhora houve, 
Senador. Desde 1974 que o déficit vem diminuindc 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Confirma V, 
Ex•, portanto, que desde 1974 vem havendo déficit. 

O Sr. VlraRio Távora (ARENA- CE)- E quem negou que ha· 
via déficit? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- O Líder de V, 
Ex•, ontem, contestou o dado que apresentamos c que é rigorosamcn· 
te objctivo. V, Ex• disse que nós nilo apresentamos os dados de 1977. 
E cu respondo com a maior simplicidade ... 

O Sr. VII'JRIO Hvora (ARENA- CE)- Porque os dados de 
1977 silo contrários à sua argumentação, 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- O dado de 1977 
ainda nilo existe, Houve um fato altamente favorãvcl para nós, foi a 
elevação surpreendente c inesperada do preço do café. Isso é que noi 
permitiu aumentarmos as nossas exportações, 

Mas, ainda neste ponto, quero aproveitar a oportunidade para 
trazer ao conhecimento do Senado, c apresentarei, ao final, para 
constar como apêndice do meu discurso, o manifesto dirigido ontem 
à Nação pela Sociedade Rural Brasileira, com a presença de Sena· 
dores c Deputados da ARENA c do MDB, tais como: Senador ltalf· 
via Coelho, da ARENA; Senador Dirceu Cardoso, MDB do Espfrl· 
to Santo; Senador Agcnor Maria, Presidente da Comissão de 
Agricultura; diversos Deputados Federais da ARENA c do MDB, 
que assistiram a Sociedade Rural Brasileira formular um candente 
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pro\cstQ contra a politica governamental cm relação à agricultura, 
cm relação ao café, à soja, à pecutlria, mostrando que o café,' que foi, 
no passado, c;,, no presente, o fator que permitiu diminuir à diticul· 
dadc tcrrfvcl por que o Pais atravessava, não foi acompanhado de 
uma politica para a sua defesa. Pelo contrário. O fis'co cambial, a sé· 
ric de medidas de restrição ao crédito c outras que constam do mani· 
fcsto da Sociedade Rural Brasileira à Nação, mostram que, até neste 
pento, está havendo um grave abandono daquilo que pode ser essen
cial para a superação das nossas dificuldades, 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - 8,1')- O que é grave 
na denúncia feita pela Sociedade Rural Brasilci~a c noutras denún
cias que têm chegado ao conhecimento do Congli:sso c constitulram 
o grande argumento do MDB, no seu programa, é1quc a Nação não é 
ouvida, é que um grupo chamou a si a função de .dirigir, de acordo 
com os seus programas teóricos c abstratos, a vida nacional, sem o 
diálogo com as bases da agricultura, com empresariado, com os tra· 
balhadorcs c com a classe intelectual. 

O Sr, Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• me honra com 
.um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Ouço agora o 
aparte do Senador Leite Chaves, que o havia solicitado anterior
mente. Em seguida, darei o aparte a V. Ex• 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Senador, parece-me que, 
bem ao contrário do que afirma o Senador Virgllio Távora, o Pais 
não está de luto, está de festa, porque uma Nação não vive apenas ae 
pilo, das necessidades primárias, vive, também, do .desejo de ouvir 
verdades. E o que o MDB disse é o q~c está~· coração c na 
ansiedade de todos. Encontrava-me, anteontem, m João Pessoa, 
quando ouvi o programa do qual participou V. E • O nosso Partido 
compareceu à televisão, usando de um dispositivo legal, mas de uma 
maneira honrada c elevada. Nilo se encontra, não se pinça uma só 
palavra em qualquer discurso ali pronunciado pelo MDB que não 
seja de grandeza c seriedade. Não há insulto, o que há silo verdades 
scrifssimas c, o pior, cobrando do Governo o que ele prometeu ao se 
mstituir, ao se tnstalar no Pais: liberdade, amparo para o povo, 
enfim, um regime cm que se possibilite a vida para as populações 
marginalizadas. E vi no Nordeste, depois de muito tempo de au. 
sência, sobretudo cm ltaporanga, onde há trinta anos não tenho 
estado, que o povo está muito mais pobre do que há trinta anos. 
Nada foi feito, Tudo ali se processa como se o tempo tivesse parado. 
Ã exceção de uma estrada que foi feita cm parte, apenas, nada se fez 
pela população. O lndicc de analfabetismo é o mesmo, a marginali
zação é a mesma, c a ansiedade c o desespero muito maiores, Voltei 
muito mais feliz do Nordeste depois de ouvir, na palavra dos nossos 
Lideres, o pronunciamento do nosso Partido, O Nordeste, confesso a 
V, Ex•, ficou cm festa, c tranqUilo quanto à segurança com que o 
nosso Partido se tem conduzido. Agradeço a V. Ex• c termino por 
dizer que o próprio Governo lucrou com isso, porque esses pronun
ciamentos são válvulas de escape para as pressões sociais que se 
formam, é: como se o MDB falasse pelas populações marginalizadas 
que, não podendo falar,jâ estilo procurando no Pais outros meios de 
se expressarem c de se manifestarem. E esses meios não são, evidente· 
mente, os que o nosso partido deseja. Por essa razão nós nos anteci
pamos em interpretar esses sentimentos c cm falar essas verdades. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço o 
aparte de V, Ex• e preciso realmente dizer que o Brasil está maduro 
para ouvir o debate, o debute de idéias, Estamos acostumados a ou
vir com freqUência o Governo cm cadeia. Fula sozinho c . ataca 
violentamente a Oposição, c a Oposição não pode responder. Esta 
foi u primeira oportunidade que tivemos, cumprindo uma lei, por 
decisilo da Justiça; citamos, de formo o mais respeitosa, fatos que são 
rigorosamente verdadeiros; nenhum foi contestado com fundamento 
e, um a um, os estamos respondendo. Representam os fatos c u 

vcrsilo que o MDB dá dos mesmos, com o apelo de que haja a grande 
abertura democrática, cm que o povo brasileiro possa participar, 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MOS- SP)- ·Com prazer. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Pelo que ouvi, a censura 
feita a V, Ex• é que teria havido omissão relativamente ao cxcrclcio 
inacabado de 1977. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Exatamcntc. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Gostaria de 
perguntar quantas horas V. Ex• tinha para falar na televisão. 

O SR. FRANCO MONTORO (MOB - SP) - Agradeço o 
aparte de V, Ex• 

Prctendia·sc um milagre, que seria anunciar, cm junho de 1977, 
qual o saldo, e admitindo a previsão otimista do Governo, sem consi· 
dcrar o tempo que dispúnhamos, que foi de lO minutos para cada um 
dos participantes. Mas, o debate está revelando que o dado é rigoro· 
somente objctivo, 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Ouço o aparte 
do nobre Senador Eurico Rezcndc. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - A realidade indiscu· 
tive! é que o MDB, na noite de anteontem, colocou diante da atenção 
de milhões de brasileiros dados absolutamente incxatos. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Não apoiado! 
Aponte V. Ex• um dado inexato. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) -V, Ex• me concedeu 
o aparte c, por favor, diga que se arrependeu ou, então, que posso 
complementar a intervenção. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Peço a V. Ex• 
'J!IC aponte os dados, c não fique cm considerações gerais. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Vou apontar, V. Ex• 
afirmou que a divida externa do Brasil era de trinta bilhões de dóla· 
rcs, de acordo com dados oficiais. Em primeiro lugar, cabia a V. Ex• 
-se essa divida de trinta bilhões, por ventura, fosse cm 31 de dczcm· 
bro do ano passado- mencionar esse fato. AI cstâ uma meia vcrda· 
de. 

O SR •. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Verdade 
inteira. V. Ex• contesta o fato? 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V, Ex• deveria ter 
falado com base cm dados oficiais, que colhi junto ao Ministério do 
Plancjnmcnto; c como é ciência cxnta - não se trata de ciências SO• 

ciais, humanas, sujeitas, por via de conseqUência, à flexibilidade de 
raciocinio- no momento cm que V, Ex• disse à Nação que a divida 
do Brasil era de 30 bilhões de dólares, essa divida nilo atingia a 26 bi· 
lhões de dólares. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Não é verdade, 
édc30bilhõcs;V. Ex•scrcfcrea 31 de dezembro, 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Nilo. Estou me 
referindo a dados que obtive ontem, isto é, 24 horas depois de V. Ex• 
ter cometido, pura milhões de brasileiros, incxatidilo de uma 
informação, a serviço, sem dú~idu alguma, do passionalismo polltl· 
co. E V. Ex• esqueceu, como é~ de homem público, de explicar 
que, nesses 26 bilhões de dólares, apcnlls ,55% são do sctor público, 
são dividas do Governo Federal; os outros 45% são do sctor privado 
c, principalmente, de empresas estrangeiras sediadas no Brasil. Dai 
por que, volto a dizer, o MDB, com essa distorção, mistificou a 
opinmo públicu. 
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a campa· 
inha.)- Peço licença para observar ao nobre orador que só dispõe 
de 5 minutos pnru concluir o seu discurso. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Permite, nobre Senador 
Franco Montoro? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) -Sr. Presidente, 
a distorção a que se refere o nobre Senador Eurico Rczende foi um 
erro de fato. Não falei cm 31 de dezembro, falei na dívida atual. Em 
31 de dezembro não cru 26,jú era mais. 

O Sr. Eurico Rezende (A RENA- ES).!..; Estou falando hoje. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Hoje é maior, é 
de 30 bilhões, exatamcntc como dissemos e reafirmamos. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Então V. Ex• me dei· 
xe falar. · 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- V. Ex• jâ falou, 
agora ouça: e disse que cometíamos um erro gravíssimo, não fazendo 
uma distinção. Pois bem. Esta distinção não precisa ser feita, p,orque 
quando se fala em dívida externa, quem conhece os problemas da 
Contabilidade Pública c de Fhianças Públicas, no Brásil, sabe que 
dívida externa inclui a dívida privada e a divida pública. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- t;: evidente. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Mas, V. Ex• omitiu is· 
so. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Não omiti. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Omitiu, achando que 
o Governo está gastando demais. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- V. Ex'interpre· 
tou por essa forma. Se eu omiti, quem omitiu antes de mim foi o 
Senhor Presidente da República. Estâ aqui cm minhas mãos, Sr. 
Presidente, a mensagem do Senhor Presidente da República a este 
Congresso, c estão aqui as minhas palavras: "Nossa divida. externa 
passou de 21 bilhões de dólares, cm 1975, para 27,2". 1: o Presidente 
da República quem fala. Nossa dívida externa passou a 27 bilhões de 
dólares. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) -Isso é de 31 de dczem
bro .. V. Ex• falou à Nação anteontem. Ai é que estâ o mal. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Nilo concedi o 
aparte a V. Ex• que, não tendo argumentos, está procurando 
perturbar. 

O que eu quero apenas dizer, Sr. Presidente,. .. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a cam
painha.)- Solicito aos nobres Senadores que observem o Regimen
to. Os apartes devem ser concedidos. 

Com u palavra o nobre Líder da Minoria. 

O Sr. Paulo Brossad (MDB - RS) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com prazer. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- De mais a mais, esse endi
vidamento dn empresa privada é feito nos termos da Resolução n• 
63, com a autorização c o patrocinio do Governo Federal que o 
conseguiu, 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB-SP)- Mas, essa mal/:· 
ria i: pucilica. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sollcito a V. Ex• que 
não conceda mais apnrtes. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Nilo 
concederei, Sr. Presidente, e concluo. 

A matéria é pacifica, Então, o erro que se apresenta agora, com 
esta veemência, é que o MDB não fez uma referência expressa, dizcn· 
do que a divida externa inclui a divida privada e a divida pública. 

, Ora, isto pertence à categoria dos conceitos; divida externa, tra
dicionalmente, cm nossa vida pública, inclui ambas. Não fizemos 
nenhuma inovação, não fizemos nenhuma confusão, pelo contrário, 
usamos as mesmas expressões do Senhor Presidente da República, ri
gorosamente as mesmas. Os dados estão ai, objetivos e seguros. 

Disse o Senador Eurico Rczcnde que era de 26 bilhões. Nilo é, 
era de 27 bilhões, naquela ocasião, e passou a 30 bilhões, apro
ximadamente, hoje. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a 
campainha.) - Solicito a V. Ex• que conclua o seu discurso, pois 
seu tempo já se esgotou. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- São esses os da
dos, um a um confirmados. Nilo há um dado objctivo, daqueles men
cionados no pronunciamento do MDB, através dóls diversas Lide· 
ranças, que tivesse sido contestado. · 

Agora perguntam: c a solução? Todo o povo entendeu, apenas 
os nobres representantes da Maioria parecem não ter entendido. A 
grande solução é a abertura democrática. O mal de que o Brasil pade
ce é esta concentração, é o fato de um grupo ser chamado, aqui como 
se fosse uma missão histórica, divorciado do Pais, e encontrar solu
ções salvadoras, provando que, no campo econômico, social, políti
co c cultural, o regime de exceção não resolveu os problemas do Bra· 
sil, c não os resolverá. Só há uma forma de fazê-lo: i: usando as bases, 
e com elas manter contuto. 

A agricultura protestada: o Presidente da Sociedade Rural Bru· 
silcíra mandou um telegrama e três ofícios ao Governo Federal; não 
teve resposta alguma mas a decisão tomada pelos técnicos ocasionou . 
a situação de desespero da agricultura brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Lindoso. Fazendo soar a campa
inha.) - Solicito a V. Ex• que conclua o seu discurso, não há mais 
tempo para dispor, agora. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Concluirei, Sr. 
Presidente, e o estou fazendo. 

Os empresários, da mesma maneira, através das suas vozes mais' 
autorizadas, reclamam uma coisa: que o Governo os ouça, que haja 
uma abertura, que a Nação fale, também, e não apenas os detentores 
do poder. Este é o grande sentido da intervenção do MDB. fi preciso 
substituir o regime autoritário e concentracionário por um regime de
mocrático, cm que o povo possa, cfetivamcntc, participar das dcci· 
sões que lhe diz respeito. Isto é próprio das nações cultas e civiliza· 
das, é próprio da democracia. O que o MDB pediu, no seu progra· 
ma, é o retorno à normalidade constitucional c a participação do nos· 
so povo nas soluções que lhe diz respeito. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCO 
MONTORO EM SEU DISCURSO: 

AG RI CULTURA À NAÇÃO 

A Sociedade Rural Brasileira, faltaria à sua tradicional linha de 
conduta e seus atuais dirigentes ao cumprimento de seus deveres, se 
se omitissem diante às ocorrências que se verificam no setor agrícola. 

Em pronunciamento feito cm 25 de setembro de 1976 definindo 
u posição da agricultura na grave conjuntura da vida econômica 
nacional, advertimos dos riscos que ofereciam ao complexo econômi
co da Nação, o conceito da inflação e a forma utilizada para seu 
combate. 

A submissuo do complexo produtor do Pais ao circulo fechado 
de um orçamento monetârio rlgido, poderia levar toda a economia à 
inanição e ao colapso. 

Dirigida por um monetarismo de interpretação unilateral, nossa 
economia, embora apresentando falhas, vinha funcionando de forma 
suportável com discrept1ncia entre algumas áreas de produção. 
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Enfrentava ussim a crise de balanço de pagamc::ntos, ugravadt 
com a alta dos preços nos mercados mundiais e, notadnmcnte, com o 
surgimento do problema do petróleo que atingiu a todos os pulses. 

Se a elevação dos preços mundiais nos trouxe problemas, 
proporcionou-nos tum bóm vantagens, pois as nossas mercadorias de 
exportação, das quais 70% são de origem agrlcola, puderam ampliar 
nossa receita de divisas. 

Contudo, o nosso problema de deficit no balanço de paga· 
mcntos tem o carltter permanente, e nossa exportação para cobri-lo 
dependerá da produção agrlcola. e esta i: diiTcil c vulnerável. 

O café, submetido a uma 'politica restritiva de produção desde 
1964, entrou a devorar as reservas que passaram de 66 milhões para 
13, quando sobreveio a geada de 1975, a maior da história, do que 
resultou ficar o Pais sem produção e sem estoque. 

Na época, condenamos o fornecimento de café dos estoques 
oficiais que, àquela altura, podia ter uma aplicação, obter dólares 
para pagar o petróleo para movimentar a vida do Pais. 

Os preços do café, livres da opressão da antiga posição estntlsti· 
ca de excedentes, reagiram violentamente recuperando o achata· 
menta de longa data a que estava submetido, atingindo a níveis 
justos, tanto interna como externamente. 

Mais uma vez, o café salvava o balanço comercial, que de 
deficitário apresentou pequeno saldo nos primeiros cinco meses, 
passando a sua renda a ser estimada em 4 a 5 bilhões de dólares 
anuais. 

A soja apresentava-se ativa, sua colheita em atendimento no 
apelo do Governo, apresentou-se farta, e seus preços externos em ní· 
veis satisfatórios, previa uma receita de 2 bilhões de dólares. 

Embora outras atividades agrícolas apresentassem problemas, o 
clima no interior era sadio, havendo confiança e o trabalho desperta· 
va certo entusiasmo. 

Repentinamente, descobre-se a inOaçào, ou o encarecimento do 
custo de vida, cujo combate passou a ser o objctivo prioritário das 
autoridades, e que devia ser fulminado. 

Estranhamente, quiseram responsabilizar a farta produção 
agricola, conceito que veementemente combatemos, representando a 
negação da própria atividade, procurando-se conter a produção pela 
sua desaceleração. 

Podia-se trabalhar, mas não pura produzir muito e sim pouco, 
pois o Pais temia afogar-se na abastança. 

Ressuscitou-se, então, um instrumento estabelecido pelo govcr· 
no apeado pela Revolução, criado cm setembro de 1962, já posto cm 
prática c fracassado sempre- a SUNAB. 

Começou sua açi\o pelo episódio quixotesco do chuchu, para 
atingir aos demais e chegar a soja e ao café:, que, àquele tempo, iam 
muito bem. 

Sobre a soju, quando o mercado internacional npresentava-st 
firme a 400 dólares u tonelada, atribui-se um confisco cambial de 7%, 
elevado desde logo purn 12%, sem se saber a razão c as conveniências. 

Afetados em sua resistência, e temerosos pelo que pudesse vir a 
lhes acontecer, foram levados a ceder, estando hoje os ·preços intcr· 
nos a 160 cruzeiros, c os externos u 290 dólares a tonelada. 

Quanto ao cu fê, que muis uma vez sulvou a economia nacional, 
ocorreram fatos inéditos e inconceblvcis. 

Como fora previsto a posição de suprimento chegou no extre· 
mo, esgotando-se com o fornecimento no consumo interno, o rcstan· 
te dos estoques de rcscrvn. 

Era hora do ajuste à realidade, preservando os estoques ainda 
cm mãos particulares que, com a novu colheita, estimada cm 12 mi· 
lhões de sacils, se destinarão à suu principal nplicuçào, a exportação. 

No entilnto, pretendendo manter o preço baixo resultante do 
subsídio erradamente aplicado, decidiu·se unilutcralmcnte atender 
umu categoria que disso vem se bcncliciundo de longa dutu, 

Desconsiderando-se us ncccssidudt:s impc:riosus do Pufs c sua 
linhn de prioridade de açào da econornin, que é: exportar, imnginou· 
se puru isso um plano suhtraindo dos produtores o café: que não pos· 
sui. 

Os cafcicultores·quejá vinham sendo confiscados cm t43 dóla· 
res por saca exportada, se pretende aplicar novo confisco em espécie, 
obrigando-os a vender pelo preço subsidiado de Cr$ 2.000,00 bruto, 
ou Cr$ 1. 700,00 liquido, 33,3% das suas safras. 

O transtorno causado aos lavradores com essa paralisaçilo foi 
enorme, pois suas despesas correm e seus cheques precisam ser pagos. 

Essas despesas oneradas recentemente pelas elevações dos saiA· 
rios, dos preços do óleo diesel, onerou ainda mais os custos dos adu· 
bos e de outras mercadorias componentes dos fatores do custo da 
produção. 

Por que foi feito tudo isso, quando ia tudo muito bem? 
Quem imaginou essa trama toda? 
A C.P.!. já aprovada pela Câmara dos Deputados encontrarâ 

por certo a resposta que a lavoura e a Nação querem ter. 
Para a execução dessa diabólica manobra não se trepidou em 

ofender a estrutura comercial do café, a mais perfeita do Pais, desfi· 
gurando a função do exportador que para exportar dois sacos de ca· 
fé, é condenado a vender um saco àquele preço 

Imaginou-se um complexo de transações que se apresenta, desde 
logo, como foco de burlas e fraudes, subordinando os produtores e 
os exportadores ao torrador. 

Os negócios paralisaram desde o dia 15 de abril, quando como 
um petardo lançado sobre uma cidadela inimiga foram conhecidas as 
resoluções do Instituto Brasileiro do Café e SUNAB, que se conjuga· 
ram nessa empreitada, provocando desde logo violentas baixas nas 
cotações internas c externas. 

O mal-estar trazido na área agrlcola, onde os problemas da soja, 
algodão, da pecuária de corte e de leite, da cana c outros se conta· 
giou estabelecendo desánimo entre os lavradores. 

A esta altura anuncia-se a suspensão do crédito rural criando 
um clima de pânico em toda a área rural. 

Estilo os agricultores dispostos a continuar em sua diiTcil tarefa, 
para o que pretendem condições adequadas. · 

Necessitam estar presentes por suas entidades representativas 
nos conselhos decisórios da politica econômica que digam respeito às 
suas atividades, colaborando assim com as autoridades, para adequa· 
das c justas soluções para os problemas nacionais. 

Necessitam de continuidade nos planos estruturais, sem as 
inconvenientes mudanças das regras do jogo, alterando iniciativas 
cm andamento. 

Necessitam de crédito amplo e permanente a juros razoáveis e 
preços mínimos que cubram as despesas c propiciem lucro. 

Conscientes da importante posição da agricultura, no complexo 
cconômico do Pais, tudo vem fazendo os agricultores por bem dcsem· 
penhar o seu papel, confessando no entanto que se sentem sem condi· 
çõcs para tanto, caso nilo lhes sejam dados os elementos para isso 
necessário. 

Com esta, queremos localizar as responsabilidades, pois se algo 
vier a acontecer com a produção da terra nilo lhes caberão a culpa. 

Silo Paulo, 27 de junho de 1977. - Salvlo de Almeida Prado, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Ruy Santos, nos termos do inciso VI, art. 16, do Regi· 
menta Interno. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA. Para uma comunicação 
inadiável. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Sempre adorei ver a ban.da passar. Na minha infância eu não me 
limitava a vê-la passar, mas saía atrás dos músicos da "Lira Carlos 
Gomes," da minha terra, acompanhando aquela gcnle modesta que 
enchia de vibração toda a alma popular da modesta terra sertaneja. 
E nilo só vé:·la passar; nos dias de ensaio, no sereno, o passeio ondr 
funcionuvu u bundu de músicu se cnchiu de gente puru ver os treinos 
daquela gente modesta. 

Tenho vivido, Sr. Presidente, estes ultimas dias. emocionado 
co.; os conccr.tos de bandas de musica feitos pela Râdio Globo, com 
a colaboracilo de órgãos oficiais. Hão de com.prcender V. Ex•, Sr 



Junho de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S<çio 11) Quinta-feiro 30 3255 

Presidente, e V. Ex•s, Srs. Senadores, a minha emoção no ouvir 
gente simples, vinda de todos os cantos do País, para uma exibição 
de suas bandas de música: de Silo Paulo, do Rio Grande do Sul, de 
Minas Gerais, do Amapá, da minha Bnhin. 

O interessante é que a equipe de maestros que davam notas às 
bandas de música vindas uma de cada Estado, fizeram questão de 
destacar que melhores elas não eram devido nos instrumentos c 
materiais que utilizavam. 

Anos atrás, quando ainda Deputado, insurgi-me contra uma 
decisão governamental que nos proibia de dar auxilio orçamentário 
a bundas de música. Só podlamos fazê-lo à Orquestra Sinfônica 
Nacional. Dava-se à Orquestra Sinfônica Nacional e esquecia-se 
dessas bandas modestas que fazem o encanto do interior brasileiro. 

Ainda domingo passado, Sr. Presidente, vi uma banda do 
Espírito Santo, de Conceição da Barra, uma esplêndida banda. E o 
que é emocionante: músico dela é o Prefeito da cidade. ~ a comuni· 
dade integrada na sua banda de música, que constitui, sempre, um 
fator de desenvolvimento da comunidade. 

O Sr. Cattele Pinheiro (ARENA- PA)- Permite V, Ex• um 
aparte, Senador Ruy Santos? 

O SR. RUY SANTOS (ARENA- DA)- Pois não. 

O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA- PA)- Somente para desta· 
car, congratulando-me com V. Ex• pelo registro que faz, que esse 
projeto das bandas de música, como o de esporte para todos, foi 
iniciativa da Fundação MOBRAL, cm mais uma demonstração do 
seu relevante traDalho a este Pais, nas muitas comunidades dos 
nossos Estudos c Territórios, 

O SR. RUY SANTOS (ARENA - DA)- f: verdade. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a 
campainha,) - Srs, Senadores, peço que não aparteiem o Senador, 
ele está usando a prerrogativa do Art. 16, n• VI, para comunicação 
inadiável. A pauta do oradores está bastante longa, por isso pediria a 
cooperação da Casa. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA)- f: que eles também, 
Sr. Presidente, os nobres Senadores, gostam de ver a sua banda 
passar. 

Mas a banda de Minas Gerais, por exemplo, representando um 
municlpio mineiro, tinha integrando-a meninos de 13 e 14 anos, que 
no dizer dos maestros já se revelavam grandes musicistas, se não me 
engano de Visconde do Rio Branco. 

Vi uma do Piauí admirável também, vi uma do Amapá; vi uma 
do Estado de São Paulo, muito boa; c vi a minha "25 de Março," de 
Feira de Santana, que está cm segundo lugar para a disputa final que 
vai se realizar em Brasília, no próximo sábado. 

Este material humano, Sr. Presidente, esta arte, este sentimento 
artlstico da gente do interior me emociona c me fa~ pedir a atenção 
do poder público para essas bandas de música. Era preciso mesmo 
que houvesse um estimulo aos maestros; os maestros deveriam ser 
aprimorados para melhor obterem o rendimento do material 
humano com que contam em cada comunidade. 

Ao congratular-me com a Rádio Globo e com o MOBRAL, por 
essa iniciativa, quero apenas dizer- o encerramento é: sábado, cu 
agora sou obrigado a fazer propaganda, Sr. Presidente, o encerra. 
mento vai ser sâbado aqui em Brasllia, com as quatro bandas finalis· 
tas - que o poder público devia se empenhar por este material 
admirável, de gosto urtfstico, de alma sertaneja, porque essas bandas 
de música sno principalmente bundas do interior, manipuladas por 
maestros autodidatas. (Pausa.) 

Nilo é upurte, Sr. Presidente, é um cochicho. Mus, o nobre Sena· 
dor Puulo Brossard Jcmbra·me que o nobre Senador Paulo Guerra 
apresentou um projeto n esse respeito c é preciso tomarmos esse 
projeto e colocâ-lo pura frente; vou ver onde de se encontra c vou me 
intcressu1' por ele. 

1': que, Sr. Presidente, é preciso estimular a banda, não só o dclci· 
to de vê·la passar; é preciso estimulá·las para que elas continuem a 
prestar sempre maiores serviços a suas comunidades, engrandecendo 
o patrimônio artlstico do Brasil. 

Era o que tinha a dizcr,Sr. Presidente. (Muito bem\ Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Heitor Dias, nos termos do inciso VI do art. 16 do 
Regimento Interno, pedindo a S. Ex• que observe que o tempo 
disponivel antes da Ordem do Dia é de 5 minutos. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA. Para uma comunica· 
ção inadiâvel,)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Registram os jornais c o testemunho de parlamentares que, na 
sessão de ontem da Câmara dos Deputados, um representante de 
Alagoas, o Sr. Deputado José Costa, achou por bem lançar insinua
ções malévolas c injuriosas <cm fundamento nenhum, contra as 
pessoas dos ilustres Ministros Armando Falcão e Ângelo Calmon de 
Sá. Nilo compreendo, Sr. Presidente, como não se tenha, mesmo 
militando em trincheiras opostas, o cuidado necessário de se 
investigarem as peças c os documentos que possam servir de inspira· 
çào a um pronunciamento qualquer que seja a sua natureza. E a 
minha estranheza é tanto maior quando se fala cm abrir as portas do 
entendimento; quando se fala cm diálogo, cm miles estendidas, cm 
compreensão c concórdia. 

O ilustre Ministro Armando Falcão é, fora de dúvida, um 
homem correto, combativo, destemido e corajoso. E por isso mesmo, 
desde o primeiro instante, tomou posição firme em favor do Movi
mento de março de 1964. Nilo ficou na encolha, não se omitiu, 
porque a omissão é:, cxatamente na sábia observação de Vieira, "o 
pecado que se faz não fazendo", Veio para a luta e, à frente do 
Ministério, se tem revelado, cm harmonia com a sua longa vida 
pública, um homem à altura do cargo, ponderado, equilibrado, 
pronto para tomar decisões nos momentos devidos, mas sempre 
compreensivo do que seja a melhor prova a sua iniciativa de vir 
constantemente ao Congresso para, cm audiência especial, ouvir os 
parlamentares de ambos os Partidos. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Senador Heitor Dias 
V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - DA) - Nilo posso dar 
aparte, porque estou proibido pelo Regimento. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Por que V, Ex• está proibi· 
do pelo Regimento? 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - DA) - Não posso dar 
a pane, porque estou proibido pelo Regimento da Casa. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Mas, por quê? Qual o 
impedimento, Excelência? 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Solicito a V, Ex• que 
atente para o prazo. Nós já estamos no tempo da Ordem do Dia. E 
este í: o motivo do apelo da M~sa para a não conccssilo de apartes. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - DA) - Sr. Presidente, é 
fácil falar-se cm democracia c falar-se cm liberdade, mas o que nós 
vemos é que essas palavras silo quase sempre deturpadas. Daí nilo 
atentarem muitos pura o que í: a franquia de ambas, c para o que 
significa a negação das duas. 

f: esse aspecto negativo que se evidencia no pronunciamento do 
Deputado alagoano, Estava ele na volúpia de acusar. Assim, não 
escapou também à sua diatribe o ilustre Ministro Ângelo Sâ. 

O Sr. Leite Chaves (MDD - PR) - Sr. Presidente, para uma 
questílo de ordem. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA) - Nílo dou aparte a 
V. Ex• 
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O Sr. Leite Choves (MDB - PR) - Estou suscitando uma 
questão de ordem, Sr. Presidente. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA) - V. Ex• peça num 
momento oportuno e V, Ex• falará. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Sr. Presidente, estou 
suscitando uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Em questão de ordem, 
o nobre Senador Leite Chaves tem preferência para levantá-ln; dese
jo que decline o artigo para situar a questão de ordem. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Sr. Presidente, o simples 
apelo ... 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Por favor, V. Ex• decli· 
ne o artigo do Regimento em que fundamenta a sua questilo de 
ordem. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Sr. Presidente, mande-me 
chegar às mãos o Regimento Interno e eu darei o artigo em que 
fundamento a minha questão de ordem. 

O Regimento Interno assegura o aparte, t::x• O presidente pode 
às vezes, fazer apelo no orador para que seja breve, mas o simples 
pedido de brevidade não implica cm que o orador esteja proibido de 
conceder o aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Jose Lindosa)- V. Ex• não declinou o 
artigo que fundamenta a questão de ordem. 

Peço a V. Ex• que a fundamente. (Pausa.) 
V. Ex• não estâ formulando questão de ordem. Está exatamente 

fazendo uma reclamação. Nada que deferir. 
Com a palavra o nobre Senador Heitor Dias, para continuar a 

sua oração, e conclui-la dentro do prazo de 3 minutos, 
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Sr. Presidente, eu voltarei 

a falar, mas deploro a maneira como V, Ex• está conduzindo os 
trabalhos. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA) - Sr. Presidente, 
volto ao fio do meu discurso, O Ministro Ângelo Sá é uma das 
expressões melhores da sua geração c tem, por outro lado, o legado 
de um nome. 

Todos sabem, não digo apenas em Brasília, não apenas na 
Bahia, mas em todo o Brasil, todos conhecem o que representaram 
para a História Politica do Brasil as famílias Cnlmon, e Calmon du 
Pin e Almeida, ilustres ancestrais do dinâmico Titular da Pasta da 
Indústria e do Comércio que, dentro do maior espirita público, 
relevantes serviços prestaram à Bnhia e ao Brasil. 

Ressalte-se que Angelo Sá, homem vitorioso e conceituado na 
empresa privada e na ntividade pública, se projetou pela seriedade de 
comportamento e pelo interesse permanente dispensado aos grandes 
problemas nacionais. 

A frente do Ministério tem sabido corresponder, brilhante· 
mente, aos seus misteres e à conr.ançn com que o distinguiu o Senhor 
Presidente Ernesto Geisel. 

Sr. Presidente, eu dizia que falar em democracia e liberdade é 
fácil. Mns a democracia não é apenas a fonte de direitos, 1!, também, 
uma nascente de deveres. e claro que os primeiros não existem sem 
os segundos, como não podem estes sobreviver sem aqueles. 

O direito não resguurda apenas a possibilidade do ir c vir, do 
fazer c não fazer. Se a tanto se restringisse, o Direito Iimitar-se-ia à 
proteção dos ates nsicos, deixando de salvaguardar, sob a sua força, 
as grandes manifestações espirituais, que se caracterizam, acima de 
tudo, no resguardo dn honra individual, que í: a forma mais sublime 
da dignificnçuo da pessoa humuna. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Solicito a V, Ex• que 
conc\uu a suu comunlcuçi\o, 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA) - Termino, 
Sr. Presidente. 

Por isso mesmo, conspira contra a democracia e conspurca o 
sentido de liberdade quem precipitadamente, se vale de dados falsos 
e de equívocos, para ferir a reputação de quem quer que seja, sobretu
do, a dos homens públicos, que, no lado de seus deveres para com a 
sociedade, tem altos e nobre compromissos pura com a sua Pátria. 
(Muito bem! Palmas,) 

O Sr. Itnmar Frnnco (MDB- MG)- Solicito a palavra para 
uma questão de ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra no 
nobre Sen:1dor Itamar Franco, pum uma questão de ordem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pela ordem, Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, sem entrar no mérito da fala do 
nobre Senador Heitor Dias, gostaria que V. Ex• antes que eu 
formulasse a questão de ordem nos termos devidos, me dissesse em 
qual artigo do Regimento Interno V. Ex• se baseou para conceder a 
palavra ao nobre V ice-Líder do Governo. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- No inciso VI do urt. 16 
do Regimento Interno. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V, Ex• vai me 
permitir, não estou dialogando, mas levantando a minha questão de 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Desejo que V, Ex• 
fundamente u sua questão de ordem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Vou fundamentá· 
la, Ex• 

Diz o art. 16: "O Senador poderá fazer uso da palavra: VI -
pura comunicação inadiável"- u Minorin entende que não foi uma 
comunicação inadiável: "manifestação de aplauso ou semelhante"; 
também não; ""homenagem de pesar" - também não; e 11justificar 
proposição, uma só vez, por dez minutos, nu prorrogação da Hora 
do Expediente". 

Nenhuma das hipóteses previstas, portanto, para se invocar o 
item VI do art. 16. Se se entendesse pura "comunicação inadiável" 
deveria sê-lo na prorrogação da Hora do Expediente, o que realmen
te não aconteceu. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a 
campainhu.) - V, Ex• não formulou nenhuma questão de ordem; 
V, Ex• não fundamentou. V. Ex• formulou uma reclamação à Mesa. 

Preciso esclarecer ao Plenário e a V, Ex•, em especial, que a 
Presidência não pode policiar as declarações dos Srs. Senadores. Soli· 
citada com a fundamentação regimental, cumpre a Presidência, 
dentro da economia da direcão dos trabalhos, deferir a questão de 
ordem. Desta forma, a reclamação não pode ser formulada ao Presi
dente, que cumpriu o Regimento Interno. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Peço a palavra 
como líder, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senudor Itamar Franco, que falará como Líder, 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG, Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisilo do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Não pretende a Liderança da Minoria entrar, no momento, no 
mérito da palavra do nobre Senndor. Mas i: preciso, de uma vez por 
todas, esclurecer, Sr. Presidente, porque já não i: a primeira vez que 
se invoca nesta Casa o Regimento, Regimento este que não tem sido 
obedecido. V, Ex• que é um rcgimentalista, que tem presidido esta 
Casn com u mnior dus isenções, sabe que não poderia ser concedida a 
palavra polo nrt. 16, item VI; u puluvru deveria ter sido cassada por 
estnr o orador infrigindo o Regimento destn Cnsa, 

Qual foi u munifestução pnrn comunicnçilo inndiável, feitn no 
discurso nnterior'? A Oposição nilo viu essu comunicnção inadiável. 
A Oposição não viu, tumbém, o Sr. Presidente prorrognr a Horn do 
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Expediente, conforme reza o art. 183 no seu§ t•, cm que se baseia o 
Item VI do mesmo Regimento. 

Sr. Presidente, nosso pronunciamento é apenas para dizer da 
necessidade c clamar a V. Ex•, para que se dê, realmente, uma vcrdn· 
dcira interpretação ao Regimento desta Casa. Nilo podemos estar 
aqui submetidos, Sr. Presidente, a várias c diversas interpretações da 
Mesa.· 

O Sr. Heitor Dia• (ARENA - BA) - Permite um aparte, 
nobre Senador Itamar Franco? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG.)- Com muito pra· 
zcr, nobre Senador Heitor Dias. 

O Sr. Heitor Dlao (ARENA - BA.) - Por que V, Ex• não· 
levantou esta questão de ordem, na hora cm que a banda de mllsica 
estava passando? (Risos.) 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA.)- t;. porque ele é meu ami· 
go ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG.)- Nobre Senador 
Heitor Dias, prefiro, sinceramente, com o respeito que tenho por 
V. Ex• c pelo Senador Ruy Santos, deixar de responder ao aparte in· 
solcnte de V. Ex• 

Sr. Presidente, é necessário - volto a repetir - que o nobre 
Presidente da Casa nomeie uma Comissão de Senadores, do MDB e 
da ARENA, para que se proceda à modificação do nosso Rcgimcn· 
to, a fim de que a Mesa possa, realmente, dar aquela interpretação 
que n6s, Senadores, gostarlamos fosse dada ao Regimento Interno 
do Senado Federal. 

O Sr. Jarbas Pa111rlnho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito pra· 
zcr. 

O Sr. Jarbas Pa111rlnho (ARENA- PA)- Gostaria que V. 
Ex• considerasse a questão como realmente ela se processou. Quan· 
do o nobre Senador Heitor Dias falava, houve um apelo da Mesa pn· 
ra não serem concedidos apartes, uma vez que já tinha sido dada a 
palavra, pelo mesmo dispositivo regimental, ao Senador Ruy Santos 
c a ele. A questão, agora, de V. Ex• é uma réplica, naturalmente com 
a qual, cm tese, estou de acordo, que se esclareça o Regimento 'até à 
exaustão. Mas, não houve indelicadeza alguma por parte do Senador 
Heitor Dias quando negou aparte ao Senador Leite Chaves c, pior 
ainda, no meu entender, quando o Senador Leite Chaves insistira cm 
levantar a questão de ordem, sem o consentimento do orador, o fez 
contra o Regimento. O Regimento é claro; diz no art. 20, incisoU, 
que, quando um Senador está fazendo uso da palavra, poderá ser in· 
tcrrompido por outro Senador, "com o seu consentimento, para 
apnrtcâ-lo, ou suscitar questão de ordem." Portanto, S. Ex•, deveria 
ter pedido consentimento para suscitar questão de ordem. Se lhe fos
se negado, ai sim. teria o direito de recorrer ao Presidente, que, deve
ria ouvir, ncccssnrinmcntc, o Plenário. Portanto, não houve uma in
delicadeza por parte do Senador Heitor Dias. Era o que cu queria sn· 

. licntar, no momento cm que estamos analisando o Regimento, com 
rigor. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ex• tem razão; 
a questão de ordem levantada pelo Senador Leite Chaves se prendia, 
cxatamcntc, à argumentação que estou trazendo no Sr. Presidente da 
Casa. S. Ex• nilo poderia, inclusive, npartcnr o orador, porque este fn· 
lava, de acordo com a Mesa, baseado no nrt. 16, !tem VI. 

Sr. Presidente, aqui fica meu apelo a V, Ex• para que, no rcccs· 
so, este Regimento seja revisto, por Senador da ARENA c do MDB, 
que se torne mais claro, c as interpretações, da Maioria c da Minoria, 
nele possam se apoiar, sem constrangimento para a Presidência c pu· 
ra os Senadores que aqui estilo. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A Mesa esclarece o 
seguinte: esta Presidência tem concedido, tanto, à ARENA quanto 
no MDB, toda vez que solicitada pelos nobres Srs. Senadores, ao 
declinar o nrt. 16, n• VI, a palavra para breves comunicações. Não é 
poss!vcl. c nem o Regimento operará isso, jamais, que a Presidência 
faça com que o nobre Senador decline o assunto de breves comunica· 
çõcs. Seria uma espécie de censura prévia à palavra do nobre Sena· 
dor que quisesse usá-la com base no art. 16, n• VI, c a isso, a Prcsi· 
dência não se prcstarâ .. 

O respeito aos Srs. Senadores é, realmente, uma linha alta da 
conduta da Presidência da Casa. Eu desejo, no entanto, que os no
bres Srs. Senadores, tanto da Aliança Renovadora Nacional, quanto 
do Movimento Dcmocrãtico Brasileiro, cooperando com a Mesa, 
procurem observar, no máximo, o Regimento. A ordem dos traba· 
lhos, a disciplina c a economia dos mesmos repousam, cfctivamcntc, 
no Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Através das Mcnsa· 
gens n•s 127 c 133, de !977, o Senhor Presidente da Rcpllb!ica 
submete à deliberação do Senado Federal os nomes dos Srs. Ronald 
Leslic Moracs Small c Luiz Augusto Pereira Souto Maior para 
exercerem, respectivamente, a função de Embaixador do Brasil junto 
à República Argelina Democrática c Popular c junto às Comunida
des Européias. 

Para a apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão 
extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas c 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, requeri
mentos que serão lidos pelo Sr. 1•-Sccrctãrio. 

Silo lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 207, DE 1977 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, allnca b, do 
Regimento, para a Mensagem n• 128, de 1977, do Senhor Presidente 
da República, solicitando autorização do Senado Federal para que o 
Governo do Estado do Rio de Janeiro possa realizar operação de 
crédito para os fins que especifica. 

Sala das Sessões, cm 29 de junho de 1977.- Helvldlo Nunes. 

REQUERIMENTO N•208, DE 1977 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, allnca b, do 
Regimento, para a Mensagem n• 129, de 1977, do Senhor Presidente 
da República, solicitando autorização do Senado Federal para que o 
Governo do Estado de Santa Catarina possa realizar operação de 
crédito para os fins que especifica. 

Sala das Sessões, cm 29 de junho de 1977.- Helvldlo Nuneo. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Os requerimentos que 
acabam de ser lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma 
do art. 375, inciso II, do Regimento Interno. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard - Evandro Carreira - Cnttctc Pinheiro- José 
Sarney - Petrônio Portclla - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz 
- Domlcio Gondim - Ruy Carneiro - Arnon de Mcllo -
Tcotõnio Vilela- Augusto Franco- Gilvnn Rocha- Luiz Viana 
- Dirceu Cardoso - Amaral Peixoto - Roberto Saturnino -
Benjamim Furnh - Magalhncs Pinto - Franco Montoro -
Benedito Ferreira - Osircs Teixeira - Mendes Cunalc - Accioly 
Filho- Muttos Leão- Lcnoir Vargas- Daniel Kricgcr- Paulo 
Brossurd -Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Estd findo o tempo 
destinado à Hora do Expediente. 
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Passa-se à 

Item I 

ORDEM DO DIA 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 185, de 
1977, do Senhor Senador Mauro Bencvidcs, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo sob o 
titulo "0 Problema Prioritário do Nordeste é Financeiro", 
de autoria do Professor Josaphat Linharcs. 

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

dos. (Pausa.) Aprovado. 
Será fdta a transcrição. 

& o seguinte o artigo cuja transcrição é solicitada: 

"O PROBLEMA PRIORITÁRIO DO NORDESTE 
"FINANCEIRO 

Josaphat Llnhares 

O processo eficaz de desertvolvi~JllO de uma região ou de um 
pais deve ser por meio de uma coordenação de uma politica monetá· 
ria, financeira, agrícola, industrial, salarial, comercial, de consumo, 
de investimento e, necessariamente cambial. Os nossos governantes, 
entretanto, nem sempre se orientaram nesse sentido, ocupando-se 
mais de problemas financeiros do que económicos, o que levou o Sr. 
,João Daudt de Oliveira a dizer, na célebre Conferência de 
Tcresópolis, que os problemas financeiros prosseguem restringindo 
os económicos. 

O caso recente do ramal Sobral-Camocim, em que pesou mais 
o problema financeiro com o déficit da receita ferroviária do que o 
desenvolvimento económico daquela região, comprova esse fato. 

Nilo obstante, atualmentc, no Nordeste, os seus problemas 
económicos só poderão ser resolvidos satisfatoriamente com a solu· 
çilo prioritária do seu principal problema financeiro. Quero me re
ferir ao pronunciamento feito no Senado pelo ccarcnsc Mauro Bene
vides, que sugeriu a realização de um debate nacional sobre o I CM, a 
fim de que nova c criteriosa investida seja feita para alcançar-se a sua 
almejada rcformulaçi\o. 

Em parte, disse o Senador Virgflio Távora que todos do Nor
deste fazem restrições à justeza da distribuição das aliquotas do ICM 
entre Estados consumidores c Estados produtores, não se tendo 
ainda modificado essa sistemática, mercê de alegada insuficiência de 
receita de Silo Paulo para cobrir as suas despesas minímas, se tal 
sucedesse. Agora, que o grande Estado jã aderiu à tese nordestina, é 
uma noticia auspiciosa. (Vide O Povo de JQ.S-77.) 

Antes de entrar no assunto I CM, devo fazer umas considerações 
sobre o conhecido desnível entre as regiões Sul e Nordeste do Pais. 

O economista Roberto Campos diz que o aumento da 
defasagem, que ele assinala ter ocorrido nos últimos anos entre as 
áreas cm crescimento, é decorrência natural do caráter comutativo 
do processo de desenvolvimento, havendo, porém, uma perda de 
substância nesses dcsnivcis, que é de natureza artificial. E culpa o 
sistema fiscal brasileiro. Refere-se também à relação de troca, 
desfavorável às áreas subdesenvolvidas, que vinham exportando 
para o exterior c comprando do exterior relativamente pouco, pois o 
grosso de sua importação provinha das ãreas desenvolvidas do Sul, 
cujos preços plenamente rcnctiam a innaçi!o interna. (Vide R. 
Campos, in "Economia, Plancjamcnto c Nacionalismo" 1963, págs. 
77, 78 c- "A Crise Brasileira ln "Alguns Problemas Brasileiros", 
1955, v, I, pág. 63). 

O economista americano - Werncr Bacr, em seu livro -
"lndustrializution and Devclopment in Bruzil", Illinois, 1965- diz 
(pág. 175) que os soldos do comércio exterior nordestino, no periodo 
1948-1960, se elevaram a mais de um bilhão c trezentos milhões de 
dólares e que, no mesmo pcriodo, foram transferidas rendas de 413 

milhões do Nordeste para o Centro-Sul, em virtude do fato de o prc· 
ço a que o Nordeste vendia os seus saldos cambiais elevar-se menos 
do que o preço das mercadorias compradas no Centro-Sul. (Ob. cit., 
págs. 177-179.) 

Ã vista do exposto, o aumento de defasagem entre as duas re
giões não foi só uma decorrência do carátcr cumulativo do processo 
de desenvolvimento económico, como. disse Roberto Campos, mas 
cm virtude dos créditos cambiais nordestinos vendidos ao Sul c ainda 
pela transferência de uma parte do seu poder de compra, como 
calculou o ilustre economista americano. 

Todos esses dados se acham expostos no meu livro- "A Refor
ma Tributária e Sua Implicação nas Finanças dos Estados e Munici
pios", págs. 257 a 260. 

Encaremos, agora, o assunto principal, que é o !CM. A 
uniformidade de sua alfquota c a não-cumulatividade do imposto 
impossibilitam os Estados de estabelecerem o principio de sclctivi
dade, em função da esscncialidade das mercadorias, o que onera 
demasiadamente a produção agricola, e os obrigam a aceitar alfquo
tas mãximas permitidas, 

Mas, até bem pouco tempo, só havia uniformidade de alfquo
tas para cada espécie de operações, como dcliniu a Resolução do 
Senado n• 58, de 3-12-73, que estabeleceu para o cxcrclcio de 1976 
alfquotas diferentes para o Norte e Nordeste, c para o Sul do Pais, 
assim como para as operações internas, interestaduais, e para o 
exterior. 

Vejo, com satisfação, que a Resolução senatorial n• 98, de 22 de 
novembro de 1976, unifica as alfquotas nas operações internas e 
interestaduais, mas ainda dá allquotas diferentes para as regiões 
Sudeste c Sul, que fieam com a de quatorze por cento, c para as rc· 
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que licam com a alfquota de 
quinze por cento, Em todas as regiões permaneceu a alfquota de 
treze por cento, para as operações com o exterior, o que se justifica, 
como um estimulo à exportação. 

Para o meu fraco entender, permanecendo diferente a alfquota 
para o exterior, deveriam ser unificadas as alfquotas cm todas as rc· 
giões do Pais, e para as operações internas c interestaduais. Como é 
natural, uma llquota maior numa região dificultarã uma empresa 
industrial de aí se instalar, pois irá pagar mais imposto, embora 
conte com outras vantagens, como o pagamento de menores salários. 

A principio, pensei cm sugerir uma allquota de quatorze por 
cento para todas as regiões, se as regiões subdesenvolvidas compor· 
lassem essa alfquota, ficando a sua adoção dependente da 
aceitação dos respectivos secretários de finanças. Depois vi (rcv. 
Visão, de 9-5-77) que os Estados do Sul, principalmente São Paulo c 
Rio Grande, reivindicavam a elevação de suas alfquotas de quatorze 
para dezcssctc por cento, que o Ministro Simonsen considerou 
exagerado. 

Realmente, esse aumento é exagerado. Assim, poderia haver um 
aumento para 15 por cento nas regiões do Sul, equiparando-se às 
allquotas vigorantes nos Estados subdesenvolvidos. 

Agora; a divisão dessa alfquota nas operações interestaduais. 
Poder-se-ia relembrar a célebre frase latina h/c opus est, a que o 

estudante, atrapalhado, deu uma tradução longe da literária c 
incditávcl, mas que bem exprimia o significado do original latino. 
Deixemos, pois o estudante, com o nnimnl a torcer a sun cauda c 
voltemos ao assunto, para sugerir uma fórmula que não torça os 
interesses dos Estados desenvolvidos. 

Adotando-se um aumento de 14 por cento para 15 por cento, 
far-sc-ia a divisão da seguinte forma: o Estado produtor ficaria, nas 
operações interestaduais, com 60 por cento do imposto e os restantes 
40 por cento seriam entregues ao Estado que recebesse a mercadoria: 
Assim, como atualmcnte a allquota r: de 14 por cento, aumentando-a 
por 15 por cento, o Estado exportador, cm vez de 14 por cento, fi. 
caria com 9 por cento, perdendo apenas 5 por cento, o que seria 
pcrfeitnmcnte suportável. 

Se é pequena a perda do Estado produtor, os 6 por cento 
auferidos pelo Estado subdesenvolvido representam um enorme 
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reforço no seu orçamento, possibilitando-o a desenvolver a sua 
ngroindústria c resolver os demais problemas ou, pelo menos, 
minorâ·los, 

Com uma pequena perda, inteiramente suportável, o Estado 
produtor teria um acréscimo de I por cento nas operações internas, 
que representa um grande reforço ao seu orçamento, dada a magnitu· 
de dessas operações, e teria o direito de perceber, nas operações 
interestaduais, 6 por cento do ICM, quando comprasse, por exem
plo, algodão do Nordeste ou outras matérias-primas dos Estados 
subdesenvolvidos. 

E, por último, o que perde nas exportações para o exterior é 
compensado nas importações, como jã assinalou o ex-Ministro 
Bulhõcs, o que não ocorre no Nordeste, pois, ni!o o grosso mas a 
quase totalidade de suas importações provêm das áreas 
desenvolvidas do Sul. ' · 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 38, de 1977 (n• 2.042·8/76, na Casa de origem), que acres, 
ccnta dispositivo à Lei n• 4.591, de 16 de dezembro de 1964, 
que dispõe sobre o condomlnio cm edificações e as incorpo· 
rações imobiliárias, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 270, de 1977, da 
Comissão: 

-de Constltulçio e Justiça. 

Em discussão o projeto (Pausa,) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada, 
Em votação. 
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado, 
A matéria vai à sanção. 

~o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 38, DE 1977 
(N• 2.042·8/76, na Casa de orlaem) 

Acrescenta dlsposltho à Lei n• 4.S91, de 16 de dezembro, 
de 1964, que "dispõe sobre o condomlnlo em edlflcações e as 
lncorporaçõeslmoblll,rlas". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Acrescenta-se ao art. 22, § I•, da Lei n• 4,591, de 16 de 

dezembro de 1964, a seguinte alínea: 

"Art, 22 .. , .................... • "" """ "·" 
K) manter guardada, durante o prazo de cinco anos, para 

eventuais necessidades de verificação contábil, toda a 
documentação relativa ao condomlnio," 

Art, 2• Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 3: 

Discussão, cm turno llnico, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 19, de 1977 (n• 92-B/77, na Câmara dos Depu· 
tados), que aprova o texto da Convenção rcaltiva à protcção 
do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, aprovado pela 
Conferência Geral da UNESCO, em sua XVII Sessão, rcali· 
zada em Paris, de 17 de outubro a 21 de novembro de 1972, 
com ressalva ao parâgrnfo I do Artigo 16, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 331 c 332, de 
1977, das Comissões: 

-de Relações Exteriores; c 
- de Educaçio e Cultura. 

Em discussão o projeto, (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada, 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta-
dos. (Pausa.) 

Aprovado, 

44. 

A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 4: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n• 85, de 1977-DF., que dispõe sobre a organização básica da 
Polícia Militar do Distrito Federal, e dá outras providências, 
tendo· 

PARECERES, sob n•s 354 c 355, de 1977, das 
Comissões: 

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

-do Distrito Federal, favorãvcl. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. I•·Sccrctârio. 
· São lidas as seguintes: 

EMENDAN•l 
Dá nova redação ao artigo 36, 

O artigo 36 passa a vigorar com a seguinte rcdação: 

"Art. 36, O pessoal da Policia Militar do Distrito 
Federal compoê-se: 

I) P.e$SOa! da ativa: 
a) Oficiais, constituindo os seguintes quadros: 
-Quadro de Oficiais Policiais-Militares (QOPM) 
- Quadro de oficiais Policiais-Militares de Saúde 

(QOPMS) 
- Quadro de Oficiais Poli,iais·Militarcs de Administra

ção (QOPM-Adm) 
- Quadro de Oficiais Policiais-Militares especialistas 

(QOPM{Esp). 
b) Praças Especiais da Polfcia Militar, compreendendo: 
-Aspirantes-a-Oficial PM 
-Alunos-Oficiais 
c) Praças Policiais-Militares (Praças PM) 
11) Pessoal !nativo: 
a) pessoal da Reserva Remunerada; e 
b) pessoal Reformado," 

Fica suprimido o art. 43 e seu parágrafo único, bem como o art. 

Justlncaçio 

Existem cm quase to~as as PPMM o quadro que se propõe ex· 
tinguir, A extinção do Quadro, além de cercear direito adquirido, im· 
plicará cm desestimulo aos atunis c futuros sargentos que terão blo· 
queado o acesso àqueles postos, 

Recentemente foi criado quadro idêntico no Corpo de Bombci· 
ros do Distrito Federal, cujos quadros presentemente estilo preste a 
serem preenchidos pelos Subtencntcs aprovados no concurso recente
mente realizado, não existindo, portanto, uma razão lógica para que 
seja o mesmo extinto na PM, o que daria tratamento desigual a 
Corporações consideradas militares, servindo ao Governo do Distri· 
to Federal, que, por tradição, sempre tiveram igualados seus direitos. 

Sala das Sessões, cm 29 de junho de 1977,- Lázaro Barboza. 

EMENDAN•l 
Dá nova redaçilo ao artigo 44. 

O artigo 44 passa a vigorar com a seguinte rcdaçilo: 

"Art. 44, Fica assegurado o acesso no primeiro c aos 
demais postos do Quadro de Oficiais da Administração e do 
Quad.ro de Oficiais Especialistas, aos atuais Subtencntes e 
Sargentos que, na data da entrada em vigor da presente Lei, 



3260 Quinta-r eira 30 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Junho de 1977 

satisfaçam os requisitos básicos para as referidas promoções, 
previstas nos itens I e 11 do urtigo 14 do Decreto n• 66.862, de 
8 de julho de 1970. (R-200)," 

J ustlncaçiio 

A presente emenda visa assegurar nos atuais Subtenentes e 
Sargentos que à data da entrada em vigor da presente lei, satisfaçam 
os requisitos básicos para a promoção, o direito ao acesso aos postos 
dos Quadros ora em extinção, 

Estabelece o artigo 14 do Decreto n• 66.862, de 8 de julho de 
1970 (R-200), o seguinte: 

Art. 14. Para ingresso nos quadros de Oficiais de 
Administração ou de Oficiais Especialistas, concorrerão os Subte· 
nentes c l•s Sargentos, nas condições previstas na legislação peculiar 
dos Estados, Territórios ou Distrito Federal, atendidos os seguintes 
requisitos básicos: 

I) possuir o curso ginasial completo ou equivalente; 
2) possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, comba· 

tente ou especialista. 
ParagrAfo único e vedada aos integrantes dos Quadros de 

Oficiais de Administração ou de Oficiais Especialistas a matricula no 
Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. 

Sala das Sessões, em 29 de .i unho de 1977,- Benjamim Farah. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Em discussão o projeto 
c as emendas. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Sr. Presidente, peço a 
palavra para discutir o projeto c as emendas. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Com a palavra o nobre 
Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Sem revisão do ora· 
dor.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Pedi a palavra para apresentar algumas emendas ao projeto que 
dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Distrito Fe· 
dera!. 

Ao art. 38, dou a seguinte redução: 

"Art. 38. O pessoal civil da Polícia Militar compõe-se 
de: 

a) Pessoal civil, contratado cm regime de CLT; c 
b) Funcionário público civil, lotado na Corporação ou 

eventualmente colocado à disposição da Polícia Militar." 

Juotlficaçio 

A redução do art, 38, da proposição, não é clara c pode 
dar margem a diversas interpretações. 

Assim, c por uma questão de justiça para com os que ser· 
vem na unidade, o funcionário público civil, para integrar o 
quadro de pessoal civil da Policia Militar, deve estar lotado 
na Corporação- o que a emenda procura deixar claro. 

Ao art. 43, dou a seguinte redação no seu parágrafo único: 

"Art. 43 ................... , .. , , , . , , .... , .. , , , . 

Parágrafo IJnico, Aos aluais Oficiais dos Quadros de 
que trata este artigo í: assegurada a promoção ao Posto 
imediatamente superior." 

Justificação 

A maioria dos Oficiais dos Quadros de Administração 
(QOA) e de Especialistas (QOE), de que trata o art, 43 da 
Proposição, í: oriunda dos Quadros da Policia Militar do anti· 
go Distrito Federal, noje Estudo do Rio de Janeiro, 

Desde a época do Estudo da Guanabara, a PM daquela 
Unidade dispõe do QOA com o Posto máximo de Capitão. O 
Quadro de Oficiais Especialistas (QOE), hoje extinto, tum· 
bém tinhu o Posto mais elevado de Capitão, 

e justo, portanto, que em Brasflia ocorra o mesmo. 
A tua! mente, o QOA c o QOE da Policia Militar do Distrito 
Federal permite o acesso até Primeiro-Tenente, o que consti· 
tui injustiça para os que deixaram a PM do antigo Distrito 
Federal, antevendo melhor situação em Brasflia. Trouxeram 
eles, além do direito adquirido a promoções até Capitão, o 
apoio da A ntiguldade no Posto, 

Ora, o direito adquirido é principio fundamental em to· 
das as legislações. A Lei de Introdução do Código Civil 
respeita o Direito lntcrtemporal, Da! porque julgamos de 
inteira necessidade permitir aos atuais Tenentes dos Quadros 
que o art. 43 do presente Projeto extingue a promoção até o 
Posto de Capitão. 

Convém salientar que, ano passado, esta Casa votou a 
nova organização básica do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal, criando o Quadro de Oficiais de Administração c o 
Quadro de Oficiais Especialistas, justamente os que o presen· 
te Projeto extingue na Policia Militar do DF. Poder-se-ia 
justificar com o argumento de que silo duas instituições diver· 
sas, com fins c objetivos diferentes, Todavia, até agora, a PM 
teve os dois Quadros de Oficiais, que relevantes serviços têm 
prestado à organização. 

Outra emenda que apresento é aos artigos 26 c 27: 

"Art. 26. Os Orgãos de Apoio compreendem: 
I-Órgão de Apoio de Ensino: 
-Centro de Formação a Aperfeiçoamento de Pessoal 

(CEFAP). 
II - Órgãos de Apoio Logfstico: 
a) Centro de Suprimento c Manutenção; c 
b) Policlínica. 
III -Órgãos de Apoio de Pessoal: 
-Centro de Assistência Social." 
"Art. 27. O Centro de Formação c Aperfeiçoamento 

de Pessoal (CEFAP), órgão de Apoio de Ensino, tem a seu 
cargo a formação, a especialização e o aperfeiçoamento do 
pessoal da Corporação." 

J uotlficaçio 

O objetivo essencial desta emenda é modificar a 
nomenclatura de um Órgão de Apoio, denominado "Centro 
de Formação c Aperfeiçoamento de Praças" (CEFAP), para 
"Centro de Formação c Aperfeiçoamento de Pessoal". 

Substitui-se, assim, n palavra "Praças•• por "Pessoal''. 
por ser esta última muito mais ampla c abrangente, enscjan· 
do oportunidades de formação c aperfeiçoamento a todos os 
elementos da Corporação. 

Sr. Presidente, e agora a mais interessante, no meu cntendimen· 
to, c de uma necessidade muito grande, c para isso busco, até, um 
exemplo da Policia Militar, do meu Estado: 

O urtigo 109, da organização, enviada ao Senado Federal, diz o 
seguinte: 

"Art. 10. O Comandante Geral da Policia Militar do 
Distrito Federal, responsável pelo Comando c pela adminis· 
tração da Corporação, será um oficial superior combatente, 
do serviço ativo do Exército, preferencialmente do posto de 
Tenente-Coronel ou Coronel, proposto ao Ministério do 
Exército pelo Governador do Distrito Federal. 

~ 1• Exccepcionulmcntc, ouvido o Ministro do 
Exército, o Comandante Geral poderá ser um oficial PM do 
mais ulto posto existente na Corporação. 

~ 2• Nu hipótese do parágrafo anterior, sempre que a 
escolha não recair no oficiul PM mais antigo da Corporação, 
terá ele precedência funcional sobre os demais oficiais PM." 
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Proponho a seguinte emenda, Sr, Presidente: 

"Art. 10. O Comandante Gorai da Polícia Militar do 
Distrito Federal, responsável pelo Comando c pelu udminis· 
truçüo da Corporação, scrit um Oficial PM do serviço ativo c 
do mais alto posto existente na Corporação, nomeado por 
ato do Governador do Distrito Federal. 

§ I• Nesta hipótese, sempre que a escolha não recair 
no Oficial PM mais antigo da Corporação, terá ele preccdên· 
cia funcional sobre os demais Oficiais PM. 

§ 2• Excepcionalmente, ouvido o Ministro do 
Exército, o Comandante Geral poderú ser um Oficial supc· 
rior combatente, do serviço ativo do Exército, prefc· 
rencialmente do posto de Tenente-Coronel ou Coronel, 
proposto ao Ministério do Exército pelo Governador do 
Distrito Federal." 1 

• 

J ustlficaçiio 

Devido a prementes necessidades de segurança interna, a 
partir de 1967, com os Decretos-leis n•s 317, de 13 de março 
de 1967, c 667, de 2 de julho de 1969, estabeleceu-se qui: os 
Comandantes das Polícias Militares deveriam ser oficiais 
superiores do serviço utivo do Exército, c que, apenas em 
caráter excepcional, o cargo poderia ser exercido por um ofi· 
cial da ativa, da própria Corpor~ção. 

Como i: de amplo conhecimento, essa prática deveu-se a 
exigências ditadas pela segurança nacional, cm função do 
tormentoso momento então vivido pela Nação, conturbada 
por agitações e distúrbios, inclusive terrorismo, assaltos a 
bancos e seqUestros, que determinaram o inevitável fortaleci· 
mente do poder central. 

No entanto, no atual contexto, o terrorismo e outras 
formas de subversão foram definitivamente eliminados pelas 
forças de segurança, não constituindo, hoje, qualquer 
ameaça às instituições nacionais. 

As circunstâncias atuuis, por conseguinte, aconselham, 
no que tange às Polícias Militares, o restabelecimento do 
sistema anterior, no sentido de se dar preferência a um oficial 
da própria Corporação, para comandá-la. 

A medida preconizada nesta emenda propiciará maior 
estímulo e prestígio à oficialidade da Polícia Militar do Distri· 
to Federal, ensejando, inclusive, o aprimoramento da car· 
rcira policial-militar c o melhor conhecimento e 
relacionamento entre Comandante e comandados, todos 
pertencentes à mesma Corporação. 

Por outro ludo, com a efetivaçito da providência ora 
alvitrada, impõe-se a supress1lo do disposto no urt. li, o que 
i: proposto nesta mesma emenda, com base no preceituado na 
letra c do art. 253 do Regimento Interno. 

Encnminho a V. Ex•. Sr. Presidente, as emendas. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Continua cm discussão 
o projeto e as emendas. (Pausa.) 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA)- Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Com a palavra o nobre 
Senador H~itor Dias. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Apresento, à Mesu. as s~guintes emendas: 

Dê-se uo urt. 3• do Projeto 11 seguinte redução: 
"Art. 3• A Pol!cin Militnr, como órgi\o autônomo sem 

personalidade jurídica, subordina-se, udmin!strativum~nte, 
no Governador do Distrito Fcdcrul c, opcractonnlmcntc, uo 
Secretário de Segurnnça Pública." 

Justlneaçio 

A subordinação direta da Policia Militar do D:strito Fe· 
dera! ao Governador do Distrito Federal vem corrigir um 
lapso verificado no anteprojeto, uma vez que na vida militar 
tudo o que acontece ou deixa de acontecer na Organização é 
da inteira responsabilidade do seu comandante. 

A responsabilidade do comandante não pode c nem deve 
ser dividida, cm razão mesmo da organização da corporação 
com base na hierarquia e disciplina. 

Da maneira como proposto no anteprojcto essa respon· 
sabilidadc fica dividida com o Secretário de Segurança Públi· 
ca. 

te: 
Substitua-se a redução do inciso II do art. 26 pela scguin· 

"Art. 26- Os órgãos de Apoio compreendem: 
1-... ''"' "' .. '." "'''' "' ''.""'' ... """. 
11- a) Centro de Suprimento e Manutenção; c 

b) Hospital da Polícia Militar (HPM) 
III- .... ".," ... " ..... ,." .......... " ... ," 

J usttncação 

Tecnicamente POLICLINICA é um sistema de atcn· 
dimento ambulatorial, e Hospital é mais geral, isto é, com 

· internação, centro cirúrgico, etc. 
Acontece que a PMDF jâ possui um hospital onde se cfc· 

tuam internações, cirurgias, etc. 

Ao art. 4• do projeto, ofereço também a seguinte rcdação 

"Art. 4' O Comandante da Polícia Militar do Oistrito 
Federal i: o responsável pela Administração c pelo comando 
da Corporação, na forma da presente lei." 

J usttncação 

A alteração proposta visa a harmonizar o texto com o 
que dispõe o art. I O do Projeto. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Peço a V, Ex• encami· 
nhar à Mesa as emendas oferecidas. 

Em discussão o projeto c as emendas. 
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da palavra, encerro a 

discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
A matéria irá às comissões competentes, em virtude do recebi· 

mente de emendas em plenário, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resoluçi!o n• 
17, de 1977 (apresentado pela Comissão de Economia co· 
mo conclusão de seu Parecer n• 148, de 1977), que autoriza 
a Prc[eitura Municipal de São Joaquim da Barra (SP) a ele· 
var cm CrS 4,000,000,00 (quatro milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER,sobn• 149,de 1977,daComissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidade, 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queirn discuti-lo, declaro-a encerrada, 
Em votuçüo, Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per· 

munecer sentados. (Pausa,) Aprovudo. 
A mnti:riu vai à Comissi\o de Redaçüo. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 6: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• !52, de 1974, do Senhor Senador Vasconcelos Tor· 
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rcs, que restabelece a grafia tradicional no nome das cidades 
tombadas pelo Património Histórico, tendo 

PARECERES, sob n•s 193 a 195, de 1977, das Comis· 
sõcs: 

-de Constltul~io e Justl~a - 1• pronunciamento: pela 
constitucionalidade c juridicidadc nos termos do Substitutivo 
que apresenta; 2• pronunciamento: pela constitucionalidade c 
juridicidadc do Substitutivo da Comissão de Educação c Cul
tura: 

-de Educa~io e Cultura, favorâvcl, nos termos de 
Substitutivo que oferece. 

Em discussão o projeto c os substitutivos apresentados. 
Se nchum dos Srs. Senadores deseJar usar da palavra, irei de· 

clarar encerrada a discussão. (Pausa.) Encerrada. 
Em votação o substitutivo da Comissão de Educação c Cultura, 

que tem prcfcrcncia regimental. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) Aprovado. 
Em conscqOcncia, ficam prejudicados o projeto c o substitutivo 

da Comissão de Constituição c Justiça. 
A matéria vai à Comissão de Rcdação, a fim de redigir o vcn· 

cido para o segundo turno regimental. 
1:. o seguinte o substitutivo aprovado: 

EMENDAN• 2-CEC 
(SUBSTITUTIVO) 

Dispõe sobre a gralla dos nomes dos bens tombados pelo 
Instituto do Patrlmõnlo Histórico e Artlstlco Nacional 

. (IPHAN). 

Art. I• As cidades, monumentos, obras, documentos c demais 
bens de valor histórico, art!stico c arqueológico existentes no Pais, 
tombados pelo Instituto do Património Histórico c Art!stico Nacio
nal-JPHAN -.serão sempre inscritos na sua forma grlílica histó· 
rica ou tradicional. 

Parágrafo único. Os bens de que trata este artigo, cujos nomes. 
tenham sido alterados por força do Decreto n• 14.533, de 18 dcjanci· 
ro de 1944, terão sua grafia original ou tradicional restabelecida pe· 
los órgãos aos quais estiverem vinculados. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 7: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 234, de 1976, do Senhor Senador Franco 
Montara, que assegura direitos à promoção c aproveita· 
menta do empregado cm atividadc privativa de habilitação 
qualificada, tendo 

PARECERES, sob n•s 135 c 136, de 1977, das 
Comissões: 

-de Constltul~io e Justl~a, pela constitucionalidade c 
juridicidadc, c no mérito, pela aprovação; c 

-de Leglslaçio Social, favorâvcl. 

Sobre a mesa, requerimento que scrâ lido pelo Sr. 1•-Sccrctârio. 

!:.lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 209, DE 1977 

Nos termos do art. 310, al!nca c, do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado 
n• 234, de 1976, a Jim de ser feita na sessão de 29 de agosto próximo. 

Saiu das Sessões, cm 29 de junho de 1977.- Helvldlo Nunls. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - De acordo com a 
deliberação do Plcnârio, a matéria figurará na Ordem do Dia da 
sessão de 29 de agosto. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)-ltem 8: 

Discussão, cm primeiro turno (aprccinçi!o preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 40, de 1976, do 
Senhor Senador Mauro Bcncvidcs, que dispõe sobre o 
processo de fiscalização pela Câmara dos Deputados c pelo 
Senado Federal dos atas do Poder Executivo c os da 
administração indircta, tendo 

PARECER, sob n• 214, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, 

com voto vencido dos Senhores Senadores Nelson Carneiro c 
Dirceu Cardoso. 

Em discussão o projeto, quanto a constitucionalidade. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE) -Sr. Presidente, peço a 
palavra para discutira projeto. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Com a palavra o nobre 
Senador Mauro Bcncvidcs, para discutir o projeto. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, na Sessão Legislativa passada, após longo 
pronunciamento, entrecortado por apartes com que me honraram os 
eminentes Pares nesta Casa, apresentei projeto de lei, que dispõe 
sobre o processo de fiscalização, pelo Congresso Nacional, dos atas 
do Poder Executivo e da administração indircta. Naquele momento, 
várias foram as manifestações de apoio c solidariedade que encontrei 
neste plenârio e, a seguir, da Imprensa nacional, que abriu generosos 
espaços para registrar aquela minha iniciativa. 

A repcrcussilo obtida pelo projeto, Sr. Presidente, cu a tive 
ainda mais positivamente, uma semana depois da sua apresentação, 
na tribuna do Senado Federal: a Assembléia Legislativa do Paraná, a 
requerimento do Deputado da Aliança Renovadora Nacional 
Accioly Neto, fez aprovar, naquela Casa, uma moção de aplausos à 
minha propositura. Logo em seguida, aquele parlamentar formulava 
projeto ao Legislativo paranacnse, dentro do mesmo lineamento em 
que se acha concebido o projeto que ora se discute. No mês de maio, 
as Assembléias Estaduais se reuniam em conclave nacional, sob os 
auspícios da Uniilo Parlamentar, c um dos itens do ternário dizia 
respeito, especificamente, ao controle e fiscalização dos atas do 
Poder Executivo, obviamente no âmbito das Unidades Federativas. 

O meu projeto, distribu(do, naquela ocasião, por Deputados 
Estaduais do Ceará, foi exaustivamente ali apreciado. Daquele certa• 
me, que se realizou cm Belo Horizonte, levaram os legisladores 
estaduais as ditrizes gerais da proposição, c algumas Casas Legislati• 
vas resolveram apresentar projeto assemelhado, para disciplinar 
idêntico dispositivo existente nas Cartas estaduais. 

A matéria, aqui no Senado Federal, foi entregue ao exame da 
Comissão de Constituição c Justiça, tendo sido V. Ex•, 
Sr. Presidente, designado Relator. Já em setembro do ano passado, 
naquele exalo momento cm que a Imprensa brasileira denunciava o 
que se chamou "O Escândalo das Mordomias", o meu projeto, 
relacionado com u fiscalização e controle dos atas do Poder Executi· 
vo, ganhou um dimensionamento maior, a ponto de levar a Lideran· 
ça do Movimento Democrâtico Brasileiro, através do Vicc-Lfdcr 
Itamar Franco, a solicitar o rito regimental da urgência, para 
beneficiar a tramitação da matéria. 

Naquele instante, o eminente Senador Petrônio Portella, que 
exercia a Liderança da Maioria, expendeu considerações em torno 
do projeto de lei, do qual eu era o autor, alegando que o mesmo 
tinha implicações de natureza politica, versava sobre assunto comple· 
xo, c em rnzi!o disso merecia um estudo aprofundado, que só poderia 
ocorrer dentro du trnmitaçi!o ordinária prevista no Regimento da 
Casa. 

Prestes a iniciar-se a Sessão Legislativa, tomei conhecimento de 
que V. Ex•, Sr. Presidente, na condição de Relator designado, c jâ 
virtualmente escolhido para integrar a Comissão Diretora, entendera 
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conc\ufda a sua missão e apresentara Parecer contrúrio à minha 
iniciativa, entendendo que esta estava inquinada do vicio irrcmcdiâ· 
vel da inconstitucionalidade. 

Reabertos os trabalhos e procedida a redistribuição do projeto, 
foi ele ter às mãos do eminente Lfdcr Hclvfdio Nunes, que se 
dispensou de tecer considerações mais amplas cm torno do assunto, 
preferindo endossar os conceitos emitidos no relatório inicial. E~ 
função do posicionamento de S. Ex•, o ~elator, Scn?d~r Hclvfdto 
Nunes, a Comissão de Constituição c Justtça, por m~10r1a de votos, 
vencidos os eminentes Senadores Nelson Carnc1ro c Dtrceu Cardoso, 
concluiu pela inconstitueionalidade do projeto de lei por mim 
apresentado à consideração do Senado, 

Inicialmente, o parecer admite imperfeições de técnica 
legislativa. O projeto não teria sido vazado dentro daquele lineamen
to através do qual se pudesse reconhecer seu aprimoramento cm ter· 
mos de técnica legislativa, O que se alegou para, desta forma, se jul· 
gar o projeto de minha autoria? Alegou-se que era porque, 
disciplinando o controle do~ atos do Poder Excc.ut~vo. ~ da 
Administração indireta, entendt que esse controle podcna mctdtr so· 
brc aquilo que, em meu projeto, acha-se indicado como sendo 
"desvio de nnalidades, abuso de direito c fraude à lei". 

Admitiu o nobre Senador .José lindoso, autor do projeto em 
que se arrimou a Comissão de Constituição c Justiça, que estaria eu 
incursionando em área de atribuição cspecfnca do Poder Judiciário; 
conseqUentemente, meu projeto não poderia ter aquela acolhida que 
eu pretendera nesta e na outra Casa do Congresso Nacional. 

Ora, para contrapor-me a essa argumentação cxpcdid~ pelo no· 
bre Senador José Lindoso, fui buscar um douto na matcrta, o ex· 
Senador e Professor de Direito Constitucional da Universidade de 
Brasilia, o Dr. Josaphat Marinho, citado inclusive pelo eminente 
Senador José Lindoso em seu parecer, porque fora ele, o mestre da 
Bahia, responsúvcl pela introdução dessa norma constitucional na 
Lei Maior do País. 

O Professor e ex-Senador J osaphat Marinho, ao comentar 
proposição semelhante que tramitou na Câmara dos Deputados, na 
qual a legalidade dos atos do Poder Executivo, também era admitida 
fê-lo, da forma seguinte, conforme se infere de trabalho seu 
publicado no último número da Revista de Informação Legislativa à 
página 26: 

"A título de mera sugestão, lembraria que a esse preceito 
se acrescentasse, depois da cláusula "legalidade dos atos 
administrativos", a expressão "a regularidade". Enti!o, di r· 
se-ia: "a nscalizaçào abrangerá os aspectos da legalidade dos 
ntos administrativos, a regularidade e a cnciência dos ser
viços públicos." 

Ninguém se encornjnrâ a argUir inconstitucionalidade numa 
manifestação partida do eminente Mestre cm Direito, no caso o 
Professor Josnphat Marinho. S. Ex•, reportando-se a proposição 
assemelhada à nossa, faz essas sugestões pertinentes de à legalidade 
dos ntos do Poder Executivo c dos órgãos integrantes da Administra· 
çilo indiretn. 

Entende mais o relatório do Senador José lindoso que o 
Projeto de minha autoria agride, de certa forma, o nrt. 38 da Lei 
Maior, no que se relaciona à convocação de Ministro de Estado, 
para a prestação de informes, esclarecimentos, depoimentos, mesmo 
àquele órgão de fiscalização idealizado no meu projeto, Ora, nada hâ 
que possa representar infringéncin ao art. 38 da Constituição. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)-!> evidente. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE)- O que estou 
pretendendo é, cxatnrnentc, conferir a essa Comissão incumbida de 
fiscalizar os ntos do Executivo e du Administração indirctn aquela 
mesma prerrogativa atribufda à~ Comissões de Inquérito que se têm 
reunido, com a maior freqUência, no Congresso Nacional, c a ela 
comparecendo Ministros de Estudos, dentro daquela processualfsti· 
cu que jamais prctenderfnmos burlar ou tangenciar no projeto que 
apresentamos à considernçilo dos Srs. Senadores. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) - Permite V, Ex• um· 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com prazer, 
nobre Senador Paulo Brossnrd. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Prãtica usada, adotada, 
pelos párlnmcntos, mesmo sem clâusuln constitucional expressa. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Portanto, jâ 
agora com. o apoio também do eminente Senador Paul~ Brossard, 
chega-se à evidência de que na proposição que apresentei ao exame 
do Senado Federal nada hã que possa significar infringência ao 
art. 38 da Carta Magna do Pais. 

E há outra alusão do parecer José Lindoso- e S. Ex• o faz atra· 
vés de uma indagação dirigida a si próprio. Caberia, na regulamenta· 
ção dessa norma constitucional, uma lei, um decreto-legislativo ou 
urna resolução? E S. Ex• então disserta longamente em torno dessa 
matéria, sem se aperceber de que fizera antes um histórico a respeito 
das iniciativas parlamentares nesse tocante. E ao historiar tais 
iniciativas, faz sempre menção a todas elas como sendo, em relação 
ao art. 45,· projeto de lei c cm relação ao art. 70, projeto de lei 
complementar, Não houve no retrospccto do nobre Senador José 
Lindoso nenhuma referência a que as iniciativas parlamentares se 
tivessem se circunscrito a decreto legislativo ou a projeto de resolu· 
ção. Ou mesmo que tivesse persistido, à época da apresentação do 
meu projeto, essa dúvida, pois jâ fora a mesma inteiramente dissipa· 
dà por uma jurisprudência, assentada tranqUilamente no Congresso 
Nacional. Quando se procurou disciplinar aqui o art. 70 da Consti· 
tuiçi!o, pertinente à nscalização financeira e orçamentária, o que 
ocorreu não foi a apresentação de projeto de decreto legislativo nem 
de resolução. O caminho utilizado pelo Congresso Nacional - e 
exntamente o projeto teve origem no Senado -·roi cxatarncnte o do 
projeto de lei, apresentado por eminentes Senadores e acolhido por 
este Plcnârio, posteriormente aceito pela outra Casa do Congresso 
Nacional, subindo à sanção presidencial e recebendo o beneplácito 
do Chefe da Nação para transformar-se na Lei n• 6.223, que passou 
a viger desde 15 de julho de 1975. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite V. Ex• um 
aparte? . 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Portanto, 
nenhuma dúvida poderia mais prevalecer, no que diz respeito à 
caracterização da iniciativa. O projeto de lei então estâ definiti· 
vnmente assentado como o caminho natural para a disciplinação da 
norma constante do art. 45 de nossa lex Fundnmentalis. 

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Senador Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Bros01rd (MDB- RS)- Nobre Senador, cm caso 
concreto, não hâ dúvida razoãvcl nem pode haver sequer dúvida 
razoâvcl, uma vez que o texto, que é objcto da regulamentação, diz 
com todas as letras: "A lei regulará o processo de fiscalização", - a 
lei. 

O SR, MAURO BENEVIDES (MDB - CE)- Perfeitamente, 
nobre Senador Paulo Brossnrd, Em homenagem à Casa, trouxe aqui, 
apenas para dar uma escora maior aos argumentos que venho 
procurando expendcr neste instante, alguns dados que são de um 
mestre em Direito Constitucional, o notãvel Pontes de Miranda que, 
nos Comentários à Constituição de /967, diz, à pâgina 122 desse tomo: 

"Art. 45. A lei regu\nrã o processo de fiscalização, 
pela Cürnnrn dos Deputados e pelo Senado Federal, dos ntos 
do Poder Executivo, inclusive os da administração indiretn," 

E diz Pontes de Miranda, comentando esse dispositivo constitu· 
cional: 

"I) Fiscalização prevista em lei. - A Constituição de 
1967 referiu-se, em muitos pontos, à nscaliznçilo que há 
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de exercer, quanto nos a tos do Poder Executivo, o Congresso 
Nacional. No art. 45 há passo adiante: deixou-se a lei- que 
não é lei complementar," 

Qual é a conclusão que se tira? E: lei ordinária! 

",., regular o processo de fiscalização pela Câmara dos 
Deputados c pelo Senado Federal, ou por aquela, ou por cs· 
se, dos atas do poder Executivo e da administração dcscen· 
tralizada." 

Não pode, portanto, remanescer dúvida alguma de que o cami· 
nho natural a ser seguido, para a regulamentação desse dispositivo, 
teria que ser realmente o projeto de lei. 

O Sr. Paulo Bro111rd (MDB - RS)- Peço desculpas por ter 
interferido no debate, quando V. Ex• tinha a seu favor a autoridade 
magistral de Pontes de Miranda. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Não há 
dúvida, nobre Senador Paulo Brossard, que toda a Casa reconhece 
cm V. Ex•, também, aquele jurista eminente que já tem transmitido 
ensinamentos valiosos a todos nós, os seus colegas parlamentares. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Senador Mauro Benevi· 
dcs, V. Ex• permite um aparte? 

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

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Senador Mauro 
Benevides, a proposição de V. Ex• é de alta relevância e de máxima 
importância para o Legislativo, pois visa disciplinar o art. 45 que 
busca a fiscalização dos atas do Executivo. V. Ex• já provou a consti· 
tucionalidade da sua proposição. O que é lamentável é que até hoje 
esse artigo não possa ser regulamentado e o Executivo não tenha 
aquela fiscalização que seria feita pelo Legislativo. Parabéns a 
V. Ex• que mais uma vez volta a este assunto, na certeza de que um 
dia o Poder Legislativo brasileiro há de compreender a necessidade 
de se fiscalizarem esses a tos. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Agradeço a 
manifestação de V. Ex•. nobre Senador Itamar Franco, de quem 
recebi, desde a apresentação do projeto, o estimulo c a solidariedade 
indispensáveis para que continuasse a perseguir esta meta a que me 
tenho entregue, realmente, com obstinação, interesse e empenho. 

Mas, diz mais o nobre Relator, o Senador José Lindoso, que no 
entender de S. Ex• não haveria necessidade de se promover a 
disciplinação dessa norma constitucional. Entende S. Ex• que se 
pretendêssemos aplicar. exclusivamente, norma já existente no 
Regimento Interno da Casa, teríamos aí aquele lastro legal 
indispensável para cumprir com uma atribuição de expressivo realce, 
de maior significação para a valorização do trabalho parlamentar. 

Transporta-se S. Ex• ao art. 74 do nosso Regimento Interno 
que diz: 

"As Comissões Permanentes têm por finalidade estudar 
os assuntos submetidos a seu exame, sobre eles manifestando
se na forma prevista neste Regimento, assim como exercer, 
no âmbito das respectivas competências, a fiscalização dos 
atos do Poder Executivo e da administração descentralizada 
prevista no art. 45 da Constituição." 

E hú o desdobramento cm vários parágrafos permitindo, então, 
que subcomissões se dividam nesse trabalho atribuído às Comissões 
Permanentes do Senado Federal. 

O Sr. Lázaro Barbozu (MDB - GO) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR, MAURO BENEVIDES (MDB- CE) -Com prazer, 
nobre Senador Lúznro Bnrbozu. 

O Sr. Lúzoro Burboza (MDB- GO)- Eminente Senador, é 
notítvel o trabalho que V. Ex• desempenha no Senado Federal. 

visando dar ao País regulnmentuçüo do texto constitucional, 
oferecendo as condições indispensâveis a uma fiscalização eficiente 
dos ntos da administração pública direta e indireta. V. Ex• tem sido 
um gigante nesta causa que é: da maior importância não apenas para 
o Congresso Nacional, não apenas para o próprio Poder Executivo, 
mas para todo o País. Veja V. Ex•: atualmentc, os Tribunais de Con· 
tas e, especialmente, o Tribunal de Contas da Uni~o. a cada dia se 
vêem com a carga mais acentuada de serviços, no que tange à fiscali
zação da administração pública direta e indircta. Mas, ocorre que o 
Tribunal de Contas só tem condições de examiná-las nu forma, pelo 
seu aspecto puramente técnico, ao passo que não é apenas cabível, na 
espécie, uma vez regulamentado o art. 45. Mais do que cabível será, 
entüo, dever do Congresso Naéional, promover esses exames das con
tas do Executivo e da administração indireta, nilo apenas quanto aos 
aspectos técnico que são~ muitas vezes, examinados, cm maior 
profundidade, pelo Tribunal de Contas, mas em todos os aspectos 
que elas envolvem. O trabalho de V. Ex• é perfeito, é louvável e o 
País inteiro anseia pelo instante em que o Congresso Nacional final· 
mente transforme em lei o projeto de V. Ex• Parabéns nobre 
Senador. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Expresso a 
V. Ex•, nobre Senador Lázaro Barboza, os meus agradecimentos 
pelo sua generosa manifestação. Reconheço o esforço que venho 
despendendo com o objetivo de tornar realidade esta proposição que 
traria, quando passasse a viger, possibilidade de uma projeçilo maior 
ao trabalho do Poder Legislativo, quer no Congresso Nacional, quer 
nos Estados, através das Assembléias Legislativas. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

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

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Não hâ por que 
desconhecer o interesse de V. Ex• e por isso mesmo distinguir o tra· 
bulho que realizou na elaboração do projeto. Mas, a minha interven
ção, Sr. Senador, é apenas para que, nessa voz alta, não se pense que 
as contas do Governo não estão sujeitas à fiscalização. Sabe V. Ex• 
que o Congresso exerce essa fiscalização com o auxílio do Tribunal 
de Contas da União, nos termos da Constituição vigente, e que o Tri· 
bunal de Contas tem poder amplo na apreciação das matérias que 
silo submetidas ao seu julgamento. Lembro-me bem que na aprecia· 
çüo de uma dessas contas entendeu, uma grande maioria, que aquele 
calenda órgão chegou, inclusive, a ir além das próprias atribuições, 
Porque, em verdade, no que tange à política administrativa, ou seja, 
no que diz respeito às prioridades do Governo, isso constitui matêria 
da atribuição exclusiva do Executivo: mas, até: aí quis estar o egrégio 
Tribunal de Contas da União. Por isso, minha intervenção é no senti· 
do de reconhecer que V, Ex• realmente apresentou um trabalho 
meritório, e que seu objetivo é:, inegavelmente, o objetivo de um ho· 
mem público do seu quilate; mas, isso não quer dizer que as contas 
do Governo estejam a salvo de uma apreciação pelos poderes compe· 
tentes, que silo o Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da 
Uniilo. 

O SR. MAURO BENEVIDES (ARENA - CE) - i! certo, 
nobre Senador Heitor Dias, que us contas governamentais silo 
passíveis, por imperativo Constitucional, da nossa apreciação, do 
Congresso Nucionul que se fuz com o auxílio do Tribunal de Contas 
da União, curucterizando esse trabalho, do Congresso com o 
concurso do Tribunal, aquilo que se chamou e que se chama de con· 
trole interno. 

Sube V, Ex• que, em duas oportunidades, nesta Casa, quando 
du apreciação dus contus do Executivo, alusivas aos exercícios de 
1973 e 1974, quando. relu tores no Tribunul os eminentes Ministros 
Butistu Rumos c Luiz Gullotti, defendi ponto de vista nu Comissão 
de Finuncus e no plenúrio desta Cusu, segundo o quul u upreciução 
dus mesmus, pelo Tribunul da formu como foru concebido o relató· 
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rio, era pcrrcitnmcntc justo, porque se enquadrava em tudo aquilo 
que significava doutrina moderna em matéria de fiscalização c 
controle. 

Acredito que esse tema, sem dúvida alguma, muito mais amplo se 
comportaria num outro debate que nós poder!nmos realizar, nesta 
Casa, quando dcrcndcria cu aquela dirctriz de que sendo as contas 
governamentais, hoje, o resultado da execução de programas, o Tri· 
bunal nilo pode se abster de razer uma avalinçilo acsscs dados c 
desses programas, para inrormar do seu resultado ao Poder 
Legislativo que, numa decisão polfticn soberana, aceitarâ ou não a 
análise procedida pelo Tribunal de Contas. 

Não há dúvida, nobre Senador Heitor Dias, de que o tema, 
realmente, ensejaria uma digressão bem mais longa e exaustiva. 

Mas, nesta oportunidade, Sr. Presidente, o que me . cabe 
cxatamente é estranhar a increpnçilo deste vício de inconstitucionali· 
dade, porque não houve da parte da douta Comissão de Constitui
ção e Justiça e, mais do que da douta Comissão, não houve, 
originariamente, do próprio Relator, aquela preocupação de 

cscoimnr o projeto de alegada inconstitucionalidade. 
Entilo, se há, de rato, uma consciência cristalizada no seio do 

Congresso Nacional, quanto à necessidade de se promover o con· 
trolc e a fiscalização dos atos do Poder Executivo e da Administra· 
ção lndireta c se o meu projeto pecava, tinha ralhas, possuia erros c 
omissões- c eu cheguei a admiti-los, reclamando um aprimoramen· 
to do seu texto- o que caberia ao nobre Relator? Era utilizar aquela 
prerrogativa do art. 300 do Regimento, apresentando uma emenda 
saneadora, para restabelecer a constitucionalidade do projeto e 
orcrecer, assim, viabilidade à sua tramitação nesta e na outra Casa 
do Congresso Nacional. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Claro! 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Porque esta 
proposição, Sr. Senadores, é daquelas que tem de se originar, 
obrigatoriamente, da iniciativa parlamentar, 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- lô: evidente. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Porque essa 
norma constitucional, até por imperativo de natureza ética, nós não 
podemos esperar que ela seja regulamentada por iniciativa do Poder 
Executivo. O Poder Executivo não poderá enviar mensagem a esta 
Casa, dizendo como pretende que o Congresso fiscalize os seus atas. 
Então, a iniciativa terã que sercaracterizadamente parlamentar. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Fora de dúvida. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a cnmpai· 
nha) ·-O tempo de V. Ex• já se esgotou, para discutir a matéria, Pc· 
ço que V. Ex• conclua a sua nrgumcntnçilo. 

O SR. MAURO BENEVJDES (MDB- CE)- Concluirei, Sr. 
Presidente, apenas peço a V. Ex• que me permita conceder um aparte 
ao nobre Senador Dirceu Cardoso, que já o solicitara há alguns ins
tantes. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador, o projc· 
to de V. Ex• encontrou guarida de parte de tres Senadores, membros 
da Comissão de Constituição c Justiça, no revés da Maioria, que se 
colocou contra o projeto de v. Ex• quero crer, tendo sido testcmu
nhn do seu trabalho, quando na Comissão de Economia explorou o 
assunto, abordando-o com n mnestria com que o temos conhecido, 
aqui, no Senado c naquela Comissão, quero crer, rcpitq, que V, Ex• 
está querendo engrandecer o Senado ou o Poder Legislativo, com o 
seu projeto, e os que silo contra querem apequená-lo. Quero dizer 
que no projeto de V, Ex• o meu voto roi contra a inconstitucionulidn· 
de, 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- V. Ex• votou 
vencido. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Acompanhei o nobre Se· 
nador Nelson Carneiro, c votou tnmbém com restrições o nobre Se· 

nadar Accioly Filho. Mas, o meu pensamento roi o seguinte: as con· 
tas das empresas de economia mista do Governo silo riscalizadas pc· 
lo Tribunal de Contas e pelo próprio Governo, c longe de mim qual· 
quer ncusnçi!o a este órgi!o, embora ele seja um auxiliar do Poder Lc· 
gislntivo, nessa fiscalização. Essas contas silo examinadas por mem· 
bros de um tribunal de nomeação do Governo, ao passo que, no pro
jeto de V. Ex•., a riscnliznção seria rcita por homens ungidos nas ur· 
nas, independentes, com mandato constituído pelo povo c com este 
mandamento de riscnliznr as contas das autarquias e do Governo. 
Portanto, acho altamente moralizador o projeto de V. Ex•. E não vi 
civa de inconstitucionalidade cm qualquer aspecto do projeto, exami
nado pela Comissão de Constituição c Justiça, onde sou um obscuro 
e humilde membro, mas votei contra, pcrrcitamcnte consciente e 
tranqUilo de que estava votando com a boa doutrina que o projeto de 
V. Ex•. contém. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Expresso a 
V. Ex•, nobre Scn~dor Dirceu Cardoso, os meus agradecimentos 
pela sua intervenção na tarde de hoje c, sobretudo, pelo seu voto con
rortador, ao ensejo da apreciação, por parte da Comissão de Consti
tuição c Justiça, do parecer do nobre Senador Hclvídio Nunes, arri
mado em manircstação anterior do nobre Senador José Lindoso. 

Portanto, Sr. Presidente c Srs. Senadores, desde o primeiro mo· 
mcnto reconheci que a minha proposição tinha implicações de natu· 
reza política; pude vislumbrar os tropeços, os embargos, as obstaculi
zações que ocorreriam no seu trâmite nesta e na outra Casa do Con· 
grcsso. 

Sou homem de rormação democrática c teria que me curvar a 
qualquer manirestação da Maioria. Mas o que estranhei, prorunda· 
mente, roi esta conceituação de inconstitucionalidade, incrcpada ao 
projeto de minha autoria. Por isso é que estou na tribuna, neste ins· 
tantc, para dcrender essa constitucionalidade, que roi posta cm dúvi
da pela douta Comissão de Justiça, 

Faço votos por que, reexaminando a matéria- se a Casa vier. a 
acolher requerimento a ser encaminhado, nos termos regimentais, pe· 
lo eminente Lidcr Senador Franco Montoro- novas luzes iluminem 
a Comissão de Constituição e Justiça, para uma rcarerição dessa ma· 
tí:ria, um reexamc do seu conteúdo, um aprimoramento do seu texto; 
O Congresso Nacional não pode prescindir de instrumentos legais 
adequados, para o cxercfcio de uma prerrogativa constitucional, que 
vai concorrer para projetar ainda mais o Poder Legislativo c todos 
seus integrantes. (Muito bem! .Palmas.) 

O Sr. Helv(dlo Nunes (ARENA - PI) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra no 
nobre Líder Senador Hclvidio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sou daqueles que pensam que nilo paira dúvida alguma quanto 
à clcvução dos propósitos que inspiram o eminente Senador Mauro 
Bcncvides na rormulnçilo do projeto em exame, por intermédio do 
qual pretende regulamentar o nrt. 45 da Constituição Federal. 

No principio deste ano, procurado pelo nobre Senador José 
Lindoso, que acaba de ser eleito Primeiro Vicc-Prcsidcntc desta 
Casa, dele obtive a inrormaçilo de que durante o período de recesso 
parlamentar, do fim do ano, havia estudado prorundamente a mnté· 
riu c confidenciou que, dentro cm breve, possivelmente, teria a 
oportunidade de publicar matéria mais substancioso, versando o 
problema da fiscaliznçilo por parte do Congresso Nacional. 

Examinei cuidadosamente o parecer que S. Ex• elaborou, c nilo 
tive dúvidas cm acolhe-lo, ruzilo pela qual o orereci, de corpo inteiro, 
à consideração, no estudo e ao exume da Comissão de Constituição c 
Justiçu. 

Recolhendo, por outro lado, a importfmcin da matéria, 
recolhendo, de outrq parte, o espirita de combatividade, a clarivldên· 
ciuc o saber jur!dico do eminente Senndor Muuro Bcnevides, certo e 
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convencido de que S. E<•, na sessão de hoje, mais uma vez, viria 
defender seu projeto, procurei c.amind·lo sob outros aspectos, 

Recorri à Assessoria do Senado Federal, c elaborei como que 
um voto próprio, desta feita sem o substancioso arrimo do Senador 
José Lindoso, onra lê-lo na sessão de hoje, e já a esta altura convenci· 
do de que o eminente Líder da Minoria irá pedir o rcc<amc da maté· 
ria pelas Comissões técnicas desta Casa. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, diz o art. 45 da Constituição: 

"A lei regulará o processo de fiscalização, pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atas do Poder 
E<ccutivo, inclusive os da ndministrnçilo indircta," 

Dispõe o projeto que a fiscalização será e<crcida pela Câ· 
mara dos Deputados e pelo Senado Federal, sem prcjulzo 
da prevista cm outros dispositivos constitucionais. E<cctun· 
dos os regulamentares, abrangerá ela todos os atas admi· 
nistrativos, quando se tratar de administração centralizada; c 
os atas de gestão administrativa, patrimonial c financeira, cm 
se tratando da administração indircta, assim consideradas as 
autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas 
c fundações, Cingir·SC·á, porém, nos aspectos de legalidade 
dos atos, inclusive os concernentes ao desvio de finalidade, 
abuso de direito e fraude à lei. 

lncumbir-sc-á da fiscalização, cm cada Casa do Congrcs· 
so, Comissão de Fiscalização c Controle integrada por IS 
membros, observado em sua composição o critério de pro· 
porcionalidadc partidária c obedecidas, na indicação dos 
membros, as normas regimentais atincntes à composição das 
Comissões Permanentes do Legislativo Federal. 

As Comissões poderão: convocar Ministros de Estado, 
funcionários civis c militares c dirigentes de entidades de 
administração indircta; solicitar, por escrito, informações à 
administração dirctn c indircta: promover a tomada de 
depoimentos c n inquirição de testemunhas; requisitar 
documentos públicos c providenciar pcrlcins c diligências. 
Somente as Mesas da Câmara e do Senado Federal poderão 
dirigir-se à Presidência da República para solicitar informa· 
ções ou documentos, Fi<ar-se-ão prazos não inferiores n dez 
dias para o atendimento das convocações, pedidos de 
informações, depoimentos, requisições de documentos, dili· 
gências e perícias, sob pena de responsabilização do infrator. 
O sigilo dos documentos scrà observado. 

A Comissão de Fiscalizaçilo c Controle fará relatório à 
respectiva Casa do Congresso, com indicação, quando for o 
caso, de responsáveis c providências, manifestando-se sobre 
o assunto o Plenário da Casa, por maioria de votos. A matí:· 
ria objcto de apuração por uma das Comissões de Fisco· 
lização e Controle ficará c.clulda de apuração simultânea 
por qualquer instância administrativa. As despesas com o 
funcionamento das Comissões correrilo à conta das dotações 
orçamentárias da respectiva Casa. 

A justificação alude às tentntivus anteriores de 
regulamentação do artigo 45 da Constituição, inclusive em 
conjunto com o artigo 70, observando terem sido arquivados 
vários projetas de lei cm tal sentido. Menciona a recente Lei 
n• 6.223, de 15·7·75, que disciplinou a fiscalizaçilo financeira 
c orçamentária da União pelo Congresso Nacional e assinala 
n urgência de rcgulnmentação do urtigo 45, especialmente cm 
face da existência de numerosas entidades da Administração 
dcsccntrulizadu. 

A esta altura, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho para mim 
que nu defesa que fez da sua importante proposição, o nobre e 
eminente Senador Mauro Bcncvides nilo teve ajuda dos seus emincn· 
tcs colegas de Partido, quando lhe ofereceram vários apartes, nos 
quais procuraram demonstrar que, como foi salientado pelo nobre 
L! der Heitor Dias, o nosso Pais· não tem disciplinamento jurldico, 
que ns contas do Poder Executivo e das entidades de administração 

indircta não passam pelo crivo do Tribunlll de Contas, muito menos 
pelo Senado Federal. 

Vamos agora c<aminar a matéria sob um cnfoquc eminente· 
mente jurldico c constitucional. 

O art, 45 da vigente Constituição ·Federal repete o 
art. 48 da Constituição de 1967 c este o parágrafo único 
aditado pela Emenda Constitucional n• 17, de 26 de nevem· 
bro de 1965, ao nrt. 65 da Curta· de 1946. Sobre ele pouco 
têm discorrido os tratadistas, podendo, entretanto, ser 
invocado o seguinte trecho de Pontes de Miranda, de que 
também se socorreu o eminente Senador Mauro Bcncvidcs, 
em seus "Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda 
n• I, de 1969", 2• Edição, Tomo III, n. 122: 

"I) Fiscalização prevista cm lei - A Constituição de 
1967 referiu-se, cm muitos pontos, à fiscalização que há de 
c.crcer, quanto aos atas do Poder E<ccutivo, o Congresso 
Nacional. No art. 45 há passo adiante: deixou-se a lei- que 
não é lei complementar- regular o processo de fiscalização 
pela Câmara dos Deputados c pelo Senado Federal, ou por 
aquela, ou por esse, dos atas do Poder E<ccutivo c da 
administração descentralizada." 

A seu turno, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, em seu 
livro "Comentários à Constituição Brasileira" (Edição 
·saraiva 1972, I• volume, ns. 276/7), assim se manifesta a 
respeito: 

"Processo de fiscalização - A fiscalização parlamentar 
da administração lndlreta oferece, sem dúvida alguma, 
problemas delicadas, Por Isso, é sábio o texto ao prever lei que 
discipline o processo dessa fisca/i:açào, Isto é, que determine o 
modo por que ela há de efetlvar-se e os limites que terá de 
respeitar." (Os grifos silo deste parecer.) 

10. Vê-se que ambos os comentaristas dão ênfase à 
fiscalização das entidades da administração indircta, 
assinalando Manuel Gonçalves Ferreira Filho a questão do 
processo a ser observado na fiscalização c dos limites que 
deverá observar. 

II, De outra parte, referindo-se ao "controle da lcgaJi. 
dadc ou legitimidade" do ato administrativo, pondera Hclly 
Lopes Mcircllcs, cm seu "Direito Administrativo Brasileiro" 
(3! Edição, Revlsra dos Tribunais, 1975), a n. 609: 

"0 controle de legalidade ou legitimidade tanto pode ser 
exercido pela Administração, quanto pelo legislativo ou pelo 
judiciário, com a única diferença de que o Executivo c.crcita· 
o de oficio ou mediante provocação rccursal, ao passo que o 
legislativo só o cfctivn nos casos e< pressas na Constituição, c 
o Judiciário através de ação adequada," 

12. E Caio Tácito, cm sua obra "Direito Administrati
vo", Edição Saraiva, 1975, pág, 283, assim se refere ao 
art. 48 da Constituição de 1967: 

"Disposição singular, que nilo constava do projeto 
enviado pelo Presidente da República, é a do art.48, assim 
redigido: 

"A lei regulará o processo de fiscalização, pela Câmara 
dos Deputados c pelo Senado Federal dos atas do Poder 
E<ecutivo e da administração descentralizada." 

Qual o cxato alcance que a lei atribuirá a essa novidade? 
Amplia-se, certamente, o controle do Congresso sobre a 

Administração, anteriormente circunscrito às Comissões 
Parlamentares de Inquérito, às convocações de Ministros c 
aos pedidos de informações, como meios indirctos de 
fiscalização, 

Estará nu conteúdo do novo preceito o c<erclcio dircto 
de tiscnliznçilo? Quul o limite c u formn de que se revestirá 



I 
I 
J 
I 

'1 

i 
:1 
:j 
'I 

I 

:I 
:I 
.I 

I 
I 
! 
! 

I 

Junho de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Qulnta·felra 30 3267 

esse exame especial de ates do Poder Executivo, tanto na 
administração dirctn, como na indircta7 Poderá estender-se 
até à anulação de tais atos ou apenas se manterá como outra 
forma indircta de controle de legalidade c de eficiência da 
Administração Pública? 

"São incógnitas c interrogações que o laconismo do 
texto deixa pendentes sobre a cabeça dos administradores, na 
expectativa da lei complementar." 

13. Valiosos silo os subsidies de Mcircllcs c Caio Tácito 
para a exegese do dispositivo constitucional que o projeto cm 
foco, visa a regulamentar, 

14. O exame dos Projetas de Lei n•s 1.212/73 c 
1.563/73, ambos da Câmara dos Deputados, que também 
pretendiam regulamentar a fiscalização dos atas do Poder 
Executivo, pelo Legislativo, permitiu que fossem fixadas as 
seguintes conclusões no tocante ao citado art. 45: 

a) o dispositivo constitucional alude genericamente aos 
·ates do Poder Executivo e não; expressamente, a todos esses 
ates, devendo ser desde logo cxcluidos da fiscalização cm 
causa os privativos do Presidente da República, especial· 
mente os do art, 81 da Constituição, para resguardo da in· 
dependência dos Poderes, nos termos do nrt. 6•; 

b) d·iantc do principio geral da independência dos Pode· 
rcs, contido no art. 6•, o campo da ação fiscalizadora do 
Congresso Nacional, que o cxccpciona, tem de balizar-se 
pelas hipóteses em que essa fiscalização lhe é cometida por 
mandamentos expressos da Constituição; 

c) a fiscalização deve dizer respeito, unicamente, ao 
aspecto de legalidade dos ntos, não cabendo ao Poder 
Legislativo apreciá-los do ângulo da eficiência ou da aferição 
qualitativa de performance; c 

d) não pode a fiscalização ser atribuida a pessoas 
estranhas ao Poder Legislativo, sob pena de ser violada a 
proibição constitucional à delegação de competência. 

I S. De acordo com essas considerações, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, deve ser examinado o projeto em tela cm 
confronto com os pressupostos fixados nos itens 8 a 14 supra, 
bem como sob outros ângulos que a seguir serão apontados. 

16. Sob essa ótica, é forçoso concluir que o projeto 
descumpre o dispositivo constitucional que iria rcgulamen· 
tar, cm pelo menos dois pontos essenciais: não traça o 
processo da fiscalização em causa c abarca expressamente, 
todos os ates administrativos, exccto os regulamentares, sem 
atentar para o já mencionado nrt. 6• da Constituição, que 
consagra o principio maior da independência e harmonia dos 
Poderes. 

17. Com efeito, no concernente no primeiro ponto, 
limita-se o projeto a aludir cm termos gerais à fiscalização, e 
institui as Comissões Parlamentares dela incumbidas, 
fixando sua composição c atribuições, e respigando temas 
corrclatos. Entretanto, o processo deverA significar mais que 
isto, para definir cfctivamente o modus fac/endi da fiscaliza· 
çilo, que não deve ficar ao sabor da inventiva e do arbitrio de 
cada membro das Comissões, sob o risco de afinal resultar no 
aprofundamento de aspectos dcspiciendos da administração 
c deixar ln a/bis outros de maior relevância e interesse público. 

18. Em conseqUência, nilo havendo regulado o processo 
da fiscalização prevista no nrt. 45 da Constituição, o projeto 
na verdade contraria esse dispositivo, mostrando-se, pois, 
inconstitucional. 

19. Quanto ao segundo ponto, no abranger todos os 
ates do Poder Executivo, com exceçilo, apenas, dos 
regulamentnrcs, o projeto fere u independência dos Poderes, 
utritundo-se com o jn citado art. 6• da Lei Maior c incidindo, 
também ni, cm inconstitucionalidade. 

20. De outra parte, incorre o ·projeto cm evidente 
demasia; quando dispõe, como segue, no artigo 2•, letra b, ln 
fine, c no parágrafo único do artigo 5•: 

"Art. 2• A fiscalização scrã exercida: 
a) ............................................ . 

b) quando se tratar da Administração indirctn, que para 
os efeitos desta lei compreende as autarquias, as sociedades 
de economia mista, as empresas públicas c as fundações, 
sobre os atas ac gestão administrativa, patrimonial c finan· 
ccira, 
· Parágrafo único. . .............................. . 

uArt. 59 ...... , .... , , . , ... , ........... , ... , , .... . 

Parágrafo único. A matéria que for objcto de apuração 
por Comissão da Câmara dos Deputados ou Senado Federal 

' fica cxcluida de apuração simultânea por qualquer instância 
administrativa.'' 

21. No tocante ao artigo 2•, h, a recente Lei número 
6.223, de 15·7·75, já regulou a fiscalização da gestão finan· 
ceira das entidades da Administração indireta, como consta 
dos seus artigos 7• c 8•, incidindo o projeto, assim, cm bis ln 
(dem, que não pode prevalecer. 

22. E no que tange ao parAgrafo único do artigo 5•, não 
procede a exclusão da apuração asministrativa das matérias, 
objcto da fiscalização das Comissões instituidas pelo projeto, 
pois se trata de sistemas de fiscalização independentes, cada 
qual regulado por dispositivos constitucionais c legais distin· 
tos, que não se podem prejudicar ou alijar uns aos outros. 

23. Se se dispusesse que a fiscalização cfetuada pela 
Comissão de uma Casa do Congresso excluiria a da outra, 
nada caberia objctar, pois, realmente, ambas as fiscalizações 
se equivaleriam, não devendo repetir-se. Entretanto, o 
mesmo não ocorre cm relação à fiscalização administrativa, 
que tem fulcro constitucional próprio c procedimentos c 
objctivos diversos da prevista no artigo 45 da Lei Maior, não 
J?.Odendo ser por ela substituída. 

24. No particular, a proposição do Senador Mauro 
Bcnevidcs vulncra o projeto c o artigo '71 da Constituição, 
especialmente no que diz com o item lll, configurando, 
nessas condições, um terceiro motivo de inconstitucionali· 
dadc. 

Nestas condições, Sr. Presidente, c já convencido de que a 
matéria será novamente apreciada pelas Comissões Técnicas desta 
Casa manifesto, mais uma vez, c reitero, nesta oportunidade, o voto 
que tive a honra de pronunciar na Comissão de Constituição c 
Justiça, acolhendo o magistral parecer oferecido pelo nobre c 
eminente Senador que honra c preside a Mesa desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Continua cm discussão 
a matéria. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) peço a palavra, Sr. Prcsi· 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Com a palavra o nobre 
Li der da Minoria. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Sem rcvisilo do 
orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

O debate que acaba de se travar sobre a matéria revela a sua 
cxtraordinãria importância. Eu me permitiria lembrar que o projeto 
se refere a umu das três grundcs funções que tem o Congresso Nacio· 
na!. 

Ensinam os tratadistas que o Congresso tem uma funçilo 
representativa, umu função lcgislutivu e outra fiscalizadora. O exerci· 
cio du funçilo nscalizadoru i: fundumentnl c o projeto do nobre Sena· 
dor Mnuro Benevidcs vlsu, precisamente, cm cumprimento ao 
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dispositivo do artigo 45 da Constituição, estabelecer normas para 
que essa fiscalização seja, cfctivamcntc, exercida pelo. Congresso 
Nacional, criando órgãos dentro do Congresso, com a indepên
dencia c a representatividade que tém para a fiscalização in
dependente desses a tos. 

O debate, Sr. Presidente, mostrou que favoravelmente à tese 
definida pelo nobre Senador Mauro Bcncvidcs militam inúmeras au
toridades, entre outras, pela sua inegável significação na vida jurl
dica do Pais, a opinião de Pontes de Miranda. 

Os apartes trazidos ao debate c a contribuição que nos foi 
fornecida pelo Senador Mauro Bencvidcs c, cm seguida, o contrário, 
mas também com subsidias para este debate, pelo Senador Hclvldio 
Nunes, nos levam a formular o requerimento, que encaminhamos à 
Mesa. O debate revelou a necessidade de um rccxamc da matéria. Se 
existem pontos imperfeitos, eles podem c devem ser corrigidos, O 
que não se compreende é que, liminarmente, se recuse uma propo
sição deste alcance c desta significação. Neste sentido, Sr. Presidente, 
para permitir que, dentro do processo legislativo e rigorosamente 
dentro do Regimento, a matéria possa ser mais amplamente debatida 
na Comissão de Constituição c Justiça, estamos encaminhando à 
Mesa requerimento com fundamento no art. 310,1ctra "b" do Regi
mento Interno, solicitando seja o projeto enviado à Comissão de 
Constituição c Justiça para o seu recxamc. !;: o requerimento ql) .. 
encaminhamos à Mesa, solicitando que V. Ex• o subm~ta à 
aprovação do Plenário. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A Mesa aguardará o 
requerimento de V. Ex• (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que scrâ lido pelo Sr. I •-Secretário. 
~lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 110, DE 1977 

Nos termos do art. 310, alfnea b, do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 40, 
de 1976, a fim de que a matéria seja encaminhada ao rccxamc da 
Comissão de Constituição c Justiça, 

Sala das Sessões, em 29 de junho de 1977,- Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - De acordo com a 
deliberação, a matéria é retirada da pauta para o recxame solicitado. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 9: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado no 297, de 1976, do 
Senhor Senador Nelson Carneiro, que allcra a rcdaçilo do 
artigo 2• da Lei n• 4.281, de 8 de novembro de 1963, tendo 

PARECER, sob n• 163, de 1977, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nilo havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 

!;: o seguinte o projeto rejeitado: 

PRO,IETO DE LEI DO SENADO N• 197, DE 1976 

Altera a redaçilo do artigo 2• da Lei n• 4.281, de 8 de 
novembro de 1963. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I • Passa a vigorar com a seguinte rcdaçi\o o art. 2• da 
Lei n• 4.281, de 8 de novembro de 1963: 

"Art. 2• O abono de que truta a presente lei é cxtcnsi· 
v o a todos os segurndos que durante o ano tenham percebido 

auxflio-docnça ou a dependentes seus que tenham percebido 
au~Uio-rcclusilo." 

Art. 2' Serão os encargos decorrentes desta lei atendidos com 
recursos de que trata o art. 69 da Lei Orgânica da Previdência Social. 

Art. 3• Entrará esta Lei cm vigor mi' data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrArio. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia, vai-se passar à apreciação do Reque
rimento n• 207, lido no Expediente, de ur~ência par~ a Mensagem 
n• 128, de 1977. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pau

sa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria, 

que foi despachada às Comissões de Economia c de Constituição c 
Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Roberto Saturnino o parecer da 
Comissão de Economia. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do 
Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no 
sentido de que seja o Governo do Estado do Rio de Janeiro autoriza
do a elevar cm CrS 600.000,000,00 (seiscentos milhões de cruzeiros) 
o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa c,ontratar 
empréstimo junto ao Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A., por 
conta do Banco Nacional da Habitação, destinado à intcgralizaçilo 
da cota de capital junto à Companhia do Metropolitano do Rio de 
Janeiro, objctivando viabilizar, no corrente ano, o cronograma de 
obras c encomendas do projeto do Metropolitano cm construção na
quela capital. 

rnis: 
2. O empréstimo a ser contraldo, tem as seguintes condições gc-

A- Valor: CrS 600.000,000,00 
B- Prazos: 

I - de carência: 3 anos: 
2- de amortização: 216 meses: 

C - Encargos: 

I- juros: 8,5% a.a. (inclulda a taxa do agente financeiro), 
sobre o saldo devedor corrigido, devidos mensalmente, inclusive no 
período de carência: 

2- correção monetária: idêntica à das ORTNS: 
3- taxa de fiança: 0,25% a.a.; 
4- taxa de administração: I% sobre o valor de cada 

desembolso: 

D- Carantia: fiança do BANRJO; 
E - Destinação dos recursos: intcgralização da cota de capital 

junto à Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro. 

3. A matéria é acompanhada da Exposiçilo de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável ao pleito do 
Governo do Estado do Rio de Janeiro (EM n• 168/77). 

4. Trata-se de operação a que, por força das disposições conti
das no urtigo 2• da Resolução n• 93, de 11·10·76, do Senado Fe
deral, não se aplicam os limites fixados no artigo 2• da Resolução 
n• 62 de 28-10-75, haja vista que os recursos a serem repassados pro
vêm do Banco Nacional .da Habitação - BNH c, portanto, consi
derada extralimitc. 
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5. De acordo com os registras do Departamento du Dívida 
Pública do Banco Central do Brasil, u situação dn divida consolidada 
internu do Estudo apresenta-se conforme quadro a seguir: 

VAlor CM Cr$ 10 •il 

DiVIDA CONSQI,lDMA ro:uç"ío I:!H: OI'EI!.IÇ~O :ll'niN;~O rO:iTI!Rlt.U! 

INTERNA 30/0'1/77 (8) A CONTRI.TAÇi'tO r111-:-

'fENDIDA C • A,.D 

1 .. IntrAlhitc ~·"2"· :tG:! 1G - 5o47.,olG2,6 

11 .. Extrlal:hli te 1,229,419016 (,00.000,0 2.129.1\9016 

a) rHilH 76ol52 1 3 - 76ol52,3 
b) ,.. 
c) DHH lo<45lo338 1 3 600.000,0 2.053•338,3 

'f'OtUGer&l Z:.~~:.!~~:.~ ~22:.2~.:.22 Z:!2~:.!ll:.~ 

6. O Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A., na qualidade de 
agente do Banco Nacional da Habitação, com o Oficio n• 256(77, 
considerou a operação de crédito sob exame, técnica e financeiramcn· 
te viável. 

7. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas vigentes e 
no Regimento, esta Comissão conclui por aceitar a solicitação conti· 
da na Mensagem n• 128, de 1977, do Senhor Presidente da Repúbli
ca, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 36, DE 1977. 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a ele
var em CrS 600.000.000,00 (seiscentos milhões de cruzei
ros) o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I' 1: o Governo do Estudo do Rio de Janeiro auto

rizado, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de 
outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar cm 
Cr$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar empréstimo junto no Banco do Estudo do Rio de 
Janeiro S.A., este como agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação, destinado à integralização da cota de capital 
junto à Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro, ob
jetivnndo viabilizar, no corrente ano, o cronogrnmu de obras 
c encomendas do projeto do Metropolitano em construção 
naquela Capital. 

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

Creio, Sr. Presidente, ser dispensável ressaltar os aspectos, do 
mérito em si, da operação, dado que os recursos provenientes dela 
servirão para dar continuidade às obras do Metrô do Rio de· Janeiro, 
cuja prioridade é reconhecida, com unanimidade, por todos aqueles 
que se preocupam com os problemas da infra-estrutura daquela gran
de cidade. 

Sendo assim, meu parecer é: fuvorúvcl, nos termos apresentados. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O parecer da Comissilo 
de Economia conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n• 
36, de 1977, concedendo a autorização solicitada. 

Tem a palavra o nobre Senador Leite Chaves para proferir o 
parecer du Comissão de Constituiçüo c Justiça. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Pura emitir parecer.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pelo presente projeto du Comissão de Economia - (urt, I') -
fica "autorizado o Governo do Estudo do Rio de Janeiro, nos termos 

do art. 2• da Resolução n.' 93, de li de outubro de 1976, do Senado 
Federal, u elevar cm CrS 600.000.000,00 (seiscentos milhões de 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna, u fim de 
contratar empréstimo junto ao Banco do Estado do Rio de Janeiro 
S.A., este como agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, 
destinado à intcgrulização da cota de capital junto à Companhia do 
Metropolitano do Rio de Janeiro, objctivando viabilizar, no corrente 
ano, o cronogramn de obras e encomendas do projeto do Mctropoli· 
ta no cm construção naquela capital". 

2. Com a edição da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976 
- artigo 2• - que alterou a Resolução, n• 62, de 1975, ficaram 
excluldos dos limites estabelecidos pelo artigo 2• da Resolução 
n• 62, de 1975, as operações de créditos contratadas pelos Estados c 
Municípios, com recursos provenientes do Fundo Nacional do 
Desenvolvimento Urbano - FNDU, do Banco Nacional da Habita· 
ção ..:... BNH e o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, e; dessa forma, consideradas extrulimitcs. 

3. Acompanha a matéria a Exposição de Motivos do Sr. 
Ministro de Estado da Fazenda (EM n• 168(77), favorável ao pleito 
do Governo do Estado do Rio de Janeiro, tendo o Conselho Monetá· 
rio Nacional, em sessão de 23 de junho de 1977, se manifestado 
favorayclmenteao atendimento do pleito. 

4. No âmbito da competência desta Comissão, hã a ressaltar 
que o projeto obedeceu ao disposto no art. 42, item VI, da Constitui
ção, às normas legais (Resoluções n•s 62, de 1975 c 93 de 1976) c os 
estabelecidos no Regimento Interno (art. 106, item Jll). 

5. No ano passado, como membro da Comissão de Finanças, 
tive a oportunidade, de visitar o Mctrô, podendo constatar, ln loco, o 
adiantado da obra e a boa técnica com que está sendo realizada. 

Alguns aspectos do luxo constatado no acabamento das esta· 
çõcs de passageiros não comprometem o empreendimento, por isso 
mesmo, não vemos óbices à contratação do financiamento. 

Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da 
matéria, uma vez que constitucional e jurídica. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade ejuridici
dade do projeto. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n' 
36, de 1977, que autoriza o Governo do Estado do Rio de Ja
neiro a elevar cm CrS 600.000.000,00 (seiscentos milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Passa-se, agora, à 
apreciação do Requerimento n• 208, lido no Expediente, de urgência 
para a Mensagem n• 129, de 1977. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.). 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria, 

que foi despachada às Comissões de Economia c de Constituição c 
Justiça. 

Tem a palavra o nobre Senador Otair Becker para proferir o 
purecer du Comissão de Economia. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC. Pura emitir parecer.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senhor Presidente da República encaminha no exume do 
Senudo Fedcrul (urt. 42, item VI, da Constituição}, proposta no 
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sentido de que seja autorizado o Governo do Estado de Santa 
Catarina a elevar cm Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) 
o montante de sua divida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar empréstimo junto à Caixa Econômica Federal por conta 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado 
ao financiamento dn construção do Estádio Olfmpico Estadual. 

rnis: 
2. O empréstimo n ser contratado tem as seguintes condições gc· 

I- A- Valor: CrS 100.000.000,00; 
B- Prazos: 

I - de carência: 3 anos; 
2- de amortização: 12 anos; 

C - Encargos: 
I -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2- correçilo monetária: 60% do indicc de variaçilo 

das ORTN's, capitalizada no período de carência e cobrada 
trimestralmente no perlodo de amortização. 

D- Garantias: Imposto sobre n Circulação de Mcrca· 
dorias (ICM); 

E- Destinação dos recursos: financiar a construção do 
Estádio Olfmpico Estadual. 

3. Segundo a análise apresentada pela Caixa Econômica Fc· 
dera!, anexa, "a aprovação sob exame é viável técnica c financci· 
ramcntc, não devendo os encargos decorrentes do empreendimento 
acarretar maiores pressões orçamentárias do Estado cm questão". 

4. A matéria é acompanhada da Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável ao pleito do Go· 
vcrno do Estado de Santa Catarina, tendo o Conselho Monetário 
Nacional, cm sessão de 23·6· 77, aprovado a presente operação. 

5. Truta-se de operação a que, por força das disposições conti· 
das no art. 2• da Resolução no 93, de I 1·10-76, do Senado Federal, 
não se aplicam os limites fixados no art. 2• da Resolução n• 62, de 
28-10-75, haja vista que os recursos a serem repassados provém do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS c, portanto, 
considerada extralimite. 

6. De acordo com os registras do Departamento da Divida 
Pública do Banco Central do Brasil, DEDIP- a situação da divida 
consolidada interna do Governo do Estudo de Santa Catarina 
apresenta-se conforme o quadro a seguir: 

valor cri 11 0 •11 

P!YIDA CONSOLIDADo\ POt:Iç,;o EH; OrERIIÇXO EH IITUAÇ];O PO:iTCRIOR 

ZlfTIRifA Sl/12/76 EXAHt ( 1 ) A CONTJAT'IIÇitD PJI!l 
(A) (D) 'IDIDlDA (C)•A+Do 

I • lntNU .. ite ~ ~ 

U • IXtNlu.i te ~ 100.000,0 317.149,9 

a) PNDII la.oU,l 
b) ••• 11,.500,0 

c) 11111 49.~1,1 

........ 
.... (I+I%) 

7. Na forma do purl1grafo único do urtigo 2• da Resolução n• 
93, de 1976, o pedido de uutorizaçilo pnrn a operação de crédito, 
submetido pelo Senhor Presidente da República à deliberação do 
Senado Federul, está devidamente instruido com o parecer do 
Conselho Monetário Nucionul, favorável no pleito. 

8. Cumpridas us exigêncius estubelccidus nus normas vigentes e 
no Regimento, esta Comissão conclui por accilur a solicitação 

contida na Mensagem n• 129, de 1977, do Senhor Presidente da 
República, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 37, DE 1977 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar 
em CrS 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada, 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• J;: o Governo do Estado de Santa Catarina autorili!dO, 
nos termos do art . .2• da Resolução n• 93, de li de outul:ro de· 1976, 
do Senado Federal, n elevar em CrS 100.000.000,00 (cem r.nlhõcs de 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna a fim de con· 
tratar empréstimo junto à Caixa Económica Federal por conta do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS -, destinado a 
financiar a construção do Estádio Olfmpico Estadual. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica. 
ção. 

(;o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O parecer da Comissão 
de Economia conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n• 
37, de 1977, concedendo a autorização solicitada. 

Solicito ao nobre Senador Lcnoir Vargas o parecer da Comissão 
de Constituição c Justiça. 

O SR. LENOIR V ARCAS (ARENA - SC. Para emiti( 
parecer,)- Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

A Comissão de Economia apresenta projeto de resolução pelo 
qual fica "o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado, nos 
termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do 
Senado Federal, a elevar cm CrS 100.000.000,00 (cem milhões de 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna, a fim de 
contratnr empréstimo junto à Caixa Económica Federal, por conta 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado a 
financiar a construcilo do Estádio Olfmpico Estadual". 

2. Com a edição da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976 
- artigo 2• que alterou a Resolução n• 62, de 1975, ficaram exclui· 
dos dos limites estabelecidos pelo art. 2• da Resolução n• 62, de 1975, 
as operações de créditos contratadas pelos Estados e Municlpios 
com recursos provenientes do Fundo Nacional do Desenvolvimento 
Urbano- FNDU, do Banco Nacional da Habitação- BNH c do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, c, dessa forma, 
consideradas cxtralimctes. 

3. A matéria é ncompanhada da Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda (EM n•IBI/77), favorável ao 
pleito do Governo do Estado de Santa Catarina, tendo o Conselho 
Monetário Nacional, cm sessão de 23 de junho de 1977, aprovado a 
presente operação. 

4. No âmbito da competência desta Comissão, dâ a ressaltar 
que o projeto obedeceu ao disposto no art. 42, item VI, da Constitui· 
ção, às normas legais (Resoluções n•s 62, de 1975 e 93, de 1976) c o 
estabelecido no Regimento Interno (nrt. 106, item lll). 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação 
du matéria, uma vez que constitucional ejurfdicn, 

O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso)- O parecer da Comissão 
de Constituição c Justiçu conclui pela constitucionalidndc c 
juridicidadc do projeto. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 

Discussão, em turno llnico, do Projeto de Resolução 
n• 37, de 1977, que autoriza o Governo do Estudo de Santa 
Catunnu a elevar, em CrS 100.000.000,00 (cem milhões de 
cruzeiros), o montante de sua divida consolidada. 

l 

\ 
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Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, rcdaçõcs 
finais de matérias cm regime de urgência que serão lidas pelo Sr. 
1•-Sccrctário. 

São lidas as seguintes 

PARECER N• 393, DE 1977 
Da Coml .. lo de Redaçio 

Redaçio final do Projeto de Reooluçio n• .36, de 1977. 

Rtlator: Senador Danton J oblm 

A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Resolução 
n• 36, de 1977, que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
a elevar, em CrS 600.000.000,00 (seiscentos milhões de cruzeiros), o 
montante de sua divida consolidada. 

Sala das Comissões, em 29 de junho de 1977. - Adalberto Sena, 
Presidente - Danton Joblm, Relator- Hehldlo Nunes - Saldanha 
Derzl. 

ANEXO AO PARECER N• 393, DE 1977 

Redaçio final do Projeto de Reooluçio n• 36, de 1977. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1977 

Autoriza o Gonrno do Estado do Rio de Janeuo a elevar, 
em CrS 600.000.000,00 (seiscentos mllhiiet de cruzeiros), o 
montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. t• e o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado, 
nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, 
do Senado Federal, a elevar, cm CrS 600.000.000,00 (seiscentos 
milhões de cruzeiros), o montante de sua divida consolidada, a fim 
de que possa contratar empréstimo, junto ao Banco do Estado do 
Rio de Janeiro S.A .. este como agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação (BNH), destinado à intcgralização da cota de capital, 
junto à Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro, objctivan· 
do viabilizar, no corrente ano, o cronograma de obras c encomendas 
do projeto do Metropolitano cm construção naquela Capital. 

Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publica· 
çilo. 

PARECER N• 394, DE 1977 
Da Comlssio de Redaçio 

Redação nnal do Projeto de Reooluçilo n• 37, de 1977. 

Relator: Senador Helvldlo Nunes 

A Comissão apresenta n redução final do Projeto de Resolução 
n• 37, de 1977, que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina 
a elevar cm CrS 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada. 

Saiu das Comissões, cm 29 de junho de 1977.- Adalberto Sena, 
Presidente- Hehldlo Nunes,' Relator·- Saldanha Derzl- Danton 
Joblm. 

ANEXO AO PARECER N9 394, DE 1977 

Redaçilo nnal do Projeto de Resolução n• 37, de 1977. 

Faço saber que o Senado Federal, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, c cu, , Presidente, promulgo 
a seguinte · 

RESOLUÇÃO N• , DE 1977 
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar 

em CrS 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) o montante 
de sua divida conoolldada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• !: o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado, 
nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, 
do Senado Federal, a elevar, em CrS 100.000.000,00 (cem milhões de 
cruzeiros), o montante de sua divida consolidada, a fim de contratar 
cmpréstimo,junto à Caixa Económica Federal, por conta do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS - destinado a finan 
ciar a construção do Estádio O IIm pico Estadual, 

Art. 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua publicação. 

. O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Achando-se cm regime 
de urgência as matérias cujas reduções finais acabam de ser lidas, 
devem ser estas submetidas, imediatamente, à deliberação do Pie· 
nârio. 

Em discussão a redução final do Projeto de Resolução n• 36, de 
1977. 

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

Em votação, 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Passa-se, agora, à apre· 
ciação da redução final do Projeto de Resolução n• 37, de 1977, que 
se acha em regime de urgência. 

Em discussão a redução final. (Pausa,) 
Nilo havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. · 
Os Srs. Senadores que n aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, as reda· 

çõcs finais dos Projetos de Decreto Legislativo n• 19, de 1977, c de 
Resolução n• 17, de 1977, aprovados na Ordem do Dia da presente 
sessão c que, nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regi· 
menta Interno, se nilo haver objeçilo do Plenário, scrilo lidas pelo Sr. 
1•-Sccrctário. (Pausa.) 

Silo lidas as seguintes 

PARECER N• 39!, DE 1977 
Da Comissão de Redaçilo 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 19, de 
1977 (n• 9Z.B/77, na Câmara dos Deputados), 

Relator: Senador Saldanha Derzl 

A Comissão apresenta n redução final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 19, de 1977 (n• 92-B/77, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da Convenção Relativa à Protcçilo do Patrimônio 
Mundial, Cultural c Natural, aprovado pela Conferência Geral da 
UNESCO, cm sua XVII Sessão, realizada cm Paris, de 17 de outu· 
bro a 21 de nevem bro de 1972, com ressalva ao § 1• do art. 16. 

Sala das Comissões, cm 29 de junho de 1977.- Adalberto Sena, 
Presidente - Saldanha Dcrzl, Relator - Hchldlo Nunes - Danton 
Joblm. 
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ANEXO AO PARECER N• 395, DE 1977 

Red1çio Dnll do Projeto de Decreto Leslsl1tlvo n• 19, de 
1977 (n• 92-B/77, n• Cim1r1 dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
art. 44, inciso I, da Constituição, c cu, -------
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DI! 1977 

Aprova o texto da Convenção Relatlu à Proteção do 
Patrlmônlo Mundial, Cultural e Natural. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• ~aprovado o texto da Convenção Relativa à Protcção 
do Património Mundial, Cultural c Natural, aprovado pela 
Conferência Geral da UNESCO, cm sua XVII Sessão, realizada cm 
Paris, de 17 de outubro a 21 de novembro de 1972, com ressalva ao 
§ I• do art.l6. 

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

PARECER N• 396, DE 1977 
Da Comissão de Redaçio 

Redaçio Onal do Projeto de Resolução n•17, de 1977. 

Relator: Senador Helvldlo Nunes 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
n• 17, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Silo Joaquim 
da Barra (SP) a elevar cm CrS 4.000.000,00 (quatro milhões de cru· 
zciros) o montante de sua divida consolidada. 

Sala das Comissões, cm 29 de junho de 1977. -Adalberto Sena, 
Presidente- HeMdlo Nunes, Relator- Saldanha'Derzl, 

ANEXO AO PARECER N• 396, DE 1977 

Redaçio Onal do Projeto de Resolução n• 17, de 1977. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim da 
Barra, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 4.000.000,00 
(quatro milhões de cruzeiros) o montante de sua divida conso· 
lidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I' fi a Prefeitura Municipal de Silo Joaquim da Barra, 
Estado de São Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os 
parâmetros lixados pelos itens II c 111 do art. 2• da Resolução n• 62, 
de 1975, do Senado Federal, a fim de realizar uma operação de crédi· 
to, junto à Caixa Económica do Estado de Silo Paulo S. A., no valor 
de CrS 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros), destinada ao 
financiamento de serviços de pavimentação asfáltica a serem realiza· 
dos cm vias públicas daquela cidade. 

Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- As redações finais lidas 
vil o h publicuçuo. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I•· 
St:crctário, 

sno lidos c aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 211, DE 1977 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispcn· 
sn de publicnçào, pura imcdiutn discussão c votação, da reduçno final 

do Projeto de Decreto Legislativo n• 19, de 1977 (n• 92·8/77, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção Relativa 
à Protcçilo do Patrimônio Mundial, Cultural c Natural, aprovado 
pela Conferência Geral da UNESCO, cm sua XVII Sessuo, realizada 
cm Paris, de 17 de outubro a 21 de novembro de 1972, com ressalva 
ao parágrafo l•doart.16. 

Sala das Sessões, cm 29 de junho de 1977.- HeMdlo Nunes. 

REQUERIMENTO N• 212, DE 1977 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen· 
sa de publicação, para imediata discussão c votação, da redução final 
do Projeto de Resolução n• 17, de 1977, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Silo Joaquim da Barra (SP) a elevar cm 
CrS 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada. 

Sala das Sessões, cm 29 de junho de 1977.- Helv(dlo Nunes, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Aprovados os roque· 
rimentos, passa-se à imediata deliberação das reduções finais ante• 
riormente lidas. 

Em discussão a redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• I 9, de 1977. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que u aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Passa-se, nesta 
oportunidade, à apreciação da redação final do Projeto de 
Resoluçãon• 17,dcl977. 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, 

encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai il promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Esgotada u matéria 
constante da Ordem do Diu. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Pronuncia o scguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Eu saia para o Senado quando, ao receber O Estado de S. Paulo, 
nele deparei com a nota "Um ataque sem apoio na realidade". Entre 
referências elogiosas a mim, o jornal, antes mesmo de concluldo o 
discurso iniciado na sessão de anteontem, critica a minha apreciação 
do fenômeno, cuja existência, aliás, ele nílo nega. 

Pessoalmente, só devo atenções ao grande jornal, como cida· 
dilo, sou-lhe devedor pelo muito que, com bravura incomparável, 
tem feito ou procurado fazer pela nossa terra, em momentos dificcis 
e lutas memoráveis. Tanto valem para mim as opiniões do jornal de 
Júlio de Mesquita que me apresso a dirigir-lhe estas palavras prcam· 
bulares, Em primeiro lugar, a critica foi formulada a um discurso 
que só hoje venho concluir. Pode ser que elas sejam renovadas c 
redobradas, mas, trata-se de um discurso inacabado. Dito isto, quero 
acentuar que, embora nílo tenham sido improvisadas as opiniões 
emitidas e silo poucas, porque a primeira parte do discurso é mais 
descritiva, pode ser que amunhil cu me venha a render à evidência 
dos argumentos contrários e venha a reconhecer que as minhas 
conclusões scjum improcedentes. 

Uma coisu, no entanto, cu peço e reclamo desde já c pura tanto 
ofereço embargos: é quando se atribuiu ao meu "regionalismo" c 
cspccinlmentc no supÓsto "regionalismo untipaulistu do Senador 
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Paulo Brossard", nilo expresso, mas supostamente impl!cito, a 
matriz das minhas preocupações c a gênese da minha intcrprctaçi!o. 
O fato é grande demais para ser examinado segundo a ótica regional 
c inafastavclmcntc nacional para ser visto segundo preconceitos antl· 
paulistas, como se pudesse havê-los. 

tempo perdido na investigação do problema c o tempo que fiz o Sena· 
do perder cm ouvir· me. 

Prossigo o discurso sobre a cvoluçi!o do sistema bancário bra· 
silciro desde a reforma bancAria c a criaçilo do Banco Central. 

Dito isto, com a mais absoluta isenção, - até porque nilo sou 
banqueiro -, aguardarei as criticas que porventura vierem a ser. 
feitas ao enunciado no discurso, que hoje pretendo concluir. E se vier 
a convencer-me de que elas silo procedentes, lamentarei apenas o 

Projetando-se a média de crescimento dos depósitos bancãrios 
dos bancos paulistas nos doze últimos anos, vcrificar-sc·â que se cm 
1976 eles detinham 52,80% dos depósitos no Pais, passados cinco 
anos, cm 1981, passariam a ter 68,46%, ampliados 74,70% cm 1983; 
77,82% cm 84; 80,94% cm 85; 84,06% cm 86. 

ES'l'ADOS ~ 1.981 1.983 1.984 1.985 1.986 

SAO PAULO S..!, r;: 68,46 i 74 .,70 ' 11:82 ' 80,94 ' 84,06 % 

RIO DE JJI.NEIRO "·" 10,80 \ 9,90 ' .9 ,so i 9,13 ' 8,79 \ 

~IIl-IAS GZRAIS ,, 8,49 ' 7,78 ' 7,n ~ 7,18 ' 6,90 ' RIO Cil<\NOE 00 SUL J.i" 2,97 ' 2,72 ' 2,60 ' 2,50 ' 2,42 \ 

BAHIA J,:.. 2,47 ' 2,30 ' 2,18 ' 2,09 ' 2,00 ; 

sub-Tota.l ;;J,lS l 9i,40 \ 99,57 ii ·i • I lO~,li í ......... \ • • • 101,8.; 
• 

OUTF.OS ES'l'AOOS 6,81 ' I 2,60 ' 0,43 ' ? ? 

TOTAL •••••••••••••• 100,00 ' ~ 100,00 ' 1oo;oo ' 100,~0 ' 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Evolução dos dc?Ósitos bancários com relação ao total do Pa!s 
de 1960 a 1975 

L..------+ 38 '44 % 
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ESTADO DE SXO PAULO 

Evolução dos depósitos bancários com ralação ao total do pais d• 
6/76 a 12/76 

12/1976 

Qulala·felra 30 3275 

L------·52,40' ~------+ 52,86' 
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GRAFICOS DA PROJEÇ~O 

8,79 ' 
14,•''/,- SlO PAULO 

1, ~, 1.111!1 RIO DE JANEIRO 

IWSif11UNAS GERAIS 

RIO GRANDE DO SUL 

- BAHIA 

t:=Ji OU'l'IIOS ES'rADOS 
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O Sr, Vlrgnlo Tóvoro (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
futurologia é perigosa. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Tenha-se presen
te, no entanto, que essa projeçilo não é correta c nilo o í: pela simples 
razão de que ela foi calculada tomando-se cm conta a média de 
crescimento dos depósitos dos bancos paulistas nos últimos doze 
anos, desde a reforma bancária quando ultimamente esse crescimen
to vem se acelerando, como é fácil de compreender; no ano 76, por 
exemplo, o crescimento foi de 4,90%, passando de 47,96% pura 
52,86% dos depósitos nacionais. 4,90% em apenas um ano. 

lô evidente que o crescimento, daqui para diante, se dará cm 
velocidade muito maior do que a verificada até aqui, c à velocidade 
crescente. Da mesma forma c por motivos quiçá inversos, os bancos 
dos outros Estudos também minguarão de forma mais rápida do que 
a projetada. 

De modo que a projeção calculada fica evidentemente aquém da 
r:alidade em relação a Suo Paulo, enquanto em relação aos demais 
Estados vai além da realidade. Em outras palavras, a situação será 
mais grave do que a projetada pois a projeção foi feita cm termos 
lineares e levando-se em conta a média de crescimento e de dcclfnio, 
respectivamente, em doze anos. 

Não foi por acaso que e::: 1976 os depósitos dos bancos pnulis· 
tas saltaram de 47,96% para 52,86%, um avanço de 4,90% cm um 
ano, O fato decorre de outro fato: ao longo de vários anos, a partir 
da reforma bancária, foi estruturado um sistema, foi montada uma 
estrutura que concedeu aos grandes bancos, c estes são paulistas, um 
poder incontratável. O que ocorre hoje nilo é fruto de uma improvi· 
sação ou de um acaso. 

O Sr. Lclt• Chaves (MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. l'AULO BROSSARD (MDB.- RS) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Nilo assisti ao discurso, 
proferido ontem, por V, Ex•, porque eu estava no Nordeste, Mas,lá, 
através dos jornais locais, dele tomei conhecimento. Foi um pronun· 
ciamento dos mais importantes. V. Ex•, ao situar o problema naquc· 
Jcs termos de concentração, não quis discriminar Silo Paulo; apenas 
se comportou como Senador do Pais, cuja preocupação é a de que 
todos os Estados tenham igualdade perante P lei c perante os intcrcs· 
ses nacionais. Nós, aqui, somos uma Câmara dos Estados. Temos 
representações eqUünimes, de sorte que nenhum Estado tenha maior 
representação que outro, seja ele o Amazonas ou Sergipe; um, exces
sivamente grande, e outro pequeno, ou como São Paulo c outro Esta
do de menor expressão eleitoral. Temos que ver a presença de todos 
os Estados, em relação ao Pais, porque, na realidade, somos uma Fc· 
dcração. Nobre Senador, no mérito, V. Ex• tocou num assunto de 
inegável importância: é um abuso o que ocorre com os bancos do 
Pais. Banco é uma coisa muito séria; não poderia, sequer, estar cm 
mãos de particulares. O dinheiro público, como u energia clétrica, os 
correios, us minas, o petróleo deveriam estar nas milos do interesse 
nacional, do próprio Pais. Quero dizer a V, Ex• que, quanto aos 
buncos, deveria haver uma disciplina maior, porque se V, Ex• ver ou 
observar a posição dos maiores bancos do Pais, verá que silo verda· 

dciros aglomerados, há um dominio total c absoluto. Por exemplo, 
sou de uma região que vive da operação bancAria de modo constan· 
te. Notamos, há algum tempo, que a lavoura de café, do norte do 
Paraná, a despeito de florescente, apresenta resultados cfctivos, cada 
vez mais minguados porque todo resultado é carreado para os 
bancos. Notamos que, depois de algum tempo, os próprios lavrado· 
res, sejam médios ou pequenos, ficam apenas com as terras que tem, 
porque os seus lucros silo transferidos para os bancos. A concentra· 
ção é cada vez maior, mais violenta. Eu, como muitos nesta Casa, 
hoje, defendo a posição de que o banco deveria ser oficial. Quer 
dizer, entregar-se dinheiro, de graça, a um banco, para emprestar aos 
juros que lhe convém é francamente uma violentação aos interesses 
nacionais. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS)- Nobre Senador 
Leite Chaves, o problema, quer me parecer, pode ser colocado em 
outros termos. Nilo sou partidário, pelo menos no estágio atual do 
nosso Pais, da estatização do sistema banclirio, que pode acarretar 
riscos, tremendamente sérios, e conseqUências, extremamente graves. 
Mas, o que ocorre é que existe um Banco Central, no nosso Pais, 
com poderes legais, que silo extraordinários, e que podem, por isso 
mesmo, exercer uma fiscalização e atuaçilo como o interesse público 
reclama. Aliás, este é um ponto que, a seguir, abordarei, 

A projcção, insisto, se baseia na média de crescimento verificada 
em doze anos; mas ela é evidentemente inferior à taxa de crescimento 
atual, como, aliás, foi demonstrado, Pois bem, se a projeção feita 
com base na média dos doze anos contados a partir da reforma 
bancãria já leva a resultados inquietadores, proquc nos dez anos 
vindouros os bancos paulistas absorveriam 84% dos depósitos nacio· 
nais, a verdade é que a situação será muito mais grave, 

Se a taxa de crescimento verificada no ano de 76 permanecesse 
inalterada, se o volume de depósitos nilo continuasse a aumentar, 
como tem aumentado, se, em uma palavra, o indice de 76 ficasse es· 
tacionário, os bancos paulistas, cujos depósitos subiram de 47,96% 
para 52,86% cm 1976, chegariam a 

77,36% cm 198 I, restando aos outros Estados 22,64% 
87,16% cm 1983, restando aos outros Estados 12,84% 
92,06% cm 1984, restando aos outros Estados 7,94% 
96,96% cm 1985, restando aos outros Estados 3,04% 

101,86% em 1986, restando aos outros Estados ..... . 

O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA- CE)- Veja V. Ex•- se me 
permite o aparte- o perigo da futurologia, porque ultrapassou os 
100%, o que é impossível. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Mas é evidente, 
nobre Senador Virgílio Távora, que estou jogando com números 
apenas para indicar, scnilo nao leria o último ano, até porque nilo 
precisaria ler, porque quando um chega a 96,96%, os outros já mo r· 
rcram há muito tempo, ' 

Mas, tenho, Srs, Senadores, esta projcção do que seria esta 
cvoluçilo do sistema bancãrio, se mantida .a taxa de crescimento 
verificada no ano de 1976, c se ela nilo sofresse aumento. Vejam 
V. Ex• como a parcela dos outros Estados vai minguando progres· 
siva c assustadoramente, de ano para ano. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Projeç~o dos dep6sitos bancários s/1986 

~ 29.06.77 

(cont. o Sr. Paulo Brossatdl 

'"---... 101,86 ' 

!;; óbvio, porbm, que os bancos dos demais Estados não sobreviveriam atb à anemia letal. A partir do quinto ano, di· 
ficilmcntc sobraria algum, pelo menos nacional, para contar a história do que fora o sistema bancârio brasileiro. E isto, 
note-se c salicntc·ac, se a taxa de crescimento verificada no ano 1976 permanecesse cstacionâria c nilo sofresse acclc· 
raçilo, que, parece, nlo dcixarâ de ocorrer. Contudo, faço abstraçilo dessa realidade c retomo as considerações que 
estava a fazer com base na mbdia de crescimento nos doze anos seguintes à reforma bancária, quando, é evidente, o crcs· 
cimento foi tlmido de inicio c foi aumentado com o correr dos anos, à medida cm que o sistema de sucçilo foi sendo 
montado c passou a funcionar. Mas de tudo faço abstraç!o, ficando com a hipótese mais modesta c mais segura, c 
prossigo o raciocfnio tomando cm consideração apenas c tio-somente a média dos ~ltimos doze anos. 

Se daqui a cinco anos, cm 1981, os bancos paulistas detiverem 68,46% dos depósitos bancários do Pais c se cm 1986 
detiverem 84,06%, qual scrâ a situação dos bancos dos demais Estados7 

Os bancos do Rio de Janeiro, cm 1964, detinham 17% dos depósitos nacionais, passando para 16%, cm 1970; 
13,20% cm 1975; 13,99% cm 1976; devendo figurar com 10,80% cm 1981; 9,90% .cm 1983; 9,50% cm 1984; 9,13% cm 
1985; 8,79% cm 1986. 

] 
.I 

I ., 
I 
1 

I 
I 
j 
I 
I 
l 

! 



Junho de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) QuiJita-relra 30 3Z81 

RIO DE JANEIRO 

~volução dos depósitos bancários e/relação ao total do Pais de 1.960 a 1.975 

!22Q i.:.lli.· 
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RIO DE JANEIRO 

~voluç~o dos depósitos bancários c/re1açio ao total do Pa!s de 6/76 a 12/76 -12/1976 

PROJEç!O S/1981 PROJE$ S/1986 
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~115 Gerais que cm 1960 detinha 27,14% dos depósitos no Pais, c foi caindo para 24,56% cm 1964; 18,00%·cm 
Í970; 11,15% cm 1975; 11,00% cm 1976; terá declinado cm~ (cinco).~nos, para 8,49% cm 1981; 7,78% cm 1983; 7,47% 
cn'r 1984; 7,18% em 1985; 6,90% cm 1986. 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Evolução dos depósitos bancários com relação ao total do Pa!s 
de 1. 960 a 1.975 

ABRIL/1917 
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EST~.r.0 DI: H!:O:AS GEr•:,:S 

I:volução àos cl6!'C:zitos b~ncãrios cor:~ rolo.çEo ac toto.l eo !'a!.~ 
de 6/76 a 12/76 

lUH7G 
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O Rib Grande do Sul que em 1964 chegou a representar 5,44% dos depósitos nacionais, cm 1970 declinou para 
4,30%; 1975 declinou para 4,00%: 1976 declinou para 3,85%. 

Terá cafdo cm 1981 para 2,97%; 1983 para 2,72%; 1984 para 2,60%; 1985 para 2,50%; c no ano de 1986 tcrâ perdido 
a sua individualidade. 

RIO:> GRANDE DO SUL 

Evolu~ão dos depósitos bancários c/rela~ão ao total ao Pais de 1960 a 1975 ' 
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RIO GRANDE DO SUL 

Evolução dos depósitos bancários de 6/76 a 12/76, com relação eo total de Pais 

12/1976 

PROJEç!o S/ 1981 PROJEÇllO S/ 1986 

Em 1.986 o 

RGS. teri~ 

desapàrecldo. 
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Ou muito me engano, ou não há correspondência necessária entre a riqueza produzida e o poder financeiro. Assim, 
o produto total gaócho cm relação ao produto total brasileiro: cm !964 era dc8,7%; cm 1970 era de 8,6%. 

No entanto, o poder financeiro dos seus bancos, que era de 5,44% cm 1964, declinou para 4,30% cm 1970. 
Não precisaria repetir que essa projcção é feita em termos lineares, desconsiderando a acumulação negativa no de

créscimo, desconsiderando a taxa de crescimento verificada no óltimo ano c raciocinando com a média dos óltimos doze 
anos. Mesmo assim, a Bahia, o Rio Grande do Sul, boa parte de Minas Gerais e o resto do Pars,jã estariam suprimidos, 
delimitados, do sistema bancãrio cm dez anos, sistema que, seguindo-se a média dos óltimos doze anos, estaria assim 
concentrado: São Paulo 84,06%; Rio Janeiro 8,79%; o resto 7,15%. 

' GRAFICOS DA PROJEÇXo 

8,79 ' - SJ.o PAULO -> ~~. G(?. 

IBI RIO DE JANEIRO _, '· '~71. 

III MINAS GERAIS 

IIII RIO GRANDE DO S 

~ 
7., IS" Yo 

BAHIA 

t:::l OUT!,lOS ESTADOS 
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Embora não tenha pretensão cientfficn, a projcção serve, no cn· 
tanto, pura indicar, pelo menos, indicar com clareza c abjctividadc o 
que deverá acorrer com o sistema bancária nacional, rebus slc stontl• 
bus, Se em termos pol!ticos a federação é uma reminiscência, cm 
termos financeiros a federação é uma quimera, pois o poder finan• 
cciro já se encontra fortemente concentrado cm um Estada c a tcn· 
dência é dele tornar-se exclusividade. 

DENTRO DE SÃO PAULO 

Se pela prajcção feita, partindo da média dos últimos doze anos, 
os bancos paulistas que em dezembro de 76 amealharam 52,86% dos 
depósitos nacionais, e que passariam a entesourar: 68,46% em 1981; 
74,70% em 1983; 77,82% em 1984; 80,94% em 1985; 84,06% cm 1986, 

Um deles, só um, que em dezembro de 76, tinha depósitos rcpre• 
sentntivos de 12,12% dos depósitos cm toda o Pais, passaria a tê-los 
representando: 24,82% em 1981; 29,90% cm 1983; 32,44% em 1984; 
34,98% cm 1985; 37,52% em 1986. 

Quer dizer que, em cinco anos, um banco passaria a manejar 
com 25% dos depósitos nacionais, 37,50% cm dez anos, 

O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA- CE)- Bancos particulares. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Particulares, é 
claro! 

Desisto de fazer outras considerações e me limito a formular a 
mais singela das indagações. Qual a vantagem social trazida por essa 
política? Faz algum tempo, esta questão foi posta cm exame, em 
dissertação de mestrado, por Ary Bolzan. E eu aqui novamente for· 
muJo a inda~acào: qual a vantagem social trazida por essa politica? 
Em que medida a economia nacional com ela se beneficiou? O comer· 
ciante, o industrial, o mutuário comum, hoje, têm crédito menos onc· 
roso do que há dez anos? Ou ao contrário, a Pais assistiu à cntroni· 
zação da usura na vida económica? 

E não se diga que essas coisas aconteceram por falta de órgãos e 
por falta de poderes, Eu posso ser capitalista de copiosos cabcdais e 
não posso fundar um banco sem autorização do Banco Central. Eu 
posso ser acionista majoritário de um banco e, por conseguinte, 
eleger-me ou eleger diretorcs, mas a minha posse, c a dos eleitos por 
mim, fica na dependência do Banco Central c ela só se dará se com 
ela anuir o Banco Central. Está na lei. 

Se amanhã o Banco Central quiser fechar um banco, não haverá 
nenhum recurso eficaz contra essa decisão, nem pura o Judiciário, 

A Constituição de 46, em seu artigo 154, prescrevia de maneira 
terminante: "a usura, em todas as suas modalidades, será punida na 
forma da lei". 

A Constituição de 67, engendrada após o Al-2, eliminou esta 
cláusula e a Carta outorgada em 69, é claro, seguiu-lhe os passos, Ao 
agudo espírito de Aliomur Baleeiro não passou despercebido que o 
Código de 67 estava impregnado do que ele chamou de uma concep· 
ção calvinista da vida econômica, marcado pelo espirita de lucro, 
rejeitadas as prescrições de inspiração social da Constituição de 46, 
filiadas ao humanismo das encíclicas c de outras correntes do pensa
mento moderno. 

E assim, através de órgãos legalmente irresponsáveis, que lcgis· 
Iam à margem do Congresso, foi derrogado o Código Civil, a lei da 
usura, a lei du'economia popular, E a usura se foi infiltrando na vida 
cconômicn do Pais, oficialmente infiltrando, Em conscqUéncia, os 
juros cobrados ostensiva ou sub·rcpticiamcnte levam a utividade 
econômica à asfixia e o custo de vida a um encarecimento insupor· 
túvel. 

O Sr, Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V, Ex• um 
uparte? 

O SR, PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Pediria uo nobre 
Senador fosse breve no seu aparte, que muito me honra, porque vejo 
que o fim da sessão se aproxima e gostaria de dar ao Senudo uma 
visão completa das minhas apreciações. Mas ouço o nobre Senador 
com o maior prazer, 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Serei breve, Senador 
Paulo Brossard. Houve tempo em que o dinheiro era instrumento de 
progresso. 'Mas hoje, infelizmente, o dinheiro passou a ser instru· 
mente de individumcnto, de rulnas, de falcncin c de estagnação, 
V. Ex• ocupa essa tribuna, desde ontem, para tratar de um tema de 
alta significação, pois é necessário que o Governo acorde pura esta 
realidade, porque lnmcntuvclmentc, o financeiro sobrepôs-se ao eco· 
nômico c o que se vê hoje, cm nosso Pais, é o dinheiro a gerar não ri· 
quczn, nilo progresso, o dinheiro a gerar só falência. Muito obrigado. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Aliás, peço liccn· 
ça de dizer ao Senado que V, Ex• levantou essa questão ontem, na 
Comissão de Economia c Finanças do Senado, após a exposição do 
Professor Otávio Gouveia de Bulhões, c recebeu do preclaro mestre 
uma resposta afirmativa c cxatamente na linha do seu racioclnio, 

Prossigo, Sr. Presidente, agradecendo o oportuno c enrique
ceder aparte do nobre representante do Rio Grande do Norte, o Sr. 
Senador Agenor Maria, 

Alberto Pasqualini foi dos maiores talentos que o Rio Grande 
deu ao Brasil. Sua peregrina inteligênciâ respondia a variadas 
solicitações. Da filosofia ao Direito, da matemática às letras clássi
cas, da economia à política, A busca de soluções sociais através de 
soluções económicas era uma de suas preocupações mais constantes, 
Membro desta Casa, à sua apreciação apresentou projeto de lei que 
Instituiu o sistema federal de Bancos do Estado, o primeiro dos quais 
era o Banco Central. Ao justificá-lo, o saudoso Senador gaúcho, cuja 
memória me apraz homenagear, escreveu estes conceitos, que nilo 
perderam atualidndc: 

~\Teoricamente, considerado um sistema econômico cm 
seu conjunto c cm sua cvoluçilo, o juro deveria ter por limite 
a lucratividade marginal do capital c, portanto, a respectiva 
taxa deveria tender a ser inferior à taxa média de lucros, Na 
realidade, porém, o juro se comporta como fntor indepcnden· 
te de suas causas originArias e, como observa Keynes, cm vez 
de ser condicionado pelas possibilidades lucrativas, antes 
condiciona as inversões e aplicações monetárias, pois, além 
de certa taxa, muitas deixarão de ser rcmunerutórias, Por 
essa razão, afirma o grande economista inglês, a escala de 
inversão depende das taxas de juros, eis que não se poderia 
realizar além do nível cm que a lucrntividade marginal do 
capital igualasse as taxas de juros. Ning'lém normalmente 
inverte ou emprega dinheiro em negócios desde que não espc· 
re lucros superiores aos juros correntes. 

O juro, portanto, dentro do sistema capitalista da ccono· 
mia, é originariamente uma r unção do lucro, lô: uma especula· 
ção sobre uma previsão ou possibilidade lucrativa, 
desprendendo-se aos poucos da causa originária para tonar· 
se uma virtualidade do dinheiro passando a constituir 
simplesmente um dos elementos do custo de produção. 

O empréstimo, no empreendimenio capitalista, é uma 
antecipação de meios de produzir lucros, Será necessário, por 
isso, que o lucro esperado cubra o juro, por vezes, a amortiza· 
ção e dê ainda um excedente, que será o lucro liquido, 

Vê-se, pois, que, no mundo capitalista, o juro tem como 
causa e fundamento a Jucratividnde do capital c esse fato lhe 
poderá também servir dejustilicação." 

Ora, sucede que, entre nós, "os bancos têm conseguido nos 
últimos anos taxas de lucros sobre o património liquido bem supcrio· 
res (30% mais altos pelo menos) às das empresas industriais e comer· 
ciais em médiu, acentuando-se essa vantagem em 1976 e 1977", como 
cm trabalho divulgado no domingo observaya o Senador Roberto 
Saturnino I Fo/l,"a de S. Pa11lo, 26·6-77, p. 45), 

O fato inconstestúvcl é que a grande concentração bancária ndo 
acarretou u diminuição do custo do dinheiro. Ao contrário, o custo 
do dinheiro aumentou e aumentou de maneira alarmante, O juro 
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hoje corrente configurava o crime de usura, raz muito pouco tempo. 
A Resolução o• 389, do Banco Central, de IS·9-76,libcrou os juros. 
Tornou licito o juro qualquer que ele seja. Alguém jâ disse que hoje a 
taxa de juros cstâ no maior ou menor acanhamento do banqueiro ... 
dado que o céu se tornou o seu limite. O céu ou o inferno. Foi para 
isto que destroçaram a Constituição de 1946, segundo à qual "a usu
ra, cm todas as suas modalidades, seria punida na forma da lei"? 

Mas o juro é livre c licito, qualquer que ele seja, quando 
cobrado por bancos c instituições financeiras, entidades fiscalizadas 
pelo Banco Central. Se cobrado por um particular os mesmos juros 
exigidos pelas instituições, fiscalizadas pelo Banco ·Central,... o 
particular que o fizer será usurário c por crime contra a economia 
popular irã para a cadeia. 

O Sr. A1enor Maria (MDB- RN)- Senador Paulo Brossard, 
permite V. Ex• um ligeiro aparte? (Assentimento do orador.) Oficial
mente nós pagamos juros sobre uma importância que não recebe
mos ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - SP) - t; sabido, é 
sabido. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - ... o agiota emprestava c 
recebiam os o total. O banco hoje, com o apoio do Governo, empres
ta, cobra juros sobre uma importância que o mutuãrio não recebe. 
Hâ poucos dias, fiz um empréstimo de 30 mil cruzeiros. Paguei juros 
sobre esses 30 mil cruzeiros c só recebi 26 mil c SOO cruzeiros. Como 
se entende pagar juros sobre 30 mil cruzeiros~ se só se recebe 26 mil c 
soo cruzeiros, oficialmente ralando? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Hã, ainda, outra 
modalidade muito conhecida. e a que o mutuário pretende mil cru
zeiros, c o banco oferece dois. Mas, com a condição de não se tocar 
naquele excesso que o mutuário não queria. Aquele fica depositado, 
mas intocável. Porém, o juro é cobrado sobre os dois, embora só um 
seja movimentado. E, através dessa operação ou·acssc expediente, o 
juro dobra, a taxa do juro é duplicada. 

Prossigo: 
O rato é tão notório que cu não precisava recorrer a nenhuma 

autoridade. Mas é com prazer que passo a palavra ao eminente cole
ga, uma das figuras mais apreciadas nesta Casa, o nobre Senador 
Roberto Saturnino: 

"A economia brasileira está sujeita a uma intermediação 
financeira que é uma das mais caras senão a mais cara do 
mundo. E o resultado não pode ser outro: realimentação 
constante da inflação, endividamento crescente das empresas 
c das pessoas, crescimento ininterrupto da parcela da renda 
nacional apropriada pelo sistema bancãrio. 

Esse processo chegou hoje a limites intolerãvcis. As 
empresas chegam a pagar juros de mais de 60% ao ano para 
levantar capital de giro. Nilo há negócio honesto capaz de 
cobrir custos tão altos" (Folha de S. Paulo, 26·6-77, pãg. 4S). 

Até aqui a palavra do Senador Roberto Saturnino. 
E há noticias, aliás, estampadas na imprensa, de que o custo do 

dinheiro, passando dos 60%, chega aos 80%, Qual o negócio honesto 
que suporta um juro desses? E se a empresa para sobreviver, ou para 
dilatar a sua sobrevivência, sempre na esperança de uma modifica
ção dessa monstruosa anomalia, se a empresa é forçada a contrair 
empréstimo jogando juros tais, quem paga esse preço scnilo o 
consumidor dos bens produzidos ou comerciados pela empresa? Se 
os custos financeiros integram os custos de produçilo, quem há de 
responder por eles senilo o consumidor, cm llltima análise? 

O Sr. VlrgOlo Távora (ARENA -CE) - Permite V, Ex• um 
aparte? (Assentimento do orador.) Darei um aparte bem curto por
que o tempo de V, Ex• é cxiguo. V. Ex• já passa para outra parte do 
problema. Entilo, antes de passar, conforme prometemos a V. Ex•, 
talvez amanhil, se tempo tivermos, se nilo, no primeiro dia da sessão 
após o recesso, duremos as explicações necessárias. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Perfeito, c pode 
crer V. Ex• que ouvirei com a maior atenção o seu discurso. Consi· 
.dcro este assunto de uma importância excepcional, c se cu estiver cm 
erro na formulação ou na interpretação do problema, pode V. Ex• 
crer que me sentirei feliz cm ouvir as corrcçõcs de sua parte, tal a 
gravidade que atribuo ao problema. 

O Sr. VlrgRlo Távora (ARENA - CE) - Apenas qucriamos 
. que inserida ficasse no seu discurso a seguinte informação, V, Ex• 
conhece. Aos 17 bilhões do BANESPA, de depósito, aos 22 bilhões 
do BRADESCO, a que V, Ex• se referiu ontem, se contrapõem 101 
bilhões, 91 S milhões, do Banco do Brasil como depósito. Apenas 
gostariam os que ficasse inserida c depois discutir!amos o problema. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - V, Ex• hã do 
convir que não posso igualar o Banco do Brasil aos bancos privados 
c roi por isto que, logo no inicio do discurso, iniciado na sessão de 
anteontem, segunda-feira, deixei bem claro que nesses dados, nesses 
levantamentos, ficava de fora o Banco do Brasil pela sua singulari
dade, 

O Sr. VlrgRlo Távora (ARENA - CE) - Mas a economia, 
sendo um todo, não posso separar quando der a resposta a V. Ex•, 
apenas desde jã avisando que mostraremos que São Paulo tem uma 
contribuição, mas não tão grande quanto se poderia pensar. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Claro. Mas o 
exame que eu fiz e o problema que me preocupa, relativamente, é aos 
bancos privados. 

Mas vou continuar, Sr. Presidente, agradecendo a interferência 
do nobre Senador pelo Cearã. 

O Sr. Vlr1Rlo Távora (ARENA - CE) -Ouviremos com aten
ção V. Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS)- Para cobrir um 
juro de 50%, 60%, 70%, 80%, é preciso que o lucro seja superior a 
essas taxas onzcnârias, porque o juro é apenas uma parcela do custo, 
custo que se traduz no preço, preço que é suportado pelo consumi· 
dor. No custo de vida inexoravelmente se vão refletir essas satânicas 
taxas de juros. 

Não tenho noticia de outra época, cm nossa história, cm que os 
juros tenham chegado aos o i veis hoje vigentes, c o que é mais, pllbli
ca c oficialmente vigorantes. O que, era crime, crime de usura, crime 
contra a economia popular, hoje é rotina c rotina oficializada. Mas, 
o que ainda é mais surpreendente, é rotina oficializada cm relação 
aos bancos e instituições financeiras, exatamcntc as entidades que 
nascem c aluam sob a fiscalização do Poder Público. 

Não é de estranhar, por conseguinte, c relação de causa c efeito 
me parece incontcstâvcl, que paralelamente à concentração bancária 
c à elevação da taxa de juros a nivcis jamais vistos, cm ritmo igual· 
mente acelerado, se venha processando o endividamento da empresa 
privada. 

Desta· tribuna, já tive ocasião de mencionar estudo do Professor 
Eduardo Matarazzo Suplicy acerca do 

"Substuncial crescimento do endividamento de quase to· 
das as empresas brasileiras nos llltimos cinco anos. Todos os 
33 setores da economia brasileira analisados, sem cxccção, 
apresentaram uma proporção do cxigivcl total sobre o ativo 
total muito muior nos anos 74/75 do que nos anos 71/72. O 
endividamento médio total de todas as empresas alcançou, 
em 75, 60,4% do ativo total contra 58,3% cm 74; 52,8% cm 73; 
40% em 72, e apenus 37% em 71." 

Repito: em 71, 37%, do utivo total; cm 72, 40%, do ativo 
totul; em 73, S2,8%, do utivo total; cm 74, 58,3%, do ativo to• 
tul; em 75, 60,4%, do ativo total. 

Ainda não se conhecem estudos finais sobre o endividamento 
das empresas no uno 76, mus se estima que ele tenha chegado a 70% 
do ativo total. 
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O Sr. LAzar11 Barbon (MDB - GO) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

Q SR, PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Com prazer. 

O Sr. L~zaro Barboza (MDB - GO) - Senador Paulo Bros
sard, V. Ex• tem inteira razão, Efctivamcnte, o endividamento do 
empresariado nacional passou a atingir condições insuportáveis a 
partir do aumento da taxa de juros. Taxa de juros que vai fazer cres
cer ainda mais o índice inflacionário, porque é um fator altamente 
realimcntador da inflação, e que vai fazer aumentar ainda mais a 
concentração do dinheiro nas mãos de poucos bancos. Porque, quan· 
to maior for o volume de depósito de um banco, maior é o seu volu· 
me de operações, ConseqUentemente, os seus lucros vão chegar às nu· 
vens. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Esta mesma 
realidade é posta cm exame cm estudo recente, "Anâlisc de Crédito e 
Previsão de Insolvências". Nele é salientado o alarmante endivi· 
damcnto da empresa privada, c chamada a atenção para o fato de, 
com a vigente taxa de juros, muitas não poderão pagar os juros de 
suas dividas e muito menos amortizà-las, resultando da! o imperioso 
reescalonamento, que, por sua vez, importarâ cm agravar o endivida· 
mcnto c mais onerar a empresa. 

Em 1966, para ocorrer ao pagamento de juros, os recursos eram 
da ordem de 5 para I; cm 1975, de 2,1 para I. Desse modo, de cada 
CrS 2,10 de lucro obtido, o juro absorveria CrS 1,00. Sendo o 
imposto de renda da ordem de 30% c incidindo sobre o lucro de 
CrS 1,10, ficou ele reduzido a CrS 0,77. Quer dizer que o lucro é 
sensivelmente inferior aos juros pagos. 

Por isto conclui o estudo antes mencionado: nos Oltimos dez 
anos a liquidez financeira das empresas, da excelente posição de 2,1, 
passou a ser de 1,1, avizinhando-se perigosamente do índice um, 
abaixo do qual o espectro da insolvência é conscctário implacâvcl, 

O Governo, que se mostrou enérgico .cm relação ao chuchu, 
como no ano passado andou preocupado com a abobrinha c o quia
bo, estende o seu manto protctor sobre o juro, o juro fcncratlcio. 

E quando se trata de juro, liberado pelo Banco Central, o talcn· 
toso Ministro da Fazenda, que, aliás, também é banqueiro, vai a São 
Paulo e na casa de um deles se reOne com 'os maiores banqueiros para 
fazcr·lhes "apclo''.no sentido de baixarem os juros. Ora, cm dctcrmi· 
nados assuntos o Estado não faz apelo; prescreve, ordena, dctcrmi· 
na, nos limites da lei; usa do seu poder de império; "o poder é o po· 
der", na frase tantas vezes citada c mal interpretada do Ministro da 
Fazenda Gaspar Silveira Martins. Em assuntos cm que o Governo 
tem competência legal para disciplinar, não cabem apelos, espc· 
cialmente depois de o Governo ter escancarado as portas à usura. 
Perdoe-me o ilustre senhor Ministro das Finanças se cometo um erro 
ou se pratico uma injustiça, mas é pueril fazer apelos a banqueiros, 
para que, generosamente, baixem as taxas de juros, que o poder 
público deixou ao seu arb!trio. 

O poder que pode tudo, inclusive dispensar o Congresso para 
reformar o JudiciAria, alterando a "corto" outorgada como ol!mpico 
titular da soberania nacional, o poder que pode tudo não pode li mi· 
tar a taxa de juros c tem de sujeitar-se a fazer "apelos"? Em outros 
tempos, quando o poder estava submetido à lei, ele não fazia 
"apelos" nesse sentido, e óbvio que poder, ele pode, cxatamcntc 
porque pode tudo; contudo, podendo, não o faz, porque faz cxata• 
mente o contrário, liberando o juro c entregando-o ao mar alto da 
especulação desenfreada. O juro, que, de resto, recebe tratamento fis
cal benigno, como ainda ontem na Comissão de Economia obscr· 
vava o Professor Otávio Gouveia de Bulhõcs. Para o salário, para as 
rcndus do trabulho, Imposto de Renda alto, para o juro, afagos fis· 
cais. 

O Sr. VlrKfllo T4Yora (ARENA - CE) - Permite V, Ex• um 
breve upurtc? (Assentimento do orador.) Simplesmente, o Governo 
quando faz o apelo, i: pela forma mais eficiente de chegar a seu 
desiderato, porque ele pode dizer: só vai cobrar de juros tanto. O 
banqueiro aumcntu o chamado "saldo médio" c burla, de qualquer 

maneira, esta prescrição, e isto, na prática, o que se dA. O Sr, Minis
tro da Fazenda, tendo ele mesmo a longa práticu de banqueiro, sabe, 
perfeitamente, como agem seus colegas. Nos estenderemos melhor a 
este respeito, logo que respondermos a V. Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - e por saber 
como agem os seus nobres colegas, não os do nobre Senador Virg!lio 
Távora, ... 

O Sr. VlrKDio TáYora (ARENA - CE) - Não somos ban
queiros, nem V. Ex• nem cu. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - ... mas do 
eminente Ministro da Fazenda, é por saber como agem os seus cole
gas, é que o Conselho Monetário Nacional, pela Resolução n• 389, 
de 15 de setembro de 1976,1ibcrou a taxa de juros, 

O Sr. VIramo TáYora (ARENA - CE) - Quando liberou a 
taxa de juros, tinha como missão prcc!pua enfrentar aquilo que na
quela época era uma inflação de demanda. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS)- Vou continuar, 
Sr. Presidente, dizendo que neste mar de arbítrio, só o juro obteve 
habeas corpus c habeas corpus do Governo, que depois de concedê-lo 
"apela" ao cavalheirismo dos banqueiros no sentido de baixarem os 
juros ... 

O custo do dinheiro cstâ se tornando proibitivo, assim pelos 
juros, como pela corrcção monetária. O banco, cuja função econômi· 
ca c social é rclcvantlssima, cm muitos casos deixa de ser o meio 
normal c imprescindível de colaboração para com a empresa, para se 
tornar num espantalho c numa ameaça, porque longe de resolver 
problemas agrava a situação delas pelo alt!ssimo custo do dinheiro, 

Ou muito me engano, ou nenhuma vantagem social decorreu da 
formidável concentração de poder financeiro entre nós operada cm 
matéria de custo de dinheiro. 

Os bancos podem ter racionalizado os seus serviços, podem ter 
reduzido os seus custos operacionais, podem ter se transformado 
cm conglomerados poderosos, ·mas disso não resultou a melhoria do 
crédito, a redução do seu custo, que seria a justificação social do 
fenômeno incontestado, Muito ao contrário, o custo do dinheiro tem 
aumentado c aumentado brutalmente. Vantagem, nem sequer os ban· 
cários chegaram a auferir ao cabo da grande concentração. 

Doze anos depois da reforma bancâria, este é o panorama: 
acentuada c progressiva concentração bancária, elevação 
cscorchantc da taxa de juros c endividamento progressivo da cmprc· 
sa privada, 

Peço licença para insistir neste ponto, Sr. Presidente: enquanto a 
grande concentração financeira se opera, os juros se elevam c a 
empresa privada se endivida, os bancos alargam os seus lucros. 

Este fenômeno, lucros crescentes dos bancos c endividamento 
crescente das empresas, ainda ontem foi posto cm relevo por uma 
autoridade nestes assuntos, não por mim, c creio que autoridade 
insuspeita, o Professor Otávio Gouveia de Bulhões, ao falar na 
Comissão de Economia no "Simpósio sobre inflação brasileira", 
ainda ontem. 

Vejam-se os números, Sr. Presidente: 
Em 1964 nenhum banco obteve lucro superior a 80% sobre seu 

capital e reservas; também cm 1970, mas cm 1976, houve bancos 
cujos lucros foram superiores a 80%1 

Em 1964, 16% dos bancos obtiveram lucros de 20 a 50% sobre 
capital e reservas, em 1970, 18%; cm 1976, 44% dos bancos. 

44% dos bancos obtiveram lucros entre 20 c 50% sobre capital c 
reservas. 

64, 

44% em 76, contra 
18%cm 70c 
16% cm 64. 

E note-se, o sctor bancário não cstuva cm crise cm 70, nem cm 

Veja, ugora, o Scnudo este outro aspecto do problema. 
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Em 1964, 31% dos bancos alcançaram lucros entre 10 c 20% 
sobre capital c reservas; cm 1970, 42% dos bancos c cm 1976, 35%, 

Em 1964, 51% dos bancos tiveram seus lucros entre O, 1% c 10%; 
cm 1970, 39% e cm 1976, 19% dos bancos, 

Verifica-se, dcstartc, que o aumento do lucro dos bancos tem 
sido crescente, Enquanto cm 64 o maior número de bancos, 51%, 
tinha seus lucros até I 0% sobre capital c reservas, em 1976 o maior 
número deles, 44%, tiveram seus lucros entre 20 c 50%, 

Em 1964,47% dos bancos tinham seus lucros entre lO c 50%; cm 
1970, 60% dos bancos; cm I 976, 79% dos bancos. 

Mas não é só. 
Em 1964,31 dos 47% tinham lucros até 20% c 16% de 20 a 50%; 

Em I 970, 42 dos 60% tinham lucros até 20 e 18% de 20 a 50%; Em 
1976 inverte-se a ordem c 44 dos 79% dos bancos alcança o patamar· 
dos 20 a 50% de lucro, contra 35 dos 79% com seus lucros entre lO c 
20%. 

Niio sei se isto aconteceu por acaso. Sou pouco versado nesses 
assuntos. Limito-me a registrar o fato, que poderá ser c~plicado 
pelos competentes. Na sua rude objctividadc, porém, o fato é este: 
gigantesca concentração financeira, juros cm alta, os bancos com 
lucros crescentes c crescente o endividamento da empresa privada, 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Pci~oto) - Lamento informar 
ao nobre Senador que o seu tempo está esgotado c que o Senado está 
convocado para uma sessão c~traordinária a realizar-se às I 8 horas c 
30 minutos, Peço u V. E~• que encerre, o mais rapidamente passivei, 
a sua oração. 

O SR. PAULO BROSSARD·(MDB- RS)- Encerrarei, Sr. 
Presidente. 

INDAGAÇÕES FINAIS 

Nesta altura, ocorre-me formular uma pergunta. Os bancos ou 
alguns dos bancos que na sua fase c~pancionista engoliram outros 
bancos, obtiveram ajuda financeira do Banco Central? Em que condi· 
çõcs1 A que prazos? A qucjuros1 Com ou sem corrcção monetária? 

Para absorver bancos, os grandes bancos pagaram ao Banco 
Central os mesmos juros que eles, os grandes bancos, cobram do 
empresário que produz, ou gozaram de algum privilégio? Onde a 
justificação social dele? A Nação tem o direito de saber isto. A Na· 
ção tem o direito de conhecer a história das fusões c incorporações 
bancárias presididas pelo poder público, Encerro, Sr. Presidente, 
indagando, rapidamente, se esta impressionante conccntraçilo da ren· 
da, se esta gigantesca concentração de poder financeiro estava 
também entre os propósitos e objetivos do Movimento de 31 de 
Março. Não, Sr. Presidente, os propósitos eram outros. Contudo, 
num caso os juros foram coroados, noutro o arbltrio, galardoado, c 
ambos, miles dadas, prosperaram à sombra do Movimento que ir· 
rompeu assoalhando compromissos com a democracia e a justiça 
social 

e esta a pergunta que faço aos que honestamente ainda dcfen· 
demo que eles, com tanta impropriedade, chamam de a Revolução. 

Não me dirijo, obviamente, aos oportunistas, que vicejam sob 
todos os governos, não me dirijo aos hipócritas, que dizem em 
público uma coisa e outra cm particular; nilo me dirijo aos 
subservientes que sempre aplaudem tudo; dirijo-me aos que, 
honestamente, entendem que está certo o rumo politico adotado 
após o Movimento de 3 I de Março, do qual tantos, tanto esperaram. 
(Muito bem) Palmas. Orador é cumprimentado,) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Pci~oto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Lourival Baptista, 

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

Da mesma forma que a critica, quando justa e necessária, contri· 
bui para o melhor desempenho governamental, necessário é que se 
nplaudam administradores eficientes, dinâmicos e probos. e o que vi· 

nios fazer, enaltecendo a c~cepcionai atuaçi!o do Dr. Angelo Calmon 
de Sá à frente do Ministério da Indústria e do Comércio, Nenhuma 
surpresa nos traz essa açi!o magnifica, pois, há muitos anos, conhc· 
cernas o Dr, Angelo Calmon de Sá, como um grande administrador e 
possuidor de uma e~traordiaária capacidade de trabalho. 

· Convocado pelo eminente Presidente Geisel para o Ministério 
da Indústria e do Comércio, em momento dillcil e de e~acerbaçi!o 
nalguns sctorcs da vida cconômica nacional, o Dr. Angelo Calmon de 
Sá, de imediato, serenou ânimos, impondo-se, pelo diálogo ·franco, 
inteligente c honesto,no respeito de todos. Mostrando qualidades 
politicas considcrâvcis, o novo Ministro, cm pouco tempo, eliminava 
divergências e atritos, passando, então, a uma açilo administrativa, 
que, cm tão curto prazo de tempo, já é marcada por grandes êxitos, E 
todo o intenso trabalho do Ministro da Indústria c do Comércio é 
executado na mais clara c proveitosa harmonia, tanto com os demais 
membros do Governo, como com os setores privados da economia 
brasileira. Competente, de imaginação criadora c capacidade de 
decisão, o Dr. Ângelo Calmon de Sá é homem habituado a somar, 
para melhor construir. Nilo temendo desavenças c dcscontcntamcn· 
tos, Sua Excelência, integralmente entregue à obra construtora, nilo 
se dci~a envolver por quczfiias, uma das caractcrlsticas de sua 
personalidade de homem de trabalho, tanto para a atividadc 
empresarial, como para a vida pública, 

Sr. Presidente, ainda, agora, retornando a viagem à Europa c 
Oriente Médio, o Ministro da Indústria c 'do Comércio pôde relatar, 
ao Chefe do Governo c à Nação, cantatas os mais proveitosos que 
manteve no Exterior, no afã de ampliar c diversificar nosso conlcrcio 
internacional. 

O Ministro, conforme declarou à imprensa, constatou que silo 
quase ilimitadas as possibilidades de comércio do Brasil, junto aos 
palscs do chamado Terceiro Mundo, Manifestações incqulvocas, ncs· 
se sentido, veio a ter por parte dos Presidentes da Argélia c do Iraque, 

A Argélia, salientou o Ministro, está interessada na formação de 
companhias mistas com o Brasil, na ârca de exportação de serviços, 
Tratou da 'instalação de uma indústria montadora da Voikswagcn, 
no Iraque, após ter presenciado a assinatura do contrato de c~porta· 
çilo de 15.000 (quinze mil) PASSATs, da Voikswagcn, no valor de 
cinqUenta c três milhões de dólares c da compra de 200,000 (duzentas 
mil) toneladas de fosfato argelino. Entre o Brasil c o Iraque foi as· 
sinado, cm Bagdad, contrato no valor de duzentos c cinqUenta mi· 
lhõcs de dólares, que prevê o fornecimento de pellers, pela 
Companhia Vaie do Rio Doce à Companhia Siderúrgica Iraqucana, 
a ter inicio no pró~imo ano. e de se notar que importamos um bi· 
ihilo de dólares do Iraque, •~portando, apenas, cento c cinqUenta mi· 
ihõcs e, o ano passado, cinqUenta milhões. Esse é um pais que 
importa cinco bilhões de dólares, anualmente, mercado apreciável c 
junto ao qual temos condições c~cclentcs para a ampliação de nossas 
e~portaçõcs. 

O maior comércio entre o Brasil c os palses cm dcscnvolvimcn· 
to, como Argélia c Iraque, é de mútua importância, nisso havendo 
em todos crescente conscicntizaçilo, o que abre perspectivas muito 
positivas para nós. 

A necessidade de ampliar c diversificar c~portaçõcs, tilo 
enfatizada pelo eminente Presidente Ernesto Gcisci, tem levado o 
Governo a um esforço continuado, para o qual n contribuição do 
Ministro Ângelo Calmon de Sá já é apreciável. S. E~•. au~iliar 
competente e cioso de suas pesadas responsabilidades, está 
correspondendo, plenamente, à confiança do Presidente da 
República, fato que já é reconhecido pela Naçilo Brasileira, 

Antes de encerrar essas considerações, que contraditam o cs· 
tardaihaço derrotista de alguns, empenhados cm levar dcsconfian· 
ça c discórdia entre os brasileiros, devo lembrar que, no último dia 
20, o Ministro Ângelo Caimon de Sá esteve cm Londres, onde as· 
sinou empréstimo de quinhentos c cinco milhões de dólares destina· 
do à Aços Minas Gerais S/A, Açominus. O inicio da operação 
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acontecerá cm julho de 1980, com quase 50 por cento da capacidade 
total c, dentro de quatro unos c meio, pretende estar produzindo 
perto de dois milhões de toneladas anuais, 

Este é um notável empreendimento do Governador Aurcliano 
Chaves e um dos frutos da visita do Presidente Ernesto Geisel a 
Londres, no ano passado, com o pool Morgan Grenfcl, que se dispõe 
a outros empréstimos ao Brasil. 

E, aqui, cumpre exultar n formidável atuaçao do Embaixador 
Roberto Campos, que tem posto sua extraordinária capacidade c seu 
prestigio inteiramente a serviço do Brasil, no excrclcio do alto cargo 
para o qual foi, sabiamente, nomeado pelo eminente Presidente 
Ernesto Gciscl. 

Desejo, tambí:m, ressaltar o trabalho desenvolvido pelo Dr. 
Fernão Brachcr, Dirctor de Câmbio do Banco Central, um dos 
principais articuladores do empréstimo, que muito contribuirá para 
a expansão da indústria siderúrgica no Pais. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador José Lindoso. 

O SR. JOSt LINDOSO (ARENA- AM. Pronuncia o scguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A minha voz í: dí:bil para romper o muro de indiferença c 
conformismo existente, ante certos fenômenos da geografia flsica da 
Amazônia. Engendrou-se, um dia, um sistema de incentivos fiscais 
especialíssimos para, através da Zona Franca, anular desvantagens 
cconômicas sofridas pela gente da Planlcic, na concorrência com o 
Brasil Atlântico. Dispositivo de equil!brio c justiça que muitos, er• 
roncamcntc, pensam constituir-se cm prcvilégio nascido do paterna· 
lismo estatul, quando, na realidade, foi construção administrativa 
para que a Amazônia longlnqua não continuasse vitima da própria 
grandeza do País. 

Mas, nem tudo, na geografia fisica, pode ser superado na base 
de soluções de natureza político-administrativa. 

No ano passado, visitando os Municlpios do Solimões, estivt 
em Fonte Boa, cidade plantada à margem direita do Alto-Solimões, 
onde, pelos fins do século XVII, ainda pervagavam os índios 
Omaguas. Verifiquei que Fonte Boa estava ameaçada. O rio abriu 
um braço defronte da cidade c as águas estendiam-se diuturna c 
impiedosamente forcejando a terra imatura, onde Fritz aiudart 
plantar a aldeia que daria origem à cidade despretensiosa e tranqUila 
como a água da fonte, colocada pelo ardor da fé do Jesuíta, sob as 
bênçõcs de N. S• de Guadalupe. 

Retornando a Brasília, dei-me conta que o velho DNPVN já 
não mais existia na geografia do DASP, mas procurei caminho para 
pedir socorro. 

Bati às portas do G EIPOT e dias depois vinha a resposta: 
"Em atenção Vosso Telex número 3.388 vg solicitando 

possibilidade incluir recursos para desvio braço Rio Solimões 
cm Fonte Boa vg informo V. Ex• que este assunto foge das 
atribuições desta empresa pt Sugiro a V. Ex• encaminhar 
pedido a Secretaria-geral do Ministério dos Transportes pt 
CDS SDS - Eng• Joseh Menezes Senna, Presidente da 
Empresa Brasileira de Plancjamcnto de Transportes -
GEIPOTph." 

Outros contuctos, novas dificuldades, blindadas de indircrentis
mo. 

Pronunciamos, cntilo, cm maio, um discurso-apelo, sob o titulo 
"Problemas hidroviãrios c portuários do Amazonas", onde nos 
ocupamos da situação daquela cidade, além de outros temas rcgio· 
nais. Eis, como resultado, o informe do Engenheiro Ri!son Carneiro· 
Raposo, Assessor Especial da Presidência do GEIPOT, sob a referên· 
cia: "Resumo das solicitações do Senador Josí: Lindoso- Portobrás 
-Obras Programadas no 11 PND". 

..... ' .. ' .. ' ....... ' ' . ' . ' . ' ' ' ' . " . ' ... " . ' ' 
b). Desvio de braço do Rio Solimões em Fonte Boa para 

evitar o rcnômcno "culd·a de terra", que está ameaçando a 
cidade, inclusive o prédio da Prefeitura. 

- Não há programaçilo, no 11 PND, para o desvio do 
braço do Solimões." 

Assim, os tecnocratas responderam, procurando no II PND a 
.idcntificaçilo do assunto, como se fosse posslvcl prever o fenômeno 
num Plano onde se fixam roteiros gerais para grandes metas. Respos
ta sem humanismo. Nua de solidnricdadc. Nem ao menos revela 
interesse cientifico. Mera saídn burocrf•tica, 

Em maio último, cerca, portanto, de um anQ daquele discurso
apelo, o Prefeito de Fonte Boa me envia um telegram& alarmador: 

"Em virtude queda barrancos frente sede nosso Muni· 
clpio vg onde inclusive já ruíram prédios Prercitura Muni
cipal vg cartório vgforum vg Delegacia de Policia vg mercado 
público vg já telegrafamos Excelentlssimo Senhor Presidente 
Ernesto Geiscl comunicando situação crítica el pedindo 
ajuda pt Comunicamos ao nobre Senador que envide maiores 
esforços liberação créditos especiais para sanar tal situação 
pt Segue carta explicativo inclusive corn fotografias pt Abra
ços- Francisco Pereira de Souza, Prefeito Municipal." 

Anunciava, como se vê, carta explicativa com fotografias. 
Aguardei a complementação da mensagem desesperadora. Faz um 
mês, nem carta, nem rotografia. Mas leio, num dos jornais de 
Ma naus, o seguinte: 

"Fonte Boa (Correspondente\ - Esta semana ocorreu 
um novo deslizamento de barrll!ft:g cm frente à sede deste 
Município, levando para o fundo do Rio Solimões, parte do 
prédio da Prefeitura c do mercado e uma lancha do Serviço 
de Malária que se encontrava ancorada nas proximidades 
Com essa nova rachadura c desabamento do terreno, a tercei
ra deste ano, embora esta cm maiores proporções, a avalan
che conseguiu "engolir" um total de 150 metros de extensão, 
da beira do rio para o centro da cidade. O fenômeno está 
destruindo, positivamente, a sede de Fonte Boa, cuja 
administraçilo municipal já tem projeto junto ao Governe 
Hcnoch Reis para mudar-se para outra localidade mais segu
ra. As águas do Solimões, durante a vazante e a enchente 
vão enfraquecendo por baixo, o terreno, até este cair. E 
quando isso acontece, o rebojo c a espumarada da água vilo 
levando para o fundo, pelo sorvedouro, tudo quanto aparece, 
inclusive embarcações, como aconteceu com a do Serviço de 
Malária. Estilo agora ameaçados com o mesmo fim o prédio 
da Tclamazon, a igrejinha c uma pracinha que estilo localiza
das bem próximas às rachaduras que ficaram e se ampliam c 
multiplicam à medida que a erosão se consuma. Esse 
estranho fenômeno é tal comum que nem mesmo destruições 
dessa natureza causam espanto no seio da população, mas 
esta começa a se preocupar no momento em que se vê cada 
vez mais perto dos desabamentos que mais dia menos dia 
tirarilo Fonte Boa do mapa." 

A noticia é exala. t; cruel mas é cxata. t; exata quanto a 
indiferença dos homens que nilo se espantam com a destruição da 
sua cidade, das suas casas, das suas plantações, do cemitério que 
guarda os seus antepassados. Eles, obstinados, se acostumaram a 
conviver com o perigo do deserto do verde c da água, no confor
mismo dos esmagados pela incomensurabilidade do meio. 

Tal indirercnça se irradia aos homens que comandam a 
Administração. Ontem, como hoje, sempre foi assim. Ninguém ouve 
o gemido das cidades que são dcstruldas pelo rio, Parece -se nilo é 
verdade e creio que o seja -que o homem se acovarda diante do rio, 
da sua grandeza, desses infinitos de água e cí:u, 

Euclides escrevera: 

·"A impressão dominante que tive, e talvez 
correspondente a uma verdade positiva, é esta: o homem, ali, 
í: ainda um intruso impertinente. Chegou sem ser esperado 
nem querido- quando a natureza ainda estava arrumando o 
mnis vnsto c luxuoso salão ... " 
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Desconfio, ainda, que a autoridade, ao receber o rádio do 
Prefeito nnônimo, tenha considerado fantasmagórico o apelo 
fubuloso de que o rio comeu, de uma só vez, I 50 metros de chila da 
cidade, deglutindo o prédio da Prefeitura, engolindo, no rebojo, uma 
lancha do Serviço de Malária. 

Mas a luta entre o rio adolescente c sem história c o homem 
intruso c impertinente é secular. Não só as enchentes, que com 
freqUência inundam cidades, a ponto da SUDAM cogitar de um 
programa de apoio para mudanças de sedes de uma dezena de· 
municípios. Não só as enchentes, também o fenômeno da "terra 
calda" derrota o homem naquelas paragens. E Euclides, após descre· 
ver magistralmente esse comportamento do rio, informa: 

"Numa só noite (29 de julho de 1866) as "terras caídas" da 
margem esquerda do Amazonas desmoronaram numa linha 
contigua de cinqUenta léguas." 

Fonte Boa está desaparecendo. A Engenharia não se move e 
nem se comove diante de fenômenos como estes. Ela se aquieta. Ela 
espia de longe. A Amazônia representa muitos desafios. 

Poder-se-ia pensar em desviar o braço do rio, om enfrentar Q 

gigante para salvar o homem. Mas, até hoje, o Governo não tem 
aparelhado um serviço que se incumba disso. Desconfio mesmo que 
ainda não se tenha estudado, pesquisado, de como controlar a ação 
do rio. Agora, não se sabe nem a que repartição pedir a cooperação 
urgente para aliviar a aflição permanente. 

Esta é a verdade! 
Confesso que a minha voz é fraca para quebrar a indiferença c o 

conformismo diante da ação estranguladora do rio que é vida c 
morte, mistério e revelação, nos paradoxos de uma terra que ainda 
niio se deixou conquistar inteiramente, Filho dos barrancos do 
Madeira, lá nos sítios onde transcorreu a infância, vendo, de vez cm 
vez, a terra rachar a alguns dias depois deslizar, levando árvores e 
casas, por isso. talvez aqui, onde minha imaginação reproduz o cená· 
rio dessa agonia lenta do rio comendo a terra, fale, agora, movido 
pela admiração c medo, sublimados na solidariedade. 

Peço ao Senhor Presidente Ernesto Gcisel que conheça do apelo 
do Prefeito de Fonte Boa, ampliado pela minha voz, para que o 
Ministério dos Transportes, a SUDAM, ou qualquer Agência 
governamental, a que lhe esteja afeto esse assunto, preste socorro a 
Fonte Boa! 

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

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Otair Bccker. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quando os hebreus se referiam à Terra da Promissão, tentando 
alcançar a Palestina, citavam à nova Pátria, pura onde os conduziria 
Moisés, como "a terra de onde manam o leite e o mel". Também os 
seus eremitas, no deserto - como é o caso de Joilo Batista -
alimentavam-se de gafanhotos c mel silvestre. Isso demonstra como 
remonta aos mais velhos tempos a utilizaçilo do mel de abelha na 
alimentação humana e, decerto, a apicultura, u partir da domestica· 
cão desse utilissimo inseto, remonta à aurora da humanidade. 

Trata-se de alimento riquíssimo, cm carboidrutos, proteínas c vi· 
taminus, ainda com a vantagem de não produzir a cárie dentária, 
como ocorre com os uçúcures refinados. 

Por isso mesmo cresce, u cudu ano, u demanda mundial de mel 
deubclhu, duf porque se justifica, no País, principalmente no Estado 
de Suntu Cuturinu e em alguns do Nordeste, o interesse pela upicul· 
turu. Trutu·sc de uma espécie muito versátil, resistente a todos os cli· 
mas, habitando todos os continentes, desde u frigida Europa à África 
tropical. 

Já é razoável, no Brusil, o desempenho desse importante rumo 
du produçào primária, tendo contribufdo pura u crescente produtivi· 
dude u introduçào, em nosso climu, de várius ubelhus de origem 
ufricunu, futo que foi uivo de interesse internucionul, como ficou 

demonstrado no I Simpósio Mundial sobre Abelha Africana. realiza· 
do pela Apimondia, cm Pretória, na África do Sul, cm outubro de 
1976. 

A Apimondin ô a Federação Internacional das Associações de 
Apccultores e realizará, cm Adelaide, na Austrália, de 13 a 19 de ou· 
tubro deste ano, o seu XVI Congresso Mundial, com a presença de lf. 
deres, cientistas c técnicos dedicados ao setor; presentes delegações 
de mais de 45 países, para examinar os progressos obtidos c tratar da 
comercializaçilo do mel, promovendo-se o necessário intercâmbio cn· 
trc as nações produtoras. 

Já foi escolhida a cidade de Florianópolis para sede, em outubro 
do próximo ano, do Simpósio Internacional sobre a Abelha c o Go· 
vcrno catarincnsc deverá incluir, cm seu próximo orçamento, uma 
verba destinada a esse congresso mundial de apicultores, quando 
hospedaremos representantes de mais de quarenta países, interes
sados no problema. 

O conclave tem o apoio da Apimondin c oferecerá oportunidade 
pura que demonstremos, com maior propriedade, inclusive numa 
espécie de amostragem aos ilustres visitantes, não apenas o nosso 
desenvolvimento atunl no sctor, como as imensas possibilidades 
propiciadas pelo nosso clima, variadíssimo, à criação das mais 
diversas espécies melíferas, com oportunidade, também, para que se 
comprove a excelente qualidade do nosso produto. 

POTENCIALIDADES 

A enorme área territorial brasileira oferece condições, tanto 
com a exploração das vastas reservas melíferas naturais, como pela 
ampliaçiio da apicultura racional, para uma produção anual de mais 
de cem mil toneladas de mel, o que nos colocaria entre os maiores 
produtores mundiais, contribuindo a apicultura para a melhoria do 
nosso balanço de pagamentos, por via de substancial acréscimo nas 
exportações. 

Se, de um lado, obteríamos divisas fortes, indispensáveis à 
sustentação do nosso desenvolvimento cconômico, haveria maior 
lucro para a agricultura em geral, pois a polinização entomófila, com 
o uso das abelhas, aumentaria, enormemente, o dcsemper.ho da 
fruticultura. 

Mas precisamos participar dessas reuniões internacionais, a fim 
de que não nos atrasemos, quanto ao progresso tecnológico da 
apicultura, no contexto mundial, mas, ao contrário, pela familiariza· 
ção com as técnicas mais recentes, obtenhamos o constante 
aprimoramento da apicultura no País. 

Quando a Confederação Brasileira de Apicultura, com sede cm 
Santa Catarina, solicitou o empenho do nosso Governo, no sentido 
de enviarmos representantes ao próximo conclave internacional na 
Austrália, destacou os seguintes objetivos: 

a) buscar novos conhecimentos técnicos c científicos ncccs· 
sários ao desenvolvimento da apicultura nacional: 

b) defender o interesse brasileiro no mercado mundial do mel, 
com perspectivas de considerável aumento nos próximos anos: 

c) tratar, com a Apimondia, sobre o programa c detalhes para a 
realização do 11 Simpósio Internacional sobre n Abelha Africana, a 
ser realizado, cm Florianópolis, pela Confederação Brasileira de 
Apicultura, no próximo ano. 

OBJE"('IVOS DO SIMPÓSIO 

Esse conclave de apicultores, o primeiro mundial a realizar-se 
no Brasil, será uma excelente oportunidade para que quantos se 
dedicam a essa importante utividadc produtiva possam assinalar a 
suu importânciu pnra o desenvolvimento agrícola. 

Além de tirarmos proveito du aprescntuçilo e discussilo de novas 
técnicas e conhecimentos sobre u biologiu du abelha, com demonstra· 
çào de métodos nos upiiorios, teremos oportunidade de revelar, nos 
dcmuis pulses produtores, como aos cientistas c estudiosos da maté· 
riu, u relevante contribuição brasileira nn utilização do produto, 
mus, principalmente, demonstrar o progresso aqui obtido com a 
upiculturu ufricunizudu. 
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Dai porque amplamente justincávcl o pleito da CBA, junto ao 
Presidente da República, no sentido de incluir o 11 Simpósio Interna· 
cional sobre a Abelha Africana, da Apimondia, no calendário dos 
eventos aliciais de 1978, com uma dotação, pelo Ministério da 
Agricultura, de cem mil cruzeiros para a sua divulgação, desde que a 
Conrcdcração Brasileira de Apicultura não dispõe de recursos 
sulicicntcs, por tratar-se de entidade não subvencionada, apesar da 
sua relevante utilidade pública e participação ativa na vida apicola 
nacional, através da realização de cinco Congressos Brasileiros, 
cursos de especialização c programas de desenvolvimento dessa ati vi· 
da de no Pais; 

Tais despesas seriam compensadas com o ingresso, no Brasil, de 
mais de cento e cinqUenta mil dólares, com a vinda de cientistas e 
interessados de vários paises, inestimável o know-how a conquistar-se 
durante o conclave, pelos técnicos e apicultores brasileiros. 

O INTERESSE DA APIMONDIA 

O Sr. Helmuth Wiese, presidente da CBA, recebeu, em meados 
de abril deste ano, correspondência do Presidente da Apimondia, 
Proressor Von Harnaj, revelando o interesse mundial pela realização 
daquele Simpósio, declarando-se, textualmente: 

"Com vistas a corresponder aos deseJOS expressos pelos 
apicultores participantes também em eventos do mesmo gêne· 
ro, necessário reservar um dia no programa do Simpósio, 
para visitas a vários objetivos apicolas da zona: colmeias, cen· 
tros e empresas de acondicionamento de mel, rábricas de 
colmeias e utilidades agrícolas, etc., dado que semelhante 
simpósio orerece a muitos participantes a oportunidade única 
de conhecer tanto a apicultura do pais anlitrião, como a 
beleza de suas paisagens e a atividade de seus habitantes." 

Eis portanto que, além do proveito técnico e cicntilico, da 
repercussão mundial em beneficio das nossas exportações, há, ainda, 
nesse cometimento programado para Florianópolis, ensejo de 
promover o turismo, que nilo deve ser pauta dcspresivcl cm nosso 
balanço de pagamentos. 

A clara preocupação com esse aspecto - o conhecimento das 
nossas belezas, naturais ou arquitctônicas- está revelada no seguin· 
te trecho daquela carta: 

"Para as excursões documentais crctuadas depois do 
encerramento do Simpósio, é preciso contactar uma agência 
do turismo local, a lim de estabelecer intinerãrios." 

Compromete-se a APIMONDIA a editar em inglês, rrancês, 
alemilo, espanhol e russo os trabalhos do §impósio, o que será 
bastante significativo, no sentido da divulgação da apicultura 
brasileira no exterior. 

Eis, então, mais um motivo para que o Governo Federal atenda 
ao pleito da Conrederaçilo Brasileira de Apicultura. 

APICULTURA EM SANTA CATARINA 

Inicia-se a história da apicultura catarinensc em 184'5, oom as 
primeiras colônias do gênero Apis, trazidas pelos colonos alcmiles 
para o Vale do ltajai. Assim, o Estado de Santa Catarina, embora 
com área territorial inrerior à dos demais Estados produtores, é, 
hoje, um dos que apresentam melhor desempenho no setor, 
abastecendo a maior parte do mercado interno, com perspectivas de 
exportação, através da nova estrutura comercial propiciada pelo 
Entreposto de Mel e Cera. 

O Governo estadual, por intermédio da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, promoveu o Projeto de Apicultura, 
que tem re~lizado as seguintes atividadcs: 

- padronização c introdução da colmeia universal 
NAHGSTROTH: 

- rabricação de colmeias modernas c rornccimcnto aos 
apicultores, nu base de permuta: 

- [ubricação de outros materiais apicolus inexistentes no merca· 
do nacional c internacional; 

-criação de rainhas de ruça, para rornccimento aos apicultores: 
-cursos anuais de Monitor Agrfcoln, para apoio ao desenvolvi· 

mcnto regional da apicultura: 
- laminagem e alveolagem de cera, para permuta das lâminas 

por cera bruta: 
- bolsas de estudos nos Estados Unidos, para especialização 

em apicultura. 
Finalmente, edita o Bole:im "Zum-Zum", para distribuiçiio 

entre os apicultores de todo o Pais. 
Iniciou Encontros Estaduais de Apicultura e participou, com 

representações catarincnscs, de vários Simpósios internacionais, 
Tudo isso justifica a rcalizaçilo, em Florianópolis, do próximo 

Simpósio Mundial sobre abelhas arricanas, tanto mais quanto roi o 
nosso Estado o primeiro a desenvolver estudos com vistas a adaptar 
a biologia das abelhas agressivas, traduzidos cm vários idiomas. 

Tais as razões, Srs. Presidente, por que vimos a esta tribuna 
dcrcndcr o pleito dos apicultores catarinenscs, no sentido de que o 
Governo Federal apóie, inclusive com uma dotaçilo orçamentária, o 
2• Simpósio Internacional sobre abelha arricana, a realizar-se, cm 
outubro de 1978, em Florian6polis, sob o alto patrocinio da 
APIMONDIA c da Conrcderação Brasileira de Apicultura. 

O GRANDE LlDER DA APICULTURA 

Mas não poderia encerrar estas considerações sem uma homena· 
gem das mais sinceras dos apicultores catarincnses àquele que tem si· 
do, há quase trinta anos, um dos mais eficientes lideradorcs dessa 
grande causa no Pais, principalmente no Estado de Santa Catarina e 
que, por isso mesmo, pelo grande desempenho e incontestável mi:· 
rito, continua presidindo a Conrcderação Brasileira de Apicultura, 
ou seja o grande técnico e ilustre cidadão Helmuth Wiese. 

Nascido em julho de 1926, ainda jovem era técnico especializa· 
do cm Apicultura, com cursos e estãgios na Universidade Rural do 
Quilômctro 47, no Rio de Janeiro: nas universidades nortc-amcrica· 
nas de Davis- Cali[órnia: Madison e Baton Rougc; Gainsvillc, na 
Flórida e Acron, de Ohio. 

Visitou, vãrias vezes, o Laboratório. Apicola de Bclsvillc, em 
Washington; as râbricas de equipamentos c materiais apicolas de Rot 
Company: cm Medina. e DADANT, cm Hamilton: como a de 
Walter Kclly, em Kentucky e Diamont, em Sacramento, na Calirór· 
nia, 

Depois de um estágio no serviço de extcnção apícola do Estado 
da Calirórnia, implantou, organizou e administra o Projeto de 
Apicultura da Secretaria da Apicultura c Abastecimento de Santa 
Catarina, há mais de vinte e cinco anos. 

t;: rundador da Associação Catarincnse de Apicultura e roi seu 
Presidente de 1966 a 1976: delegado eleito da Associação Latino· 
Americana de Apicultura, no Brasil, c organizador do t• Congresso 
Brasileiro de Apicultura, realizado em 1970, tendo tido participaÇão 
ativa cm vários Congressos Mundiais. 

A esse cartel, Srs. Senadores, devemos acrescentar outros titu· 
los, não menos honrosos, do apicultor Hclmuth Wiese: 

-Membro do "lntcrnational Bee Rescarch Association", sedia· 
do em Londres c seu representante internacional no Brasil; 

- Membro da Comissão Permanente de Patologia Apicola 
(Toxidade em Abelhas) de Apimônia, no biénio 1972/73; 

- Fundador e editor responsável do boletim apicola "Zum 
Zum", com 128 ntlmcros publicados; 

- Premiado, com medalha de ouro, pelo plenário do 4• 
Congresso Brasileiro de Apicultura, cm 1976, com o melhor trabalho 
apresentado, sobre polinização com abelhas cm macieiras. 

Tem vinte c oito anos dedicados à apicultura cm regime integral, 
com participação em todas as promoções apicolas de importância no 
Pais, coordenador c co-autor du publicação do livro "Nova 
Apicultura" e autor de "Normas para Atividades de Polonizaçilo''. 
bem como de mais de vinte rolhctos instrutivos sobre a matéria, 
alguns traduzidos no Exterior: é autor da Organização do 2• 
Simpósio Internacional sobre Abelha Mricunn, pelu APIMONDIA. 

"Cl 
I 

l 

·l 
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I 
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a realizar-se no próximo ano, cm Florianópolis, e do 1• Curso 
Internacional de Patologia Apfcola, oficializado por aquele organis· 
mo internacional c a realizar-se na Capital catarinensc entre 22 c 27 
de novembro próximo, como promoção da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado e da Confederação Brasileira de 
Apicultura. 

r; Presidente da CBA, no triénio 1976/1978 e especializado em 
inseminação artificial de abelhas rainhas, ou fecundação instrumen· 
tal de rainhas, na Califórnia, Estados Unidos. 

Como plano de trabalho na dircção dn CBA, Hclmuth · 
Wicse vai desenvolver o curso internacional de patologia apfcofn 
que fund?u em Santa Catarina; realizar um Simpósio Internacional 
sobre abelhas africanas; Elaborar o Plano Nacional de Apicultura; 
promover estudos nacionais sobre a regulamentação do uso de 
inseticidas, com vistas à defesa das abelhas e da polinização; realizar 
pesquisas sobre apicultura migratória, juntamente com a FIPEC; 
promover a organização c publicação do CatAlogo das Associações 
Apícolas do Brasil; fazer o lançamento do livro "Nova Apicultura", 
em 2• edição revista e ampliada. 

Tal, Sr. Presidente, o brasileiro que homenageamos neste 
momento, em nome dos apicultores de todo o Brasil e, principalmen
te, do povo catarinense. 

Finalizando, endereçamos um apelo ao Ministério da 
Agricultura, no sentido de incentivar esse importante sctor produ· 
tivo e, ao Governo, em geral, para apoiar a participação do Brasil no 
Congresso de Adelaide, na Austrália, compromisso de grande 
importância, para a defesa dos interesses da apicultura brasileira e a 
obtenção de ~ubsfdios para o nosso Plano Nacional de Apicultura. 

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

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o se· 
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Diante de numerosas reclamações que tenho recebido de 
funcionários públicos aposentados e residentes em cidades do in
terior do País, estilo desnssistidos de previdência social na parte refe
rente aos serviços médicos, procuramos saber do lP ASE, a solução 
para atender a esse problema. 

Com satisfação, recebi informações daquele Instituto, esclare
cendo que, a partir de 16 de outubro de 1974, conforme publicação 
no Boletim Informativo n• 200, que transcrevo para constar de 
nossos Anais, o IPASE, através do INPS, atende a todos os seus 
associados onde não existe serviço próprio ou em convênio. 

São as seguintes as instruções expedidas pelo lP ASE: 

"Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 
do Estado 

I -Presidência 

Assunto: Atendimento pelo INPS dos benenc"rlos do 
lP ASE 

Reproduz-se a seguir o Memo. Circular n• 75, de 15·10· 
74, do Senhor Secretário de Assistência Médica do INPS, di
rigido a todos os órgãos locais daquele Instituto: 

"Transcrevo, para vosso conhecimento e providência a 
se~uir indicadas, o inteiro teor dos itens I e II da Portaria 
n• MPAS-50, de 19·9·74, publicada no Diário Oficial da 
União,de 25·9·74, Seçilo 1- Parte I- pdginn n• li 044: 

I -Nas localidades sob jurisdição de Agência do INPS, 
em que o lP ASE não possua serviços próprios ou convênios, 
para a prestação de assistência médica e odontológica, de na· 
turezn clfnicn ou cirúrgica, em ambulatório ou hospital, po· 
derilo os seus bcneficiârios valer-se, imediatamente, dos ser
viços prestados por aquele Instituto, independentemente de 
convênio entre ambas as Instituições; 

2- O INPS, cm entendimento com o IPASE, disporll 
sobre a identificaçilo dos funcionârios públicos, e seus depen· 

dentes, por ele atendidos na forma do item anterior, com o 
propósito de posterior acerto de contas entre ambas as 
Instituições. 

Dando cumprimento à Portaria, deveis transmitir 
orientação imediata nos Serviços de Assistência Médica das 
Agências, para que prestem nos bcneficiârios do IPASE, o 
atendimento médico, ambulntorial e hospitalar dispensados 
aos nossos beneficillrios, caso aquele Instituto não disponha, 
na jurisdição da Agência, de recursos próprios ou em convê
nios. 

Deveis esclarecer ainda às AG, que nos termos da Por
taria MPAS n• 39/74, o primeiro atendimento médico 
independe de identificação do beneficiãrio, entretanto, para a 
continuidade do tratamento ambulatorial ou para internação 
hospitalar, deve ser exigida prova de filinçilo ao lP ASE, a ser 
atendida pela Carteira Funcional, pela Carteira de Registro 
de Atendimentos Médicos, pela Declaração Funcional da Re· 
partição, pelo último contracheque de pagamento do ser
vidor, e por documentos e certidões capazes de identificar os 
dependentes respectivos. 

Para acerto posterior de contas entre as Instituições, de 
que fala o item 2 da Portaria Ministerial transcrita, cada 
Agência deverá elaborar, mensalmente, uma relaçilo dos 
bcneficiArios do lP ASE atendidos, pelos serviços de natureza 
ambulatorinl próprios ou credenciados, na qual, após o nome 
do beneficiário, registrarão a espécie do atendimento 
prestado c as Unidades de Serviços (US) correspondentes. 

As Contas Nosocomiais Individuais dos bencficiârios do 
lP ASE, serão conferidas e pagas pela AG, devendo a I• via 
ser, encaminhada, posteriormente, ao Orgão Central de 
Processamentos de Dados (CPD), devidamente carac
terizada, para relacionamento do débito daquele Instituto. 

Para a apuração total das despesas, a AG registrarA na 
Conta, no espaço próprio, os CRM e as US correspondentes 
aos profissionais que atuaram na conta. - José Granado 
Neha, SecretArio." 

Publicado no Bl do IPASEn• 200, de 16-10·74. 
Era o que tinha a dizer. {Muito bem. Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Danton Jobim. 

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

Promulgou-se ontem, solenemente, a Emenda Constitucional 
do divórcio. Trata-se de um acontecimento histórico, que mergulha, 
aliás, suas mais profundas raizes em nosso passado republicano, ou 
seja, no ato de separação da Igreja do Estado conseqUente ~ queda 
da Monarquia. 

Muitos estranharam e criticaram a intransigência da hierarquia 
católica nessa matéria, tilo delicada para a religião que, fazendo do 
matrirnõnio um sacramento, afirma seu carâter irrcversfvel e indis· 
solúvel. Se muitos lamentaram essa resistência, realmente obstinada, 
todos deverão reconhecer que a Igreja se acantonou no terreno dos 
principias e de sua milenar tradição. Acima do julgamento do século, 
que enxergou na sua conduta uma atitude irrealista, preservou impa
vidamente a pureza de sua doutrina. Queiramos ou não, gostemos ou 
nilo do seu rigorismo, ela cumpriu o seu dever ficando fiel a si 
mesma, como mãe c mestra, ma ter et maglstra, desdenhando o provA· 
vcl insucesso de seu grande esforço para navegar contra a corrente. 

Por outro lado, a Igreja exibiu à Nnçilo um espetâculo de unida· 
de, que não apenas a dignifica, mas a fortalece. Numa hora em que 
hâ quem deplore seu comportamento no campo dos direitos humn· 
nos, supostamente ao arrepio de suas posições tradicionais, ela se 
apresenta como um só bloco, adstrita a seus ensinamentos bâsicos. 

Divorcistas ou antidivorcistus devem admitir que a velha Barca 
de São Pedro não desgarrou da rota c nrrin a sua üncorn no porto da 
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tradição, sempre que as tempestades do mundo ameaçam arrebatar· 
lhe as velas. 

A verdade í: que, quando nos apontavam uma Igreja arruinada 
nos seus alicerces, incapaz de reagir 1, infiltraçilo letal do mate• 
rinlismo, eis que ela se fecha sobre si mesma, como um navio inabor· 
dâvcl, c desafia os apelos do espírito de acomodação, as facilidades 
de uma postura tíbia, formal ou complacente ante aquilo que lhe con· 
traria os princípios. A Igreja una optou, sem hesitação, pela dureza 
do non possumus. 

Essa impressionante coesão da Igreja, no Brasil, é que faz a sua 
força. E essa unidade, de ceno, interessa particularmente a todos os 
que, como nós, aspiram ver este País reintegrado na plenitude do cs· 
tado de direito c do auté!ntico sistema democrâtico-rcprcscntativo. 
Pois o que i: a Igreja, hoje, no Brasil, Sr. Presidente, senão a campeã 
dos direitos humanos, a grande força moral organizada, paralela no 
poder militar, que pode conduzir este País cm ordem c com seguran
ça para a normalização de nossa vida pilblica? 

Se, por infelicidade nossa, uma dessas forças faltar, na hora da 
mudança, mergulharemos, num salto nas trevas, cm um mundo de 
incertezas, para atravessar um período caótico, do qual nilo sabere
mos como e quando emergiremos. A Igreja não se transformou, 
hoje, num fator de desagregação da sociedade, como fazem crer os 

_que se opõe às novas modalidades de sua missão evangélico-pastoral. 
Na Populorum Progressio, o atual Pontifico, Paulo VI, reconhe

ce que o domínio da Igreja não é o temporal, mas que essa, vivendo 
na História, "deve estar atenta aos sinais dos tempos c intcrprctâ-los 
à luz dos Evangelhos: comungando nas melhores aspirações dos 
homens c sofrendo de os ver insatisfeitos, deseja ajudá-los a alcançar 
o desenvolvimento pleno e, por isso, lhes propõe ... uma visão global 
do homem c da humanidade". 

Proclamara já, na Pacem ln Terris, João X}( III que "o homem 
tem direitos c deveres que emanam dircta c simultaneamente de sua 
própria natureza, sendo, assim, tais direitos c deveres universais, 
invioláveis e inalienáveis". 

A partir desse conceito, não inovado, mas renovado no Cone!· 
lio, a Igreja nüo se arreccin de se devotar aos problemas sociais, c aos 
aspectos políticos, aplicando ensinamentos evangélicos que se acha· 
vam hibernados ou esquecidos. 

A idéia que se fazia, até hã uns trinta anos atrás, da função so· 
cinl da religião era a de que se prestava a ajudar a dominação dos for· 
tes sobre os fracos, isto i:, comprazia-se em exercer um papel ancilar 
das classes dominantes. Os nossos escritores mais independentes pcn· 
savam assim. Haja visto o que escrevia - para exemplificar- um 
Lima Barreto: "Se não creio na eficácia da Igreja para resolver a 
questão social .... não é por não acreditá-Ia divina: mas porque, 
ntualmentc, os seus ministros deixaram de fazê-la assim, para lhe da
rem uma feição muito humana. Ela está sempre com o poderoso do 
dia c sempre com um pontilhão, a fim de passar para o poderoso de 
amanhil. Essa cautela não é de Deus ... " (Bagatelas) 

Hoje, a conduta dos ministros da Igreja é orientada no sentido 
inverso, por isso muitos deles silo expostos no pelourinho, chegando
se ao extremo de se acusarem bispos de comunistas, quando eles se 
esforçam, precisamente, por contradizer o conceito clâssico do co
munismo materialista, de que "a religiilo é o ópio do povo". 

Que recomenda a Pacem ln Terris? Que a Igreja leve cm conta 
esta realidade: "Hoje se cri: que o bem comum consiste sobretudo no 
respeito aos direitos e deveres da pessoa humana". E acrescenta:" ... 
a funçilo primordial de qualquer poder público 1: defender os direitos 
inviolllvcis da pessoa c tornar mais viâvel o cumprimento dos seus de
veres,, 

Quando sacerdote ou bispos protestam, por exemplo, ante 
violências cometidas contra os índios, as autoridades do Estado se 
irritam porque nilo desejam que a Igreja desempenhe o papel de fis
cal moral de seus ates. Quando membros do Clero c da Hierarquia 
se Ievnntam contra fazendeiros que invadem as terras das reservas 
indígenas, encontram a resistência dos usurpadores com os quais, 
muitas vezes, silo coniventes autoridades policiais. 

E se ns coisas se complicam, o caso se converte logo num pro
blema de segurança nacional. Quando as denúncias se referem a 
violências contra detidos inermes, estas silo confundidas com atitu
des subversivas. 

Em suma, entregando-se à defesa dos direitos humanos, a Igreja 
Católica escolheu o caminho mais dillcil para cumprir a sua missão à 
luz dos ensinamentos c recomendações do Concílio. Se alguns de 
seus ministros podem incorrer cm cqulvocos c mesmo cm excessos a 
Igreja, entretanto, já não pode ser chamada de omissa, acomodada 
ou subserviente ante os poderosos. 

Hoje ela perfilha, uma a uma, todas as causas que os verda
deiros democratas defendem, cm todo o mundo, como nós da Oposi
ção brasileira procuramos defender. 

Hoje ela reivindica o acatamento nos direitos humanos, lem
brando o seu fundamento divino, ou evangélico, c sustentando, por 
essa via, a causa suprema do Estado de direito. E nilo será i~so, pro· 
cisam ente, o que estamos fazendo? 

Hoje, por fim. ela desfralda as nossas bandeiras, que represen
tam nilo teses subscrsivns, mas valores eternos do Cristianismo. 

A imprensa de hOJC publica declarações de D. Ivo Lorschcitcr, 
Bispo de Santa Maria, que declarou falar nessa qualidade apenas c 
na de "eleitor". Em tal pronunciamento diz que "nilo reconhece 
autoridade moral no MDB, um Partido que aproveitou as reformas 
de abril para aprovar o divórcio no Brasil". O ilustre prelado, que é o 
Secretário-Geral da Conferé!ncia Nacional dos Bispos, traduz, assim, 
a natural amargura que se apossou da Hierarquia da Igreja cm face 
da conduta do Congresso, mas parece não atentar cm que a decisão 
não foi do MDB. que abriu a questão. Muitos parlamentares oposi
cionistas votaram contra o divórcio, outros se recusaram a compa
recer à votação. 

De qualquer modo, meu voto, como o de muitos companheiros 
nessa questão do divórcio, foi uma homenagem, ditada pelas nossas 
consciências, à Igreja Católica, à Igreja militante do Vaticano ll, à 
Igreja gloriosa de João XXlllc de Paulo VI. 

"D. IVO NEGA AUTORIDADE AO MDB 

Falando como "Bispo de Santa Maria" (RS) e "eleitor", 
c não como Secretârio·Geral da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, Dom Ivo Lorscheitcr disse, ontem, que 
"não reconhece autoridade moral no MDB, um Partido que 
aproveitou as reformas de abril para aprovar o' divórcio no 
Brasil". O Bispo revelou que não assistiu ao programa de 
Televisão do MDB "porque já sabia o que iam dizer" c prc· 
feriu ficartrnbalhando. 

Dom Ivo afirmou que o MDB se valeu da Igreja para lc· 
vantar algumas bandeiras como direitos humanos c anistia. 
Disse que agora é possível verificar quanto são frâgcis estas 
identificações entre Igreja e MDB e reafirmou que "a Igreja 
nilo tem Partido nenhum". 

Sobre os comentários de que o clero reforçaria as criticas 
cm assuntos como direitos humanos, por causa da aprovação 
do divórcio, Dom Ivo disse ignorá-los. Também afirmou que 
se a ARENA tivesse ocupado horârio na Tclcvisi\o, 
igualmente nilo o nssitiria. 

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

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Evelãsio Vieira. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

As desigualdades regionais têm causado no Brasil uma série de 
prejuízos e percalços que entravam, de forma poderosa c innccitâvcl, 
seu caminho ao objctivo dcsenvolvimcntistn c socialmente aprimora
do com que todos sonhamos. Dentro dessas discrepâncias, temos os 
desníveis nas próprias regiões estaduais, situações de dcscquillbrio 
que afetam a progresso em bloco dos Estados que as constituem. 
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Um exemplo disso está na Região Sul, uma das mais fortes e de· 
scnvolvidns sob todos os aspectos, culturais, sociais c económicos. 
Alguns Estados ganham maiores recursos c se lhes oferecem horizon· 
tcs mais amplos c promissores, cm detrimento de outros. 

Nessas desigualdades, da qual o maior perdedor é o próprio Bra· 
si!, caem interesses lcgltimos, sacrificados pela politica de bastidores 
c pelo jogo de influências- e vemos a implantação de centros cconô· 
micos c núcleos sctoriais cm pontos que nem sempre são os ideais, pa· 
ra promover aquele desenvolvimento harmónico a que me referi c 
atender à causa do progresso integrado. 

A criação de um pólo carboqulmico na Região Sul do Brasil é 
uma necessidade imperiosa ao desenvolvimento nacional. 

Qual seria a localização mais adequada? 
Para respondermos a esta pergunta, fazem-se necessários dois 

destaques: em primeiro lugar, localizar as maiores ]ázidas e idcntifi· 
car os mais promissores potenciais de produção de carvão mineral. 
Em segundo, buscar o local onde mais se faça sentir a necessidade de 
criação de novos empregos, de abertura de perspectivas renovadas de 
progresso. . 

Fazendo abstração de qualquer principio que não seja o exclusi· 
vamcntc brasileiro, colocando cm plano afastado o interesse parti· 
cular do meu Estado -interesse que seria legitimo, caso eu o invo· 
casse- pensando apenas na Pátria como um todo, chega-se invaria· 
vclmcntc a Santa Catarina. 

Lá estão as expressivas jazidas de carvão mineral do Pais; lá já 
existe o embrião da infra-estrutura necessária a um pólo carboquími· 
co dotado de grandeza e produtividade acentuadas; lá reside o berço 
natural difusor de técnica e de combustlvcl industrial c, finalmente, lá 
encontramos uma acentuada carência de oportunidades de emprego. 

Fartos c substanciais estudos vêm sendo feitos, ao longo das últi· 
mas décadas, desde que a indústria se tornou realidade no Brasil, pa· 
ra descobrir e promover essas fontes de carvão; a ntividadc mineira 
encontrou, então, seu campo mais importante cm Santa Catarina, na 
região de Criciúma. 

Técnicos os mais ilustres c respeitados se dedicaram a estudar e 
debater o tema - c a certeza se consolida a cada dia, como conclu· 
são de todas as anâliscs sérias: "Santa Catarina é o berço natural do 
pólo carboquímico da Região Sul do País". 

Conceituemos, rapidamente, o que é um pólo sctorial, o que rc· 
presenta um ponto de recursos e de disseminação de riquezas, 

São núcleos especialmente voltados à prática de uma atividadc 
fund~mcntal, cm torno da qual giram todas as demais, trabalha a co
mumdadc, produzem os homens. São, quase sempre, o produto de 
um meio e de atividadcs hcrcdítârias, de lavra dos recursos ofereci· 
dos pelo solo, pelo subsolo ou outros tipos de mananciais cconômi· 
cos. 

Os pólos económicos se interligam, aproveitando-se mutuamcn· 
te das respectivas peculiaridades: o carvão atrai a siderurgia, os cam· 
pos petrolíferos c os grandes reservatórios convidam as refinarias, a 
agricultura dedicada à criação atrai os rebanhos e o ciclo se completa 
com a instalação dos frigorllicos, num processo que, quando rncio· 
na!, gera riquezas imensas c traz o bcm·estar desejado por todos. 

Cabe no Poder Público, através de sua atuação dircta ou de 
organizações satélites, disciplinar, escolher, drenar c localizar os 
pólos aproveitando as peculiaridades de tempo, espaço c tradições, 
além dos indispcnsâvcis requisitos que a natureza possa ofertar. 

Das duas raizes, portanto, uma se destaca: além do potencial 
existente, deve existir, sobretudo, uma decisão firme de politica de 
Governo. E, quando falo politica, rcfiro·me ao sentido denotativo da 
palavru, falo de uma diretriz sábia, inteligente c conscientemente 
adotndn. 

A politica de implantação de pólos sctorinis tem visado, jus· 
tnmentc, promover o desenvolvimento harmónico e integrado de 
diversas regiões, aproveitando suas riquezas e seu potencial para 
oferecer-lhe aos cidadãos novos empregos, recursos renovados e pos· 
sibilidudes promissoras de progresso, de bcm-estar. 

Isso consta, inclusive, do tão debatido 11 PND. 

Com ele, a autoridade federal procura estabelecer suas metas, 
num programa que podcr-se-ia mesmo chamar de "orçamento", no 
sentido mais amplo do termo, por levantar não ,apenas os aspectos 
monctârios c financeiros do Pais, mas também avaliar seus recursos e 
possibilidades. 

E, dentro dos principies do II PND, verifica-se a determinação 
de instalar, no Sul, um pólo carboqulmico. 

Em que pedaço especifico do solo sulino deste imenso País? Pa· 
ranâ? 'santa Catarina? Rio Grande do Sul? 

Não nos parece licito duvidar da realidade, da palpâvcl segu· 
rança de que o núcleo carbonífero catarincnsc está a exigir a preferên· 
cia para que lá se implante o projeto. 

Ao fazer tal afirmação, busco respaldo em estudos sérios e 
conscienciosos- e nas palavras do próprio Presidente da República, 
que afirmou: "O homem brasileiro, sem distinção de classe, raça ou 
região· onde viva c trabalhe, é o objcto supremo de todo o pia· 
ncjnmcnto nacional", 

Para atingir tal desiderato, mandou constar o Chefe do Gover· 
no, como princípios fundamentais do II Plano Nacional de Desen· 
volvimcnto, três pontos preciosos: 

I. um plano socialmente justo, 
2, um plano economicamente harmónico, 
3. um plano politicamente equilibrado. 
A síntese das três teses será, inevitavelmente, caso sejam cumpri· 

das como se deseja 'c como é obrigação do Governo, a integração 
nacional, o desenvolvimento do Brasil como um todo, com a elimina· 
ção dos desníveis que florescem à sombra dos favoritismos 
regionalistas. 

E em palavras enfáticas c decididas, resume o II PND o que 
especificam seus detalhes: 

"Tornar-sc-ão mais relevantes, por outro lado, as políti· 
cas de desconcentração industrial, visando ao fortalecimento 
de novos pólos c de defesa do consumidor.:' 

Se enfatizo as disposições do II PND, Sr. Presidente, Srs. Se· 
nadares, é porque dele emanam todas as regras palpáveis para proje· 
tos c planos específicos; é no seu arcabouço que vamos encontrar as 
discriminações e os detalhamcntos do que se pretende para acelerar 
nossa marcha para o progresso, nossa marcha buscando eliminar os 
desníveis regionais. 

Sobrepondo-se aos organismos e programas regionais, deveria o 
Plano equilibrar com suas disposições expressas c suas projcções os 
desequilíbrios dos múltiplos pratos que compõem a balança nacio· 
na I, pois promete, entre outras coisas, "estímulo a um melhor equi
líbrio no triângulo São Paulo-Rio-Belo Horizonte c aos pólos indus· 
triais no Sul c no Nordeste, procurando-se compatibilizar os movi· 
mentes de descentralização com a preservação de escalas de produ· 
ção económica c de economias de aglomeração", 

E prevê ainda a formação de "complexos industriais de carâter 
regional, aproveitando economias de escala c de aglomeração c 
garantindo-se o funcionamento articulado de grandes, médias c 
pequenas indústrias", enfatizando, mais adiante, o "apoio à dcscen· 
tralizaçilo industrial''. 

Eis por que, ao falar-se na implantação de um pólo carboqulmi· 
co na Regi i! o Sul, defendem-se os direitos c as prerrogativas de Santa 
Catarina, que oferece, inegavelmente, as melhores perspectivas para 
abrigá-lo. 

Disso tem ciência o Governo Estadual, que em seu programa 
quadricnal de administrnçilo, cingido ao PND, dedica largos e fun· 
damcntados espaços à política carbonífera, que "representa uma das 
maiores potencialidades naturais do desenvolvimento do nosso Es· 
tado, hoje altamente valorizado pela crise energética mundial", 

E adianta o Programa de Governo de Santa Catarina: "Face à 
decisão do Governo Federal de financiar a implantação de novas 
grundcs minas, com capacidade de produçilo de 600 mil tone· 
ludnsfano de carvão pré-lavado em cada unidade, as quais dcvcrilo 
iniciar a operação em meados de 1976, ao Estado cumprirá estimular 
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com o auxilio da União o uso do carvilo-vapor", aproveitando um 
crescimento de mais de 400% na produção. 

Trata-se de uma questão fundamental para o desenvolvimento 
não apenas de um Estado, mas de toda a Federação. Silo intciramcn· 
te justificados os motivos que levam Santa Catarina a reivindicar a 
instalação, em seu solo, do pólo carboqulmico em projeto na área fc· 
dera!. 

O objetivo dos defensores dessa localizaçilo, é bom que se repita 
e se frise sempre, visa acima de tudo o próprio interesse supremo 
nacional, evitando o despcrdicio de recursos em transporte e dclon· 
gas no processamento do carvão. 

Cabe, aqui, um outro enfoquc, igualmente importante: a locali· 
zação de Santa Catarina, centro de um merendo consumidor que 
supera 20 milhões de pessoas. 

Imediatamente ao norte está o Paraná, com sua nova indústria 
petroquimica; Parnnnguá, seu porto mais importante, é a sccçilo 
final do corredor de exportação que vai lançar algumas de suas raizes 
até mesmo cm países vizinhos. 

Subindo mais um pouco, encontraremos o gigantesco Silo Paulo. 
Ao sul, o Rio Grande, onde o terceiro pólo pctroquimico está 

sendo implantado. 
E Santa Catarina? 
Hã que se atentar para as particularidades do Estado barriga· 

verde, inegavelmente o possuidor das melhores jazidas de carvão mi· 
nernl de todo o Pais. 

Existe uma tradição extrativa, formou-se no longo dos tempos 
urna série de gerações de mineiros c beneficiadores do carvão fóssil
e a economia de largos pedaços de Santa Catarina está enraizada· 
mente fundamentada nesse combustível. 

Quatro silo os aspectos básicos que podem ser invocados em 
defesa da tese catarincnse: político, social, cconômico c de segurança 
nacional. 

Vejamos, primeiramente, as implicações politicas do pólo cm 
Santa Catarina, as diretrizcs que endossam c fortalecem a tese que 
venho defender nesta Câmara Alta, na certeza de que, assim o 
fazendo, pugno acima de tudo pelo interesse globalmente nacional, o 
qual, no presente caso, reside cm meu Estado. 

Existem, dentro da própria Região Sul, dcscquillbrios notórios c 
que exigem pronta erradicação, cm beneficio das teses de progresso 
integrado e harmônico, intrinsecamente regional. 

Tanto o Rio Grande quanto o Paraná já possuem campos pc· 
culiares de atividadc cconômica, mercê de suas características ccoló· 
gicas e suas tradições seculares c consolidadas pelo passar dos 
tempos. Num, a pecuária exuberante, culturas fundamentadas no 
atavismo de colônias há muito estabelecidas; noutro, a explosão do 
café e da soja, notadamcnte neste século. Em ambos os casos, portan· 
to, dando seqUência c atendimento ao aproveitamento do que a na tu· 
reza c firmes estruturas oferecem. 

Santa Catarina tem como dote divino seu carvão - carvão da 
melhor qualidade, com uma estrutura que, se nilo é melhor, isso se 
deve justamente à falta de apoio federal. 

E a instalação do pólo catarincnsc viria atender, precisamente, a 
essas superiores exigências. Fortalecendo, engrandecendo e consoli· 
dando a igualdade, equivalendo os pesos politicas dos três Estados 
sulinos, 

Economicamente, impõe-se, por igual, a solução catarincnsc 
para o novo pólo carboquimico, pois nilo hã como esquecer os 
pressupostos básicos que jâ existem no Estado, desde o minério da 
melhor qualidade, somando-se, também: profTcua atividadc da inicia· 
tiva privada, que se dedica à lavra c beneficiamento do carvão; lndicc 
de tecnologia substancialmente adiantado; mão-de-obra jâ tradi· 
cionalmcntc voltada para aquela atividade; facilidades de escoa· 
menta, através do Porto de lmbituba (e outros passiveis de aprovei· 
lamento), através da malha rodoviária existente, através das 
ferrovias. 

Também os fatores sociais pesam numa decisão favorável às 
justos pretensões catnrinenses, pois trnrilo beneficias novos a um 

povo que vem se dedicando ao sctor, tradicionalmente, sem receber 
aquele incentivo desejado c merecido. 

A atividadc mineira, cm toda parte, se reveste de conotações me· 
lancólic?s c depressivas, a partir do simples fato de que, para exercê· 
la, prcctsa o homem mergulhar nas entranhas da terra enterrar-se 
diária c repetidamente para despregar as riquezas do subs~lo. 

A constatação que ora faço nilo reflete qualquer demérito para 
os que vivem c praticam a mineração, ao contrârio; é prova de um 
respeito c de uma admiração totais, que me Inspiram aqueles traba· 
lhadorcs abnegados c valorosos. 

Outro aspecto social digno de registro é o incentivo que a im· 
plantação do novo pólo representará para todos os sctorcs de Santa 
Catarina, pois será como que o descobrimento de suas potenciali· 
dadcs e de sua disposição paio construir a grandeza da PAtria. 
Dcp~is de ver recusadas diversas reivindicações legitimas e justas, o 
catarmcnsc receberá, enfim, uma demonstração prAtica de que não 
estA completamente abandonado pelo Poder Central. 

E o quarto, último, mas não menos importante, cnfoquc, diz rcs· 
peito à segurança nacional c o carvão. 

O mundo vive uma crise de energia. O esgotamento jA vis! um· 
brado das reservas de petróleo, os problemas para criação de novas 
fontes, a falta de maior progresso cm sua busca, devolveram ao 
carvão a posição de destaque no panorama energético. 

O Pais q uc apresenta auto-suficiência na produção de energia 
tem um notável requisito para se projetar c desenvolver suas poten· 
cialidadcs- e aquelas regiões que fornecem os combustlveis para as 
grandes indústrias assumem, evidentemente, a primazia na sua utili· 
zaçilo racional. 

E nilo hâ razão para se complicar o que é simples c objctivo de 
per si: se o melhor carvão está cm Santa Catarina, terão de ser cstabc· 
lccidos cm Santa Catarina, obrigatoriamente, projetas para seu mais 
amplo aproveitamento. 

Já lá encontramos o embrião promissor da infra-estrutura de· 
scjada, ni!o apenas pela existência de instalações fisicas e de ex· 
pcriência considcràvcl no ramo da mineração, mas também pela prc· 
scnça de associações comunitárias c intcrmunícipais, 

1: uma ampla região que abriga dezenas de municlpios c 
algumas centenas de milhares de habitantes dos quais grande parte 
vive dirctamcntc de mineração e outros estilo dispostos a alterar suas 
atividadcs tradicionais, partindo para a alta tecnologia carboqulmi· 
ca. 

Falo do presente, quando Santa Catarina já produz o maior con· 
tingcnte do melhor carvão mineral do Brasil; falo do passado, época 
em que meu Estado deu os primeiros passos na atividadc mineira c 
obteve progressos na economia setorial; mas falo, sobretudo, do 
futuro, no tempo do porvir, que se promete glorioso c fértil para a in· 
dústria nacional, para a siderurgia, para todos os que dependem do 
combustlvcl fóssil e de seus subprodutos. 

E é cm nome desse futuro que defendo, à luz dos argumentos c 
das experiências dos nossos melhores técnicos, que se instale cm Santa 
Catarina o novo pólo carboquímico brasileiro, cm obediência a fato· 
res históricos, econômicos, sociais e para que se equilibre o dcscn· 
volvimcnto desta Pâtria que todos sonhamos forte, unida e desta· 
cada no cenário universal. 

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

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Benjamim Farah. 

O SR, BENJAMIM FARAH (MDB - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Dois assuntos me trazem nesta alta tribuna: 
O primeiro é sobre o Plano de Classificaçilo de Cargos dos 

funcionários estaduais c municipais do Rio de Janeiro. Nada se sabe 
a respeito. A preocupação é grande, pois estilo sendo tratados cm 
desigualdade de condições em rclaçilo aos servidores da Uniilo. Nilo 
entrarei cm detalhes nesta oportunidade, pois 11 premêncin de tempo 
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não me permite, Todavia, endereço daqui um apelo ao ilustre Govcr· 
nadar do Estado do Rio de Janeiro, para que determine a data cm 
que vai liberar o Plano de Classificação dos Servidores do Estado, 
tirando-os assim das sérias c justas preocupações pelo atraso da 
medida cm causa, 

O outro assunto de que me ocupo, também se relaciona com o 
Rio de Janeiro, mais explicitamente, com o horário do comércio 
daquela bela cidade, Em todos os tempos o Rio tem sido a grandr. 
atração do Brasil, não só pela sua beleza natural, o seu progresso, a 
sua cultura, enfim, o Rio mereceu o justo tftulo de cidade mara· 
vilhosa. As ruas do centro, com seus estabelecimentos comerciais 
evidenciando modernas exposições, silo famosas cm toda parte, Jâ 
não direi a Av. Rio Branco, a Rua Uruguaiana,•a Miguel Couto, 
antiga Ourives, a da Assembléia, a 7 de Setembro, Alfândega, 
Buenos Aires e tantas outras, mas me permito citar a Rua do Ou· 
vidor, que por si só nos dâ a dimensão de uma enorme cidade, com 
um povo culto e progressista, Esse comércio, força c fulcro de um 
povo laborioso c querido, sofre, agora; distorções e anomalias que 
têm sido negativas para os que trabalham e dilo muito de si pelo 
desenvolvimento da grande metrópole, 1: que elaboram um horário 
para o comércio do Centro que inicia às 9,20 e vai até às 19,30 horas. 
Com isso não se conformam aqueles comerciantes, Enviaram por 
isso mesmo um documento às autoridades estaduais que constitui Íl 
síntese do pensamento c anseios daqueles comerciantes; documento 
esse assinado pelo Sr, Elias Chiade, que bem traduz o desejo c a 
pretensão de uma grande população à qual o Rio muito deve, 
documento esse que em resumo cxpóc o seguinte: 

a) o comerciante terá que dispensar o funcionário que estuda a 
partir das 18,30; 

b) o comerciante tcrâ que abrir às 9,30 c encerrar as atividadcs 
às 18,30, caso tenha que manter os funcionários que exerçam ati· 
vidades escolares a partir desse horário; 

c) o comerciante tcrâ que admitir funcionârios não estudantes; 
d) a falta de segurança, no comércio local, acarreta riscos cxa· 

gerados ao trabalho noturno; 
e) a maioria dos funcionários reside na zona suburbana, e com 

o encerramento às 19,30 horas só estarão cm suas residências pela 
meia-noite, c sem condições de se recuperarem dos desgastes flsicos; 

f) pela pesquisa que foi elaborada entre os funcionârios do 
comércio, os mesmos silo contrârios à mudança cm questão. 

Junto aos reclamantes o meu apelo ao Sr. Governador do Rio 
de Janeiro, no sentido de que determine o rccxamc dessa decisão, 
reestabelecendo o horário antigo, pois o novo horário traz graves 
inconvenientes expostos no documento citado. 

Espero que esse apelo, que considero justo c ncccssârio, não caia 
no vazio, pois aqueles que integram. o comércio do centro do Rio de 
ianeiro merecem a nossa consideração e o· nosso apoio, tal a soma de 
serviços e contribuições para o Estado, para a cidade do Rio de Ja· 
neiro e toda a sua grande comunidade. 

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

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Nada mais havendo 
que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a sessão cxtraordi· 
nária das 18 horas c 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Rela· 
ções Exteriores sobre a Mensagem n• 127, de 1977 (n• 203/77, na 
origem), de 21 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da Rcpú· 
blica submete ao Senado o nome do Sr, Ronald Lcslic Moracs Small, 
Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à República Argelina Demo· 
crática e Popular. 

-1-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Rela· 
ções Exteriores sobre a Mensagem n• 133, de 1977 (n• 213/77, na ori· 
gem), de 28 do corrente, pela qual o Senhor Presidente de República 
submete ao Senado o nome do Sr. Luiz Augusto Pereira Souto 
Maior, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto às Comunidades 
Européias. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Está encerrada a 
sessão. 

( Levanta·sea sessão às 18 horas e 2S minutos.) 

ATA DA 100• SESSÃO, EM 29 DE JUNHO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDtNCIA DO SR. PETRÓNIO PORTELLA 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- Altevir Leal- José Guiomard- Braga Ju· 
nior - Evandro Carreira - José Lindoso - Cattete Pinheiro -
Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocquc
José: Sarney- Helvidio Nunes- Pctr,dnio Portella- Mauro Bcne· 
vides- Virgílio Tâvora - Wilson Gonçalves - Agcnor Maria
Dinarte Mariz - Domlcio Gondim - Ruy Carneiro - Marcos 
Freire- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela
Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Heitor 
Dias- Luiz Viana- Ruy Santos- Dirceu Cardoso- Eurico Rc· 
zende - João Culmon - Amaral Peixoto - Roberto Saturnino -
Vasconcelos Torres- Benjamim Farah- Danton Jobim- Nelson 
Carneiro- Itamar Franco- Magalhães Pinto- Franco Montara 
-Orestes Quérciu- Otto Lchmann- Benedito Ferreira- Lâzaro 
Burbozu- Osires Teixeira- ltalivio Coelho - Mendes Canalc
Saldanha Dcrzi- Accioly Filho- Leite Chaves- Mattos Leão
Evclúsio Vieira - Lenoir Vnrgas- Otair Bccker- Daniel Kriegcr 
- Paulo Brossurd- Turso Dutru, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Porte lia)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 59 Srs. Senadores. Havendo número re· 
gimental, declaro aberta a sessão, 

O Sr. I•·Secretúrio vai proceder à leitura do Expediente. 
f: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
OFICIO 

Do Sr. I•·Secretário da Câmara dos Depurados, encaminhando à 
revisão do Senado a litógrafo do seg11in1e projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• Sl, DE 1977 
(n• 3.398-B/77, na Casa de origem) 

DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Fixa os valores de retrlbulçilo do Grupo-Saúde Pública, e 
dá outras provldilnclas, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Aos niveis de classificação dos cargos c empregos intc· 
grantes do Grupo-Saúde Pública, criado com fundamento no art. 4• 
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da Lei n• 5.645, de 10 de dezembro de 1970, correspondem as rcfcrên· 
cios de vencimento ou salário estabelecidas no Anexo desta Lei. 

Art. 2• Os servidores integrantes da Categoria Funcional de 
Sanitarista farão jus às seguintes vantagens: 

1- Gratificação de Atividade, instituída pelo Decreto-lei n• 
1.445, de 13 de fevereiro de 1976, observados os mesmos requisitos c 
condições para esse fim estabelecidos; 

11- Incentivo Funcional, correspondente a 20% (vinte por 
cento) do respectivo vencimento ou salãrio, pelo desempenho obriga· 
tório das atividadcs com integral c exclusiva dedicação, vedado o 
cxercfcio de outras funções públicas ou privadas, na forma a ser esta· 
bclccida cm regulamento; e 

III -Gratificação pelo cxcrclcio cm determinadas zonas ou 
locais, nas condições estabelecidas no item VI do Anexo II do De· 
crcto·lci n• 1.341, de 22 de agosto de 1974. 

ParAgrafo unico. O servidor que, à data da aposentadoria, csti· 
ver percebendo, hã pelo menos 5 (cinco) anos, o Incentivo Funcional 
previsto no item 11 deste artigo, farã jus ao cômputo da correspon· 
dente importância, para efeito de cálculo dos respectivos proventos. 

Art. 3• Somente poderão atingir as Classes Especiais, previstas 
no Anexo desta lei para as Categorias Funcionais de Sanitarista c de 
Agente de Saudc Pública, servidores cm número não superior a 10% 
(dez por cento) da lotação global da Categoria, segundo critérios a 
serem estabelecidos cm regulamento. 

Art. 4• O concurso para ingresso na Categoria Funcional de 
Sanitarista serã de provas e títulos, realizando-se cm duas etapas. 

§ I• Somente poderão inscrever-se no concurso, brasileiros que 
possuam diploma de conclusão de um dos cursos superiores, ou habi· 
litação legal equivalente, de Medicina, Enfermagem, Odontologia, 
Farmácia e Bioquímica (habilitação cm Anâlises Clfnicas c Toxicoló· 
gicas c Bioquímica de Alimentos), Serviço Social, Psicologia, Pcda· 
gogia, Estatística, Administração, Arquitctura c Urbanismo, Di· 
rcito, Ciências Económicas, Comunicação Social (habilitação poliva
lente, Relações Públicas c Jornalismo), Ciências Sociais (habilitação 
em Sociologia e Antropologia), Engenharia (habilitação cm Engc· 
nharia Civil e Engenharia Sanitária), Agronomia, Ciências Biomê
dicas c Medicina Vcterinâriá, observado o limite mãximo de idade 
legalmente estabelecido. 

§ 2• A primeira etapa do concurso visará a sclecionar os candi· 
datos a Programa de Treinamento, mediante exame de formação, 
experiência profissional c conhecimentos, aplicados simultanca· 
mente a todos os inscritos. 

§ 3• A segunda etapa do concurso consistirá cm Programa de 
Treinamento c visará a identificar a aptidão e a capacidade dos candi
datos para as atividades de saude·saneamcnto, consistindo cm curso 
teórico e de prática cm serviço, perfazendo um total de 360 (trezentas 
e sessenta) horas, com duração mínima de 3 (três) meses, cujo con· 
tcúdo constituirá a programação geral de aperfeiçoamento em área 
de saúde pública. 

§ 4• ·somente poderão participar do Programa de Treinamento 
os candidatos que se classificarem na primeira etapa, até o limite de 
vagas da classe inicial da Categoria Funcional, mais um terço, consi
derando-se ha)lilitados os que conclulrcm com aproveitamento o pro
grama, observada rigorosamente a ordem de classificação, compu
tados os resultados obtidos na primeira c segunda etapas. 

§ 5• Constituirá fator de maior peso na avaliação dos títulos, 
para efeito de habnitação na primeira etapa do concurso, a expcriên· 
cia comprovada na área de saude·saneamcnto, adquirida cm órgãos 
ou entidades da Administração Federal, Estadual ou Municipal, dire· 
ta ou indircta, bem assim em Fundações, que possuam, cm seus qua· 
dros, atividades organizadas à semelhança da Categoria Funcional 
de Sanitarista, de que trata esta lei. 

Art. 5• Durante o Programa de Treinamento para ingresso, os 
aprovados na primeira etapa do concurso e indicados para a segunda 
etapa ·perceberão, mensalmente, importância correspondente a 80% 
(oitenta por cento) do vencimento ou sulário fixado para a primeira 
Referência da classe inicial da Cutegoria de Sanitarista, incidindo 

sobre aquela importância as vantagens especificadas no art. 2• desta 
Lei 

Art. 6• O candidato que for selecionado para o Programa de 
Treinamento, se ocupante, cm caráter cfctivo, de cargo ou emprego 
cm órgão da Administração Federal direta ou autarquia, ficará dele 
afastado com perda do vencimento, salário e vantagens, ressalvado o 
salário-famf!ia, mantido o regime jurídico a que esteja submetido no 
órgão de origem. 

Parágrafo unico, O candidato que, pelo resultado do Pro· 
grama de Treinamento, não lograr ingresso na Categoria Funcional 
de Sanitarista, scrã reconduzido ao cargo ou emprego, de que se 
tenha afastado, considerando-se de efetivo exercfcio o tempo corres· 
pendente ao afastamento. 

Art. 7• O concurso para ingresso na Categoria de Agente de 
Saúde Pública scrâ de provas, associadas a processo especial de 
treinamento, com vistas à capacitação específica do candidato. 

Art. 8• A primeira constituição das Categorias Funcionais 
integrantes do Grupo-Saúde Pública far-se·â: 

I - mediante admissão de candidatos habilitados cm concurso 
público realizado para a Categoria Funcional, na conformidade do 
disposto nesta Lei; e 

II- mediante aproveitamento, com a conseqUente transposi
ção ou transformação dos cargos ou empregos respectivos, de servi
dores integrantes dos quadros c tabelas do 'Ministério da Saúde, 
inclusive dos da Superintendência de Campanhas de Saudc Publica, 
possuidores da necessária habilitação profissional, cujas atribuições 
se identifiquem com as que são próprias da Categoria Funcional e 
que se habilitarem em processo sclctivo específico. 

§ 1• Para efeito do disposto neste artigo, scrilo fixados, cm 
regulamento, os limites de lotação destinados a cada uma das hipó
teses previstas nos itens I c II. 

§ 2• O processo scletivo a que se refere o item II deste artigo 
será disciplinado pelo órgão central do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração 'Federal, cm articulação com o Ministério da Saúde. 

§ 3• A inclusão nas Categorias Funcionais de Sanitarista c de 
Agente de Saúde pública do pessoal habilitado no concurso publico 
c no processo selctivo, de que tratam os itens I e II deste artigo, po
derâ ocorrer nas diversas classes da Categoria Funcional, cxccto a 
Classe Especial, de acordo com a ordem rigorosa de classificação dos 
habilitados e nos limites da lotação fixada em função das áreas de 
formação profissional necessárias ao desenvolvimento das atividades 
de cada classe. 

Art. 9• Ao servidor que, mediante transposição ou transforma· 
ção do respectivo cargo ou emprego, for incluído nas Categorias 
Funcionais do Grupo-Saúde Pública aplicar-sc·â a Referência de 
valor de vencimento ou salário igual ou superior mais próximo do 
percebido à data da vigência desta Lei .. 

Art. 10. Os valores de retribuição fixados nesta Lei serão devi· 
dos, na hipótese prevista no item II do art. 8•, a partir da publicação 
dos decretos de inclusão de servidores nas Categorias Funcionais do 
Grupo-Saúde Pública, 

Art. I I. A partir do terceiro ano de vigência desta Lei, os 
ocupantes de cargos ou funções de dircção e assessoramcnto supc· 
riores das unidades do Ministério, inclusive os da Superintendência 
de Campanhas de Saúde Pública, relacionadas às atividadcs de com· 
petência do Ministério da Saúde, serão escolhidos, obrigatoria· 
mente, entre os integrantes da Categoria Funcional de Sanitarista 
para atuação a nível estadual c para os demais níveis, cm proporção 
nunca inferior a 70% (setenta por cento) dos referidos cargos ou 
funções, na forma a ser regulamentada. 

Art. 12. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão 
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Ministério da 
Suudc c da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública. 

Art, 13 Esta Lei entrará cm vigor na data da sua publicação. 
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrârio. 



Junho de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Quinta-feira 30 3301 

A N E X O 

(Art. da Le1 n9 ,de de de 197 

REFERENCIAS DE VENCIMENTO OU SAL~RIO DE CARGCS EFETIVOS OU EMPREGOS PERMANENTES, 

INCLU!DOS NO PLANO DE CLASSIFICAÇ~O DE CARGOS. DE QUE TRATA A LEI N9 5.6~5, de 10 

DE DEZEMBRO DE 1970. 

GRUPO CATEGORIAS FUNCIONAIS CODIGO NTVEL REFERENCIAS DE VENCIMENTOS 
I OU SAL~RIO, POR CLASSES 

- Classe Especial-de 55 a 57 
SP-1701 OJ 7 Classe D -de 51 a 54 
LT-SP-1701 6 Classe C -de 48 a 50 

SANITARISTA 5 Classe B -de 44 a 47 
SAODE POBLI CA 4 Classe A -de 41 a 43 

(SP-1700 ou 

LT-SP-1700) - Classe Especial-de 37 a 39 
SP-1702 ou 3 Classe C -de 30 a 36 

AGENTE DE SADOE POBLICA LT-SP-1701 2 Classe B -de 24 a 29 

L I 
I 

MENSAGEM N• 84, DE 1977 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do artigo 51 da Constituição, tenho a honra de 
submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acom· 
punhado de Exposição d~ Motivos dos Senhores Ministro de 
Estado da Saúde e Dirctor-Gcral do Departamento Administrativo 
do Serviço Público, o anexo projeto de lei que "fixa os valores de re
tribuição do Grupo-Saúde Pública, c dâ outras providências". 

Brasnia, 29 de março de 1977.- Ernesto Gelsel. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 56/Bsb, DE 24 DE FEVE· 
REIRO DE 1977, DOS SENHORES MINISTRO DE ESTADO 
DA SAÚDE E DIRETOR·GERAL DO DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO. 

Excelentfssimo Senhor Presidente da República 

Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Ex· 
celi':ncia os inclusos Projetas de Lei c de Decreto destinados a ins
tituir o Grupo-Saúde Pública no Serviço Civil da União, no Minis· 
tério da Saúde. 

A iniciativa constitui valioso instrumento capaz de contribuir de 
forma decisiva para solucionar problemas da maior relevância para a 
saúde pública nacional. O projeto em apreço vem consagrar reco· 
mendttções que resultam de um consenso geral entre os meios 
nacionais e internacionais de que o trabalho de saúde pública deve 
ser desenvolvido por equip's multidisciplinarcs e interprofissionais. 
Pela primeira vez tradu7.-5e essa intenção num texto legal que pode 
ser considerado inovador, capaz de oferecer atrativos para a restau
ração do sanitarismo brasileiro, pelas oportunidades de acesso que 
oferece, fidelidade ao sistema de mérito e novas perspectivas sa
lariais, condizentes com u natureza e u importância dus funções a 
serem dcscmpcnhudus. 

2. Delonga da tu, a nào ser em ct1sos especiais, ou por perlodos 
curtos, t1 gerência c t1 execução das atividades especificas de saúde 

1 Cl~ssc A -de 4 a 21 

pública estiveram sempre mescladas e confundidas indevidamente 
com as atividades de assistência casulstica de saúde e doença das 
pessoas, atê que o Governo de Vossa Excelência, cm momento de 
rara oportunidade, houve por bem destacar as medidas que se 
referem a esses distintos campos de ação, ambos compreendidos no 
Setor Saúde. 

3. A delimitação de competências das diferentes instituições 
oficiais e particulares de saúde, por intermédio da Lei n• 6.229, de 17 
de julho de 1975, repr!=senta indiscutlvel marco para o aperfeiçoa
mento do Sistema Nacional de Saúde. 

4. De acordo com aquele diploma bâsico o Ministério da 
Saúde vem a dotando medidas importantes quais sejam: 

- reorganização administrativa da Pasta, dotando-a de 
instrumentos institucionais capazes de viabilizar seu dcscrn· 
penha conforme Decreto recente baixado por Vossa 
Excelência, n• 79.056, de 30 de dezembro de 1976; 

- promoção de instrumentos legais destinados a propor
cionar respaldo a ações fundamentais, tais como a vigilância 
sanitária de drogas e medicamentos e o sistema de vigilância 
epidemiológica (Leis n•s 6.259/75 ·e 6.360/76 e Decretos n•s 
78.231/76 e 79.094/77); 

-elaboração c cxecuçilo de programas que correspon
dem à vocação natural do Ministério da Saúde, v.g., o con
trole de endemias como a esquistossomose (EM-SDS n• 
004/76) e a interiorização de ações de saúde-saneamento (De
creto n• 78.307 /76); 

-Constituição de um Grupo tnterministerial integrado 
por servidores dos Ministérios da Saúde c da Previdência e 
Assistência Social, com o propósito de estudar c prover meca
nismos para melhor desempenho institucional. 

Impunha-se, além dessas medidas, uma intervenção mais pro· 
funda e .definitiva no respeitante ao quadro de pessoal do Ministério 
da Saúde. A situação vigente, de simples destinação de um cargo es
pecial - no cnso, o Médico de Saúde Pública - não seria jamais su
ficiente paru figurar a diversidade na formação bâsica, a hierarquia c 
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as condições de acesso, próprias ao esta-belecimento de uma ca· 
tegoria funcional especializada, 

S. As necessidades no campo da saúde pública estão a exigir o 
in\crrelacionamento entre profissionais 'de diferentes formações, 
compreendendo a Medicina, a Enfermagem, a Odontologia, a Far· 
mâcia c Bioqufmica, o Direito, a Economia, a Psicologia, a Sociolo
gia, a Antropologia, a Engenharia, a Medicina Veterinária, a Comu
nicação Social, a Administração, a Pedagogia, a Arquitetura e Ur· 
banismo para um trabalho que exige uma participação dinâmica, 
consciente e decidida, sintonizada com as necessidades da população. 

6. Tais condicionamentos fazem com que a gerência e a 
execução das atividades de saúde pública exijam a capacitação de rc· 
cursos humanos de modo especial para a execução de planos c 
programas de saúde-saneamento. 

7. Sob o ponto de vista econômico-linanceiro, as práticas de 
saúde pública se constituem cm atividades de baixa rentabilidade, o 
que provoca um afastamento dos investidores do Sctor Privado. A 
isso se deve acrescentar a responsabilidade inerente ao Governo, de 
adotar as medidas capazes de manter e elevar permanentemente os 
níveis de saúde da população. Portanto é licito concluir que os ser· 
vidorcs, cujo Grupo especifico s~pretende instituir, tenham restrita a 
quase totalidade do seu mercado de trabalho aos cargos ou empregos 
de Governo. 

8. Cabe ainda ressaltar que o desenvolvimento de programas de 
Saúde Pública exige, dos seus executores, o trabalho em regime de 
tempo integral com dedicação exclusiva, tendo em vista que suas 
ações são realizadas: 

- cm áreas nas quais as agências de Saúde Pública não 
raro são o único recurso disponível; 

- em áreas nas quais as ações de saúde estão vinculadas 
a projetas de desenvolvimento integrado, envolvendo cm 
geral, a expansão de fronteiras internas, visando a incorporar 
novas regiões ao espaço nacional ocupado, praticamente 
desabitadas até a implantaí;ão desses projetes; 

- mediante açõcs que exigem o deslocamento do 
pessoal de execução cm momentos imprcvisfvcis c por pcrfo
dos não determinados; 

- segundo um esquema de permanente supervisão do nf· 
vcl central sobre os níveis periféricos; 

- atendendo a situações decorrentes da necessidade de 
controlar, em carátcr de urgência, a ocorrência de doenças, 
em geral - transmisslveis, até mesmo com risco de vida ou 
saúde dos executores. 

9. A par desses argumentos sobreleva ainda notar outras ca
racterfsticas que revestem o Grupo-Saúde Pública na forma pro· 
posta: 

Formaçio Prévia: é exigida uma graduação univcrsitá· 
ria cm pelo menos uma das profissões indicadas nos regula· 
mentos previstos, para o caso da categoria que compreende 
os profissionais de nfvcl superior. 

Aceuo: como para a totalidade dos servidores públicos 
do quadro civil da União, é exigido o concurso público, que 
evidencie as aptidões dos candidatos c permita a sclcção dos 
melhores. 

"Regime de Trabalho: é exigido o regime de tempo in
tegral, com dedicação exclusiva, condição indispensável para 
que as tarefas de saúde pública possam viabilizar o seu obje· 
tivo, 

I 

Experiência c Tlrocfnlo: é exigido amplo conhecimento 
decorrente de obrigatória mudança de sede, que proporcione 
conta to com os diversos aspectos da realidade local, cm di
ferentes regiões do Pafs, de modo a garantir o bom dcsem· 
penho em posições progressivamente superiores. 

Promoção:\ para a transposição aos nfveis superiores con
tidos no Grupo é exigida, além da comprovação de tempo de 
serviço no nfvcl atual, a sujeição a um concurso interno em 
que os tltulos decorrentes de cursos realizados cm áreas de in· 
tercsse de Saúde Pública representam uma exigência per
manente. 

10. No caso dos Agentes de Saúde Pública, categoria do Grupo 
proposto que compreende os serviços de nfvcl técnico e auxiliar, 
representa uma medida de significado ·verdadeiramente inovador 
posto que evidencia a indiscutfvcl interdependência dessa categoria 
cm relação à dos sanitaristas. Representa, também, o reconhe
cimento governamental ao desempenho de um grupo de servidores 
que, humilde c anonimamente, tem sido responsâvcl, muitas vezes, 
por ações importantes relacionadas com a segurança nacional, a 
exemplo do que ocorreu na Campanha contra a Meningite, no 
controle da malária e da Esquistossomose, no combate à Varfola c 
na vigilância da Febre Amarela. 

11. Cumpre, finalmente, esclarecer a Vossa Excelência, que a 
implantação do Grupo-Saúde Pública será gradativa, cm consonân· 
cia com as disponibilidades orçamentárias, que o acesso inicial aos 
níveis superiores da categoria dos sanitaristas deverá decorrer 
principalmente do concurso prestado pelos mesmos, inclusive dos 
que atualmentc percebem vencimentos mais elevados, por ocuparem 
cargos e funções de Dircção c Asscssoramento no Ministério da 
Saúde. 

Servimo-nos do ensejo para reafirmar a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, o testemunho do nosso profundo respeito. -
Darcy Duarte de Slquelra, Dirctor·Gcral do DASP - Paulo de 
Almeida Machado, Ministro de Estado da Saúde. 

LEGISLAÇÃC) CITADA 

I..EI No 5.645, DE \0 DE DEZEMBRO DE 1970 

Estabelece dlretrlzes para a claulflcaçio de car1os do Ser· 
•Iço Civil da União e das autarquias federais, e d' outras pro
•ldênclas. 

Art. 4' Outros Grupos, com caractcrfsticas próprias, difcrcn· 
ciados dos relacionados no artigo anterior, poderão ser estabelecidos 
ou desmembrados daqueles, se o justificarem as necessidades da 
Administração, mediante ato do Poder Executivo, 

DECRETO-LEI N• 1.341, DE 22 DE AGOSTO DE 1974 

Dispõe sobre a implantaçilo gradualista do Plano de 
Classificação de Cargos de que trata a Lei n• 5.645, de lO de 
dezembro de 1970, c dâ outras providências. 

\~ 

·l 
; .. ; .. 1• ·' 

·" 
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ANEXO II 
-(Artigo 6,0 , Item m, do Decreto-lei n,o 1.341, de 22 de agosto de ID74) 

Denominação das Gratificações 
e Jadealzações 

I - Gratlrtcaç!io Adicional por 
Tempo de Serviço 

U - Gratlflcaç!io pela Repre
antaç!io de Gablaete 

m - Gratlflcaelio por Encargo 
de Dlreeão e Asst.stêncla 
Intermediárias 

lV - Gratlrlcaç!io pela Presta
ção de Serviço Extraordl
nirlo 

V - Gratlflcaçlo pela Partlel
paçlo em Orgão de Dell
beraçio Coletlva 

VI - Gratlflcaçlio pelo Exerel
clo em Determinadas Zo
nas ou Locat.s 

PARECER 

PARECER N•397, DE 1977 

Deflalçlio 

Vantagem atrlbulda por qülaqüênlo 
de efetlvo exerclclo. 

Indenlzaçáo devlda ·ao servidor pelos 
fastos decorrentes de representação 
IOC!al pelo exerclclo nos Gabinetes 
Civil · e Militar e na Secretaria de 
Planejamento da Presidência da Re· 
púbDca: no Gabinete do Serviço Na
cional de Informações; na Secretaria 
Geral do conselho de Segurança Na
cional; nos Gabinetes de Ministros 
de Estado, de Dirigentes de órgãos 
latcgrantes da l're.lldêncla da Re· 
púbDca e dos Secretários-Gerais dos 
Mlnt.stérlos ClVI.s. 
Vantagem destinada a retribuir o 
exerclclo de funçõe.s Integrantes do 
Grupo- Dlreção e Assistência Inter
mediárias, de que trata a Lei n.• 6.006, 
de 19 de dezembro de 197 de atribui
ções correlatas com as do cargo efe
tlvo. 

Vantagem destinada a retribuir o 
exerclclo além do número de horas 
de trabalho estabelecido para a Ca
tegoria Funcional, a que pertence o 
cargo ocupado pelo funclonilrlo. 

Retribui o comparecimento às ses
sões de órgãos coleglados, classifica
dos na forma da Lei n.• 5. 708, de 4 
de outubro de 1971. 
Indenlzaçlio devida ao servidor pelo 
exerclclo em zona 011 lOcal Inóspito, 
de dlflcll acesso ou precárias condi
ções de vida, quando resultar de d~
locamento do runclonàrlo da respec
tiva sede originária ele aervlço. 

Bases de Concessão e Valores 

5o/o (cinco por cento) do valor do 
vencimento do cargo efetlvo, perce· 
bldo pelo !uncl<inãrlo, até 7 (sete> 
qülnqüênlos. 
Fixada em Regulamento. 

Valores 
Nível 1\lensals 

Correlação com Ca- DAI·3 900,00 
tegorlns Funclonnls DAI·2 800,00 
de Nivel Superior DAI·l 700,00 
Correlação com as DAI·3 800,00 
demnls Categorias DAI·2 700,00 
Funclonala. DAI·1 600,00 
Fixada em Regulamento. 

Fixada em Regulamento. 

Fixada em Regulamento geral, ou em 
regulame11eações especi!lcas referen
tes no Grupo - Política Federal, às 
Categorias Funcionais com atlvlda
des próprias das Campanhas de Saú
de Pública, ao exercício em Territó
rios Federais e a oueros casos que, 
por sua natureza, justifiquem o e.l· 
tabeleclmento de normas próprias. 

(Às Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.) 

mados por cursos superiores não reconhecidos, à vista da disciplina 
estabelecida pelo Decreto-lei n• 11.530, 1915, que criou a fiscalização 
do ensino superior no Pais. 

Da Comluio de Educaçio e Cultura sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n• 48, de 1977 (n• 3.318-B/77, na Cua de 
origem) que extingue a Junta Especial, criada pela Lei n• 609, 
de 13 de janeiro de 1949. 

Na lei cspcc!lica, foi dado o prazo até 16·4-1949 para que a Jun· 
ta Especial ultimasse o exame de todos os processos, medida que, a 
rigor, já foi conclu!da há mais de cinco anos, salvo alguns poucos ca· 
sos dependentes de diligências. 

Desta sorte,' apresenta-se superada a missão atribulda à Junta 
Especial, a qual, por esse efeito, se encontra deslocada no sistema do 
ensino superior, consoante a politica adotada, para a espécie, pelo 
Ministério da Educação c Cultura. 

Relator: Senador Cattete Pinheiro 
O Senhor Presidente da República, nos termos do art. 5 I da 

Constituição, submeteu ao Congresso Nacional, acompanhado de 
Exposiçao de Motivos do Ministro de Estado da Educação c 
Cultura, projeto de lei que "extingue a Junta Especial, criada pela 
Lei n•.609, de 13 de janeiro de 1949". 

As razões que justificam a iniciativa do Governo Federal estão 
sintetizadas na referida cxposiçào ministerial, onde se destaca que a 
Lei n• 609, de 1949, criou uma Junta Especial, com a finalidade de 
dar aplicação aos Decretos-leis n•s 5.545, de 1943, 6.273, de 1944 c 
6.896, de 1944 c, ainda às Resoluções Gerais da Junta Especial, 
lnstitu!du pelo Decreto· lei n• 7.401, de 1945. 

Esclarccc·sc, ademais, que os referidos diplomas legais objctiva· 
vam, cm concreto, solucionar a situação de alunos, cx·alunos e diplo· 

Os processos remanescentes, relativos a direitos não prescritos, 
serão apreciados pelo Departamento de Assuntos Universitários, no 
prazo de seis meses a contar da publicnção da lei. 

Assim, a proposição, no seu artigo final, além das disposições 
contrârias, revoga a Lei n• 609, de 1949, a qual, como jâ esclarecido, 
criou a Junta, objcto da extinção ora determinada. 

Trata· se, portanto, de proposição amplamente justificada c que, 
por isso, merece o nosso parecer fnvorâvcl. 

Sala das Comissões, 29 de junho de 1977. - Joiio Calmon, 
Presidente - Cattete Pinheiro, Relutar - Oito Lchmann -
Adalberto Sena- Eveláslo Vieira -Itamar Franco. 
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O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portellu) - O Expediente lido 
vai u publicução. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. Jo.sccrctário. 

r:, lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 213, DE 1977 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dis· 
pensa de interstício c prévia distribuição de avulsos para a Rcdaçilo 
Final do Projeto de Decreto Legislativo no 15, de 1977 (n' 98·Bf77, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre 
Transporte Aéreo, celebrado em Brnsi!ia, a 21 de janeiro de 1977, 
entre a República Federativa do Brasil e a República do Iraque a fim 
de que figure na Ordem do Dia da sessilo seguinte. 

SuJa das Sessões, em 29 de junho de 1977.- Hel•ídlo Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- O projeto a que se 
refere o requerimento ora aprovado, será incluldo em Ordem do Dia. 

O S!l. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Sobre a mesa, 
rcqucrime~to de urgência que será lido pelo Sr, I '·Secretário. 

"lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 214, DE 1977 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alfnca b, do Re· 
gimento, para a Mensagem n' 134, de 1977, do Senhor Presidente da 
República, solicitando autorização do Senado Federal para que o 
Governo do Estado de Sergipe possa realizar operaçiló de crédito 
pura os fins que especifica. 

Sala das Sessões, em 29 de junho de 1977.- Eurico Rezende. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - O requerimento 
que acaba de ser lido serú objeto de deliberação do Plenário após a 
Ordem do Dia, 

C SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Sobre a mesa, 
comunicação que será lida pelo Sr. Jo.Secretãrio. 

~lida a seguinte 

Em 29 dejunhode 1977 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me 

. ausentarei do Pais a partir de 23 de julho a fim de, como integrante 
da Deleguçiio Brasileira, participar da 3• Conferência Conjunta dos 
Parlamentos Latino-Americano c Europeu, u realizar-se na Cidade 
do Môxico, no per!odo de 24 a 29 de julho de 1977. 

Atenciosas saudações- Eurico Rezende. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A presidência fica 
ciente. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu)- Passa-se il 

ORIDEM DO DIA 
lt~l" l: 

!)incussilo, em turno único, do Parecer da Comissão de Rela· 
ções Exteriores sobre a Mensagem n• 127, de 1977 (n• 203/77, na ori· 
gem), de 21 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República 
scbmete no Senado o nome do Sr. Ronald Leslie Morncs Small, 
Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a funcüo de Embaixador do Brasil junto à República Argelina De· 
mo:rC:iic:: e Populur. 

L'L:cur.sào, cm turno único, do Parecer da Combsi\o de Rela· 
çik; :éx~oriorc:; >obre a Mensagem n' 133, de 1977 (n• 2Df77, na ori· 

gcm), de 28 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete ao Senado o nome do Sr. Luiz Augusto Pereira Souto 
Maior, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto às Comunidades 
Européias. 

As matérias constantes da Ordem do Dia, nos termos da allnea 
h do art. 402 do Regimento Interno, deverilo ser apreciadas em ses· 
silo secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias a fim 
de ser mantido o preceito regimental. 

(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 38 minutos e volta 
a ser pública às /8 horas e 50 m/nuros). 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Esgotada a maté· 
ria da Ordem do Dia, vai-se passar à apreciação do Requerimento no 
214, lido no Expediente, de urgência para a Mensagem no 134, de 
1977. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria, 

que foi despachada às Comissões de Economia e de Constituição e 
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Tem a palavra o 
nobre Senador Augusto Franco para proferir o parecer da Comissão 
de Economia. 

O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA- SE. Para emitir pare
cer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o pleito do Governo do Estado de Sergipe, que 
pretende contratar junto a Caixa Econômica Federal, por conta do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, as seguintes 
operações de créditos: 

a) Valor: Cr$ 1.867.414,00 
b) Prazos: 

I -de carência: 2 anos: 
2- de amortização: 8 anos. 

c) Encargos: 
I -juros de 6% a. a, cobrados trimestralmente; 
2 - correçilo monetária correspondente a 40% do índice 

de variação das ORTN, capitalizada no pcrfodo de carência e 
cobrada, trimestralmente, no período de amortização; 
d) Garantias: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 
(!CM), com a intcrveniência do banco depositário; 
e) Destinação dos recursos: implantação do Centro Social 
Urbano Siqueira Campos, em Aracaju (SE); 

11 

a) Valor: CrS I ,663,277,00; 
b) Prazos: 

I - de carência: 2 anos 
2 - de amortização: 8 anos 

c) Encargos: 
I -juros de 6% u.a, cobrados trimestralmente 
2- corrcçilo monetária correspondente a 40% do lndice 

de vuriuçilo dus ORTN, capitalizada no pcrlodo de carência c 
cobrada, trimestralmente, no perfodo de amortização; 
d) Garantias: Imposto sobre u Circulação de Mercadorias 
(I CM), com u interveniênciu do banco depositário 
e) Destlnuçilo dos recursos: implantação de um Centro Social 
Urbuno, no bairro América, no Município de Propriá (SE). 

n 
li 
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III 

a) Valor: CrS 14.500,000,00 
b) Prazos: 

I -de carência: 3 anos 
2 - de amortização: 12 anos 

c) Encargos: 
I -juros de 6% a.a, cobrados trimestralmente 
2- corrcção monetária correspondente a 20% do 

fndicc de variação das ORTN, capitalizada no pcrfodo de 
carência c cobrada, trimestralmente, no pcrfodo de amortiza. 
ção; 
d) Garantias: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 
(ICM); . 
e) Destinação dos recursos: construção de uma Unidade 
Psiquiátrica, no Municfpio de Nossa Senhora do Socorro 
(SE). 

O Conselho Monctãrio Nacional pronunciou-se favoravelmente 
à matéria por entendê-la compatfvel com as finanças do Estado de 
Sergipe, não devendo os encargos decorrentes dos empreendimentos 
acarretar maiores pressões orçamentárias ao Estado cm questão. 

No mérito, os empreendimentos consubstanciam relevantes 
uspcctos sócio-económicos para as regióes abrangidas pelos projetes, 
seja a implantação do centro social urbano Siqueira Campos, em 
Aracaju, ou a construção de uma unidade Psiquiátrica, no municipio 
de Nossa Senhora do Socorro, os quais têm merecido a acolhida do 
·Senado Federal. 

A solicitação é feita nos termos do parágrafo único do artigo 2• 
da Resolução n• 93/76, do Senado Federal, que libera os limites esta· 
bclccidos pela Resolução n• 62/75, também do Senado Federal. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação da Mensagem, nos ter· 
mos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 38, DE 1977 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a realizar opera· 
ções de créditos no •alor de CrS 18.030.691,00 (dezoito 
milhões, trinta mil, seiscentos e noventa e um cruzeiros), 

O Senado Federal resolve: 
Art. I• f; o Governo do Estado de Sc;gipc, nos termos do pará

grafo ~nico do artigo 2• da Resolução n• 93/76, do Senado Federal, 
autorizado a contratar empréstimo junto à Caixu Económica Fe
dem!, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(FAS), no valor de CrS 18.030,691,00 (dezoito milhões, trinta mil, 
seiscentos e noventu c um cruzeiros), destinado ao financiamento da 
implantação de dois centros sociais urbanos em Aracaju c Propriá, e 
da construção de uma Unidade Psiquiátrica, no Município de Nossa 
Senhora do Socorro. naquele Estado. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica
ção, 

lõ o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclln) - O parecer da Co
missão de Economiu concluí pela apresentação do Projeto de Rcsolu· 
ção n• 38, de 1977, concedendo a autorização solicitada. 

Solícito ao nobre Senador Helvfdio Nunes o parecer da Comis
são de Constituição c Justiça sobre a matéria. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI. Para emitir pare· 
cer,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto de Resolução, cm estudo, objetiva autorizar o Gover
no do Estudo de Sergipe a contratar junto à Caixa Económica Fe· 
deral, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(FAS), empréstimos no valor de Cr$ 18.030.691,00 (dezoito milhões, 
trinta mil, seiscentos c noventa c um cruzeiros) destinados uo finan
ciamento du impluntaçilo·de dois centros sociais urbanos cm Arucuju 
e Propriú, c du construção de umu Unidade Psiquiátrica, no muni· 
cfpio de Nossa Senhora do Socorro, no Estudo de Sergipe. 

A matéria 1'01 solicitada nos termos do parágrafo único do arti· 
go 2• da Resolução n• 93/76, do Senado Federal, a qual recebeu o 
beneplácito da Comissão de Economia pelo alcance sócio-cconômi· 
co dos empreendimentos para as regiões atingidas pelos projetas. 

p Projeto é jurfdico e constitucional não havendo, no iimbito 
desta Comissão, nada que possa obstar a sua tramitação. 

Em face ao c• posto, somos pela sua aprovação, 
"o parecer, Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- O parecer da Comis· 
são de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade e juri, 
di cidade do projeto, 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 
38, de 1977, que autoriza o Governo do Estudo de Sergipe a 
realizar operações de crédito no valor de CrS 18.030,691,00 
(dezoito milhões, trinta mil, seiscentos e noventa c um 
cruzeiros), 

Em discussão o projeto, (Pausa.) 
Nilo havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada, 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa,) Aprovado. 
A muti:ria vai à Comissão de Redução para rcdação final. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclln) - Sobre a mesa rc· 
dação final de matéria apreciada em regime de urgência, que será li· 
da pelo Sr. !•-Secretário. 

e lida a seguinte 

PARECER N• 398, DE 1977 
Da Comissão de Redaçio 

Redaçào final do Projeto de Resolução n• 38, de 1977. 

Relator: Senador Otto Lehmann 

A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Resolução 
n• 38, de 1977, que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a reali
zar opmção de crédito no valor de CrS 18.030.691,00 (dezoito mi· 
lhões, trinta mil. seiscentos c noventa c um cruzeiros). 

Sala das Comissões, cm 29 de junho de 1977.- Adalberto Sena, 
Presidente - Oito Lehmann, Relator- Saldanha Denl - Helvídio 
Nunes. 

ANEXO AO PARECER N• 398, DE 1977 

Redaçào final do Projeto de Resolução n• 38, de 1977. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art 
42, inciso VI, du Constituição, c c:u, , Pre-
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃON• , DE 1977 

Autoriza o Go,.rno do Estado de Sergipe a reallzar ope
ração de crédito no nlor de CrS 18,030.691 ,00 (dezoito mi· 
lhões, trinta mil, seiscentos e noventa • um cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. i' lõo Estado de Sergipe, nos termos do parágrafo único 
do urt. 2• da Resolução n• 93, de 1976, do Senado Federal, autoriza
do u contratar empréstimo, junto à Caixa Económica Federal, por 
conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), nova· 
lorde CrS 18.030,691,00 (dezoito milhões, trinta mil, seiscentos c 
noventa e um cruzeiros), destinudo ao financiamento da implantação 
de dois centros sociais urbanos em Aracaju e Propriâ, c da constru
ção de uma Unidade Psiquiátrica, no Município de Nossu Senhora 
do Socorro, naquele Estado. 

Art. 2• Esta resolução entm em vigor na dntu de sua publi· 
caçào. 
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O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Tratando-se de 
matéria apreciada em regime de urgência, passa-se à imediata apre-
ciação da redução final anteriormente lida. · 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n• 38, de 
1977. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, irei submetê-la a votos. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Há oradores ins
critos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

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

Assumiu, no dia 23 do corrente, as altas funções de Presidente 
do Tribunal Federal de Recursos o Jurista Álvaro Pcçanha Martins. 

Nomeado para aquela Alta Corte em 1969, na vaga do Ministro 
Oscar Saraiva, cumpre, assim, a mais brilhante etapa de uma longa 
vida dedicada ao Direito, à Justiça e ao bem comum. 

Membro atuante da Ordem dos Advogados da Bahia, exerceu 
as funções de Assistente Jurfdico do Ministério da Justiça e, cm 1954, 
foi Deputado à Assembléia Legislativa do seu Estado. 

Presidente do Conselho da Ordem dos Advogados, Juiz Fe
deral, Ministro do Tribunal Federal de Recursos, Álvaro Peçanha 
Martins assume, agora, a Presidência daquela Corte, na qual vem 
prestando os mais relevantes serviços ao Brasil. 

Baiano, sua ascensão à Chefia de um Tribunal Superior repre· 
senta uma distinção ao Nordeste, tão rico em valores que ilustram a 
nacionalidade. 

Associo-me, através destas palavras, às justas homenagens pres· 
tadas ao Ministro Álvaro Pcçanha Martins, solicitando faça parte 
integrante, deste meu pronunciamento, o seu Currlcullum V/tae. 
(Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURI· 
VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

CURRICULUM 

Álvaro Peçanha Martins nasceu na cidade de Salvador, Capital 
do Estado da 8ahia, cm 6 de março de 1912, filho legftimo de Fran
cisco Martins Junior c Mariana Pcçanha Martins: estudou primeiras 
letras no Colégio Vítor Soares e no Grupo Escolar Rio Branco c o 
complementar no Liceu Salesiano de Salvador e no Instituto 
8ahiano de Ensino: realizou humanidades no Ginásio Figueiredo c 
no Colégio lpiranga, ingressando, cm 1932, na Faculdade de Direito 
da Bahia, presentemente Faculdade de Direito da Universidade Fe
deral da Bahia, onde se diplomou cm 8 de dezembro de 1936; ainda 
no curso de direito foi nomeado fiscal do trabalho, cargo de que se 
demitiu, a pedido, em 1938, ou 1939; advogado na sua terra natal foi 
escolhido, cm I 946, para compor o Conselho Seccional da Ordem 
dos Advogados, cargo que continuou exercendo durante muitos 
anos, por força de repetidas reeleições; em 1950 foi nomeado Assis· 
tente Jurídico do Ministério da Justiça; em 1954 foi eleito Deputado 
à Assembléia Legislativa do Estado da 8ahia, mandato que exerceu 
até março de 1959; sempre no exerclcio da advocacia e na qualidade 
de membro do Conselho da Ordem dos Advogados foi eleito seu 
Presidente, cargo que exerceu durante o biônio 1966-1967; neste ano 
foi nomeado c passou a exercer, na Bahia, o cargo de Juiz Federal da 
1• Vara; em 1969 foi nomeado Ministro do Tribunal Federal de Re
cursos. 

CURRICULUM VITAE 

Ministro Álvaro Peçanha Martins 
Nomeado para o cargo de Ministro do Tribunal Federal de 

Recursos, na vaga decorrente do falecimento do Exmo. Sr. Ministro 
Oscar Saraiva, por Decreto de 28 de novembro de 1969, de acordo 

com o art. 121 da Constituição Federal, tomou posse c entrou cm 
cxcrclcio cm 4·12-69, 

I) Convocado para o STF, a fim de completar o quorum 
regimental exigido para o julgamento de matéria constitucional no 
Recurso Extraordinârio n• 67.668, interposto nos autos. do Habeas
Corpus n• 2.0 12. 

2) Eleito suplente do Conselho de Justiça Federal, cm Sessão do 
Tribunal Pleno de 9-4·70, na vaga decorrente da renúncia do Exmo. 
Sr. Ministro Márcio Ribeiro, para completar o biénio 1969/1971. 

3) Eleito Membro cfetivo do Conselho da Justiça Federal, para 
o biénio 197!(1973, cm Sessão Plena Extraordinária realizada cm 
8-6-71. 

4) Eleito Corregedor-Geral da Justiça Federal, para o biênio 
1971/1973, em Sessão Plena Extraordinária realizada cm 8-6-1971. 

5) Eleito Suplente de Juiz do Tribunal Superior J;:lcitoral, cm 
Sessão Extraordinária realizada cm 15·8·72, para o biênio agosto/72 
- agosto/74. Biénio de 23·8-72 a 23-8-74. 

6) Eleito Membro suplente do Conselho da Justiça Federal, 
para o biénio 1973/1975, cm Smi!o Plena realizada em 7-6·73. · 

7) Em Sessão do Tribunal Pleno realizada cm 15-8-74, foi 
reconduzido ao cargo de Juiz Substituto do Tribunal Superior 
Eleitoral para o biénio 74/76. 

8) Em Sessão Extraordinária de 8-4-75, o Tribunal elegeu, na 
vaga aberta cm dccorrcncia do término do 2• biénio do Exmo. Sr. 
Ministro Márcio Ribeiro, o Exmo. Sr. Ministro Álvaro Peçanha 
Martins para o cargo de Juiz cfctivo do Tribunal Superior Eleitoral 
(Biénio 1975/1977). 

9) Eleito Vicc-Prcsidcntc do Tribunal, para o biénio 1975/1977, 
cm Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 5 de junho de 
1975. Ata publica no D"rlo da Justiça de 24·6· 75. Posse e cxerclcio 
em 23 de junho de 1975. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) -Nada mais haven
do que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a próxima a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 193, de 1977, dos 
Srs. Senadores Lourival Baptista c Ruy Santos, solicitando a transcri
ção, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo 
Presidente do Senado Federal, Senador Petrônio Portella, por 
ocasião da instalação da sede da Associação Brasileira de Imprensa, 
cm Brasilia. 

-2-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 194, de 1977, dos 
Srs. Senadores Lourival Baptista c Ruy Santos, solicitando a transcri
ção, nos Anais do Senado Federal, da Ordem· do Dia baixada pelo 
Ministro de Estado da Aeronáutica, Brigadeiro Joclmir Campos de 
Araripc Macedo, alusiva ao 46• aniversário do Correio Aéreo Na
cional. 

-3-

Votação, cm turno único, do Requerimento n•l95, de 1977, dos 
Srs. Senadores Lourival Baptista e Ruy Santos, solicitando a transcri· 
çilo, nos Anais do Senado Federal, da Ordem-do Dia baixada pelo 
Ministro de Estado da Marinha, Almirantc·dc-Esquadra Geraldo de 
Azevedo Henning, alusiva ao I I 3• aniversário da Batalha de 
Riachuclo. 

-4-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 196, de 1977, dos 
Srs. Senadores Lourival Baptista c Ruy Santos, solicitando a transcri· 
ção, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo 
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Ministro Ney Braga, na Universidade Julio de Mesquita Filho, cm 
Rio Claro, São Paulo, no dia 24 de junho de 1977. 

-!-

Discussão, cm turno Onico, da Redução Final (oferecida pela 
Comissão de Redução cm seu parecer n• 384, de 1977), do Projeto de 
Decreto Legislativo n• IS, de 1977 (n• 98-B/77, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo, 
celebrado cm Brasflia, a 21 de janeiro de 1977, entre a RcpOblica 
Federativa do Brasil c a RcpOblica do Iraque. 

'. 
-6-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n•. 25, 
de 1977 (n• 1.495·8/75, na Casa de origem), que acrescenta ligaçil.o 
rodoviãria à BR-470, da relação descritiva das rodovias do Sistema 
Rodoviário Federal do Plano Nacional de Viação, institulda pela Lei 
n• 5.917, de lO de setembro de 1973, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 308, de 1977, da Comissão: 
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

-7-

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidadc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje
to de Lei do Senado n• 42, de 1976, do Sr. Senador Nelson Carneiro, 
que dispõe sobre a identificação de familiares do marftimo, pela 
autoridade competente, para fins de ingresso na ârca de portos na· 
clonais, tendo 

PARECER, sob n• 271, de 1917, da Comissão: 
-·de Constituição e Justiça, pela injuridicidadc, com voto venci· 

do do Sr. Senador Nelson Carneiro. 

-8-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projc· 
to de Lei do Senado n•71, de 1977, do Sr. Senador Vasconcelos Tor· 
res, que dispõe sobre os empregados optantes ou não da Lei n• 
5.107, de 13 de setembro de 1966, com mais de 25 (vinte c cinco) anos 
de serviço, tendo 

PARECER, sob n•212, de 1917, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portelln) - Estâ encerrada a 
sessão. 

(Levam a-se a sessao às 19 horas e 5 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS 
FREIRE NA SESSÃO DE28-6-77 E QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTE· 
RIO R MENTE: 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Para discutir o proje· 
to. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Ao longo de nossa vida parlamentar, tanto na Câmara dos 
Deputados, como no Senado Federal, temo-nos ocupado sempre 
com a prob\emãtica nordestina e do seu equacionamento cm busca 
de soluções definidas. 

Nesse mister, nunca deixamos de ressaltar aspectos positivos da 
política .desenvolviment' ,,,, daquela região, inclusive os frutos dos 
investimentos industriais, us grandes realizações no campo de 
infru.estruturu econômicu, no conhecimento e no uso dos recursos 
nttturais. Assinalamos mesmo que, . em determinado perlodo, as 
conseqUôncius chegaram a ser evidenciadas, no campo da economia 
nordestina, com os seus índices de crescimento mais altos que a pró· 
pria economia nucionul. 

Nada disso, entretanto, pode obscurecer os aspectos negativos 
que têm impedido que se chegue uo objetivo da superação dos desnl· 
veis regionais. Hlt, com efeito, umu série de distorções no processo 
do desenvolvimento do Nordeste btnsileiro, entre 1\S quais n intcr· 

fcrêncin de grupos estrangeiros, que terminam sendo os grandes 
beneficiados, em detrimento do pequeno c médio emprcsârios nacio· 
nais. Outro aspecto lamcntãvcl é a não reestruturação da economia 
agrária, os seus projetas de colonização que não foram efctivados, as 
metas de irrigação que não foram cumpridas. r:. inegável o despres· 

· tlgio que recaiu sobre a SUDENE- ela que surgiu em 1959, no 
governo do grande brasileiro Juscelino Kubitschek, como redenção 
de toda uma região, conflgurando·se como uma agência desenvolvi· 
mentis ta do maior valor c que, no entanto, vem sendo esvaziada atra· 
vés do tempo. E' o corte dos seus recursos, a queda de sua partici· 
pução nu receita da Uniilo, a participação cada vez menor nos inves· 
timcntos públicos do Nordeste, a jã célebre alteração do mecanismo 
de incentivos fiscais ....: o que representa uma verdadeira sangria de 
recursos para aquela região pobre e sacrificada. 

Como amostra da situação a que se chegou no Nordeste, basta 
dizer que nem planos dirctorcs temos mais, porque estã tudo englo· 
bado nos chamados PND- Planos Nacionais de Desenvolvimento 
-tratada sua problcmãtica, assim, como que sctorialmcnte. 

O fato é que tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, faz com 
que se reduza assustadoramente o poder de coordenação de plane· 
jumento da SUDENE c nilo hâ outra opção, se se quiser recuperar o 
tempo perdido, senão se partir para o fortalecimento das nossas 
agências regionais de desenvolvimento, entre as quais se ressalta a 
SUDENE. 

Antes, como é sabido, a SUDENE estava diretamente subor· 
dinada ao Presidente da RcpOblica. Contava com autonomia 
administrativa - o que fazia que ela tivesse força. Mas a situação, 
hoje, é muito outra e, pode-se dizer, a SUDENE está debilitada, co· 
mo que reduzida quase que exclusivamente a uma simples repartição 
para aprovar projetas industriais e agrários. 

Foi esta, Sr. Presidente, a motivação do projeto de lei que 
apresentamos, tentando revitalizar a SUDENE, fortalecõ.Ja, dar-lhe 
um status superior que fizesse com que ela contasse com melhores 
condições objctivas para desempenhar o seu papel. Neste sentido é 
que tentamos viabilizar a fórmula de atribuir o seu comando a um 
ministro cxtraordinârio. 

E, aqui, nesta tarde, tratando deste assunto, não podemos, por 
um dever de justiça, deixar de dizer que esta idéia não é exclusi· 
vamentc nossa; esta idéia tem sido defendida por inOmcros líderes 
empresariais c pol!tieos da nossa região. E cabe uma referência toda 
especial ao nosso colega de representação, no Senado, eleito pelo 
povo do Estado que nos é comum, o Senador Paulo Guerra -
infelizmente no presente, preso a um leito de hospital - que se batia 
também, a idéia da criaçilo de um ministério para o Nordeste. 

O parecer contrário à criação do ministério cxtraordinãrio para 
o Nordeste alega, entre outras coisas, que, "nesta linha, justificar-se· 
ia, também, o propalado ministério do Amazonas". 

Nilo ignoramos esse fato c, por isso mesmo, dizlamos, na nossa 
justincativa, que o ministério do Nordeste poderia ser o embrião de 
um futuro ministério de desenvolvimento regional, ampliando, 
assim, o seu raio de açilo a outras regiões subdesenvolvidas do Pais, 
mas cuja situação natural nilo é tão dramãtica quanto a do Nordeste. 
Admitlamos, portanto, numa fase posterior, chegarmos a uma 
abrangência maior do campo de açilo desse Ministério de Desen· 
volvimento Regional. 

Mas, a primeira etapa seria, exntamente, a criação de um Minis· 
tério Extraordinãrio para Desenvolvimento do Nordeste, em face 
das condições especialfssimas de nossa região, ocupando um quinto 
do território brasileiro e onde mora cerca de um terço da nossa 
população. 

Uma outra alegação do parecer contrãrio é de que o Ministério 
do Interior jã inclui, dentro dos assuntos de sua competência, o 
desenvolvimento regional. Mas esse argumento - que foi colocado 
contru - parece-nos, exatnmente, ser um argumento a favor. Com 
efeito, ni\o é passivei que um problema da complexidade como é o da 
desigunldnde regional, neste Pais, possa ser tratudo por um Ministé· 
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rio que trata de "n" coisas- de habitação, de politica indigcna c, 
também, de desenvolvimento regional... 

Sr. Presidente, procuramos contornar o possivcl óbice de na· 
turcza constitucional aproveitando a existência de um cargo de 
Ministro extraordinário, previsto no Decreto·lci n• 225, embora 
com o fim especifico de implantar a reforma administrativa. Mas, 
esta foi feita sem que se precisasse usar desse cargo de Ministro 
extraordinário, previsto em Lei. Invocando sua existência, tentamos, 
pois, uma maneira de tangenciar o óbcic constitucional - repita-se 
- pura que pudcsscmos, dessa forma, criar melhores condições de 
desenvolvimento pnrn a região que temos a honra de representar 
nesta Casa. 

Sr. PrcsiJcntc, Srs. Senadores, não nos iludimos, a esta altura, 
quanto no destino do nosso projeto de lei, mas· gostariam os, nesta 
defesa última que fazemos dele - cuja tese é cncampada, inclusive, 
por técnicos do mais alto valor- que, quando nada, as palavras, as 
considerações que fazemos, as justificativas que acompanham o 
projeto servissem, pelo menos, de subsidio para que, amanhã, o Go· 
verno Federal, ele próprio, tomasse a iniciativa da criação de um 
Ministério de Desenvolvimento Regional. 

e preciso fazer alguma coisa para se acabar com o problema 
da desigualdade regional, neste Pais. Alguma coisa já foi feita, ai· 
guma coisa já foi tentada, mas muita coisa terminou sendo burlada c 
golpeada. Portanto, que fique essa nossa defesa derradeira cm favor 
da iniciativa que tivemos, mais como um apelo, como uma tentativa, 
como um "S O S" no sentido de que se parta para uma rc· 
formulação, por assim dizer, de toda a politica dcscnvolvimcntista 
do Nordeste brasileiro c de outras regiões subdesenvolvidas. Só 
assim, este Senado- que representa o conjunto dos Estados brasi· 
loiros - estará, realmente, contribuindo para uma melhoria do 
nosso povo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esperamos que o Governo não 
fique inscnsivei a este brado de alerta c consiga encontrar caminhos 
que possibilitem para aquela região sofrida, melhores dias para o 
futuro. (Muito bem!) 

COMISSÃO DIRETORA 

lO• REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 
I•DEJUNHODE 19.77 

Sob a presidência do Senhor. Senador Pctrónio Portclla, Prcsi· 
dente, presentes os Senhores Senador José Lindoso, Primciro-Vicc
Presidcntc, Senador Amarai Peixoto, Segundo· Vicc-Prcsidcntc, 
Senador Mendes Cannle, Primeiro-Secretário, Senador Mauro Bcnc· 
vides, Segundo-Secretário, Senador Henrique de La Rocquc, Ter· 
coiro-Secretário, e Senador Renato Franco, Quarto-Secretário, 'às 
10:00 horas, reúne-se a Comissão Dirctorn. 

O Senhor Secretário da Comissão lê a Ata da Reunião anterior 
que, cm seguida, é aprovada sem debates. . 

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente comunica a seus 
Pares ter realizado uma reunião, da qual participou o Senhor Pri· 
mciro·Sccrctário, com os Dirctorcs de Secretarias e Subsecretarias, 

onde enfatizou a necessidade de que intensinquem esforços para a 
integração dos serviços destes órgãos da Secretaria no Sistema de 
Administração Integrada, por intermédio do PRODASEN. Pensa 
que este projeto estará concluido até o final do presente ano, quando 
o a tua! método rotineiro da administração da Casa passará a ser exe
cutado via proccssamcpto de dados, dispondo de alterações e atuali
zações inteiramente automatizadas pelos computador. Implantado 
tal processo, pretende oferecer à Câmara dos Deputados estas vanta· 
gens que entende. muito beneficiará a estrutura administrativa da· 
que! a outra Casa do Legislativo. 

Trata, cm seguida, do problema da conclusão das obras do 
. Bloco "B", do Ediflcio Anexo 11, que julga ser de vital importância 
para o Senado Federal, pois nele scrilo instaladas várias Salas de 
Comissões, ntualmentc cm número de duas, apenas, além de um 
auditório para cerca de 700 pessoas, dotado de todos os requisitos 
modernos, tendo ao lado um Salão de Recepções à altura da repre
sentatividade do Congresso Nacional, pois o que existe hoje cm ·dia 
resultou do aproveitamento de um espaço vazio no Ediflcio Prin· 
cipal, ficando muito aquém do que precisa o Senado Federal. 

Em seguida, o Senhor Presidente anuncia a seguinte distribui· 
çiio: ao Senhor Senador Henrique de Ln Rocque, para relatar, o Pro· 
cesso n• DP-000017/77, atrsvés do qual Aliatar Pinto de Andrade, 
Assistente de Plenários, Classe "B", aposentado, c outros, solicitam 
revisão de proventos, 

O Senhor Presidente, após ouvir ponderações do Senhor Rela
tor designado, tece algumas considerações c até criticas a respeito de 
determinadas reivindicações, bem assim da atual estrutura do 
Quadro de servidores da Secretaria. 

Determina que a Subsecretaria de Pessoal envie ao Senhor Sena· 
dor Henrique de La Rocquc todos os processos idênticos ao de n• 
000017/77. 

A Comissão Diretora, no tocante à correspondência dos Senho
res Senadores, determina manter os percentuais vigentes e, nos casos 
de necessidade de serem ultrapassados tais limites, o Parlamentar 
interessado deverá dirigir-se, por escrito, ao Senhor Presidente ou ao 
Senhor Primeiro-Secretário, solicitando a necessária autorização. 

A Comissão Dirctora, a seguir, resolve encarregar o Senhor Pri· 
meiro-Sccrctário de estudar a questão da remessa de impressos por 
via aérea e terrestre. 

O Senhor Primeiro-Secretário, tendo cm vista deliberação ante· 
rior da Comissão Dirctora, emite parecer favorável ao Processo n• 
001226/77, referente no pagamento de atendimento particular prcs· 
tado pelo terapeuta Bolivar Alves de Oliveira, na pessoa da menor 
Maria Luisa Perez, nJha de Adolfo Perez, servidor do Quadro Pcrma· 
ncntc do Senado Federal. 

Sem votos cm contrário, a Comissão aprova o Parecer, autori· 
zando o pagamento. 

Nada mais havendo a tratar, às 11:15 horas, o Senhor Presi
dente declara encerrados os trabalhos da Reunião, lavrando cu, 
Evnndro Mendes Vinnna, Diretor-Geral do Senado Federal e Sccrc· 
tário da Comissão a presente Ata, que, cm seguida, é assinada pelo 
Senhor Presidente c vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, I• de junho de 1977. - Petrônlo 
Portella, Presidente. 

ATAS DAS COMISSOES 
COMISSÃO DE AGRICULTURA 

10• REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA 
EM 21 DE JUNHO DE 1977 

Âs dez c trinta horas do dia vinte e um de junho de mil. nove
centos e setenta c sete, presentes os Srs. Senadores Agcnor Maria -
Presidente, Saldanha Dcrzi, Mnttos Leão, Evclásio Vieira, Otnir 

Becker, ltnl!vlo Coelho c Adalberto Sena, reúne-se a Comissão de 
Agricultura nn saiu Clóvis Bcvilacqua. 

Deixum de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena· 
dores Benedito Ferreira, Paulo Guerra, Vasconcelos Torres c Ro· 
bcrto Saturnino. 

O Sr. Presidente, Senador Agcnor Mariu, ao constatar a cxis· 
tência de número regimental, declara aberto os trabalhos, após ter 
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sido dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que, em se· 
guidn, é dada como aprovada. 

Da pauta, são relatadas as seguintes matérias: 

Pelo Senador Adalberto Sena: 

Parecer pela aprovação do projeto e da emenda supressivo da 
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n• 199 de 1976, 
que "autoriza a doação de porções de terras devolutas a Municlpios 
incluldos na região da Amazônia Legal, para os fins que especifica,•e 
d6 outras providencias", 

Pelo Senador Mattos Leilo: 

Parecer pelo arquivamento ao Ofício "S" n• 45/74 - Do 
Senhor Governador do Estado de Mi nas Gerais, solicitando autori· 
zação do Senado Federal, para alienar áreas de terras devolutas do 
Estado de Minas Gerais à ltapeva Florestal Ltda., sediada em 
Itapeva Estado de Silo Paulo. 

Pelo Senador Otalr Becker: 

Parecer pela aprovação ao. Projeto de Lei da Câmara n• 04, de 
1977, que "dâ nova redução ao caput do artigo 1• dn Lei n• 6.195, de 
19 de dezembro de 1974". 

Pelo Senador ItaUvlo Coelho: 

Parecer preliminar por audiência do Ministério da Agricultura 
ao Projeto de Lei do Senado n• 189, de 1976, que "acrescenta§ 5•, ao 
artigo 65, da Lei n• 4.504, de 30 de novembro de 1964, que dispõe 
sobre o Estatuto da Terra". 

Os pareceres emitidos, após terem sido submetidos à discussão c 
votação, são aprovados por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu, 
Claudio Carlos Rodrigues Costa, Assistente da Comissão, a presente 
Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e vai à pu
blicação. 

li• REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA 
EM 28 DE JUNHO DE 1977 

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e oito de junho de mil 
novecentos e setenta e sete, sob a Presidência do Sr. Senador Agcnor 
Maria, Presidente, presentes os Srs. Senadores Saldanha Dcrzi, Otair 
Becker e Adalberto Sena, reúne-se a Comissão de Agricultura, nu 
sala Clóvis Bevilacqua. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena· 
dores Benedito Ferreira, ltalivio Coelho, Paulo Guerra, Vasconcelos 
Torres e Roberto Saturnino. 

1':: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que, cm 
seguida, ê dada como aprovada. 

O Sr. Presidente declara aberta a reunião, c, constatando a exis
tência de quorum regimental, concede a palavra ao Sr. Senador Sal
danha Derzi que lê parecer fnvorâvel ao Projeto de Decreto Le
gislativo n• 20, de 1977, que aprova o texto da Convenção que estabe
lece a Comissão Sericlcoln Internacional, celebrado em Alés, França, 
a 19 de maio de1955. 

Submetido o parecer em discussão e votação, é o mesmo apro
vado por unanimidade. 

Concluindo o Sr. Presidente comunica à Comissão que o Sr. 
Sâlvio de Almeida Prado, Presidente da Associação Rural Brasileira, 
comparecer!\ perante a Comissão no próximo dia 30/6, quinta-feira, 
às 17:00 h, para fazer entrega oficialmente das reivindicações da 
classe rural, que certamente representar!\ subsidies altamente impor· 
tnntes pura a Comissão de Agricultura do Senado. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerra a reunião, 
lavrando eu, Claudio Carlos Rodrigues Costa, Assistente da 
Comissão, a presente Ata, que, uma vez aprovada, será assinada pelo 
Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE RELAÇOES'EX"i'En!o::~S 

16• REUNIÃO, REALIZADA EM 22 DE 
JUNHO DE 197i 

Às dez hor;s ctrinta minutos do diu vinte e oito de junho do m!J 
novecentos c setenta e sete, nu Sala Ruy Barbosa, presentes o.~ St;r.:1c .. 
rcs Senadores Magalhães Pinto- Presidente, Saldanha C"r:i, Otto 
Lchmann,ltamar Franco, João Calmon, Josó Snrncy, /.UCI!~to Fran
co c Roberto Saturnino, reúne-seu Comissão de Rcluçilcs E>:tedorcs. 

Deixam de comparecer, por motivos justificados, m So~horcs 
Senadores Alexandre Costa, Virgílio Távora, Arnon de Mcllo, jczsó 
Freire, Danton Jobim, Gilvun Rochu, Leite Chaves e Nelson C~:nci
ro. 

Ao constatar a existência de quorum regimental, o Senhor !-resi
dente declara abertos os trabalhos, oportunidade cm qu" é !!~: c 
aprovada a Ata da reuniõo anterior. 

A seguir, torna .. se secreta u reunião, a fim de ser :lprcciuda a 
Mensagem ~· 127, de 1977, "do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal u escolha do Senho: 
Ronald Lcslic Moraes Smalf, Ministro de Scaunda Classe, du Carro!· 
ra de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Sru,!l 
junto à República Argelina Democrática e Popubr". (Relator: Sena· 
dor José Sarney). 

Logo após, novamente cm carútc:- público, o S-::1hor P~cdd:::nte 
concede a palavra no Senhor Senador Augusto Fronco, ouc ~m::;: 
parecer favorável ao Projeto de Decreto LegislativO :iÇI 20,· C: e í 9i7, 
que "aprova o texto da Convenção que estabelece :1 Ccrn.is!'1!o Sc:icf
cola Internacional, celebrado cm AlC:s, Frunçr:., a J 9 de m:lio de 
1955". 

O parecer proferido, após discutido e votado, i: considerado 
aprovado. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, !uvro.nCo eu, 
Cândido Hippertt, Assistente da Comissão, a present~ 1-. tn, que, lida 
c aprovada, será assinada pelo Sr. PNsidente. 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COf,.;UN:C/.Ç~oSS:;: 
OBRAS ?ÚZLrC~S 

St REUNIÃO, REALIZADA EM 28 ;::c; 
JUNHO DE 1977 

Às dez horas do dia vinte c oito de junho do ano do mii novecen· 
tos e setenta c sete, na Sala "Ruy Barbosa", presentes os Srs. Se~ado· 
res. Lourival Baptista- Presidente, Alexar.drc Cost~. 3rasa Junior, 
Lu1z Cavalcante e Otto Lehmunn, reúne-si! a Cornissüo C: e Transpor
tes, Comunicações cObras Públicas. 

Deixam de comparecer, por motivos jusÚficndos, os Sir.. Sena· 
dores Mattos Leão, Evandro Carreira e Evclúsio Vieira. 

Constatada a existência de número regimental, o Sr. Presidente 
declara abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura da Ata da 
reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra no Sr. Senador 
Alexandre Costa, que emite parecer pela rejeição do Projeto de Lei 
do Senado n• 93, de 1975, que "obriga as empresas do Distrito 
Federal, que comerciam no ramo de carros novos e usados, a terem 
locais privativos de estacionamento e dá outras providências". · 

Submetido à discussão c votação, ê o parecer aprovado, vencido 
o Sr. Senador Otto Lchmann. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a rcuniilo, lavrando eu, 
Ronaldo Pacheco, ~ssistentc da Comissão, a presente Ata, que, lida 
c aprovada, será assmadn pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES 

17• REUNIÃO, REALIZADA EM 29 DE 
JUNHO DE 1977 

Às dez horas do dia vinte e nove de junho de mil novecontos e 
sctcnla c sete, na Sala Ruy Barbosa, presentes os Senhorc Senadores 
Saldanha Dcrzi, Arnon de Mcllo, João Cnlmon, Augusto Franco, 
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Otto Lehmnnn, ítamar Franco, Leite Chaves, Nelson Carneiro, Hei· 
vldio Nunes e Domicio Gondim, reúne-se, extraordinariamente, a 
Comissão de Relações Exteriores, 

Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Senhores 
Senadores Maga!hilcs Pinto, Alexandre Costa, Virgllio Távora, Jcssé 
Freire, José Sarney, Dnnton J obim e Gi!van Rocha, 

O Senhor Senador Saldanha Derzi, I•.Yice·Presidcnte no exerci· 
cio da Prcsidi':ncia, ao constatar a existência de q11orum regimental, 
declara abertos os trabalhos, 

!: lida c uprovudu a Ata da reunião anterior. 
Em seguida, torna-se secreta a reunião, a fim de ser apreciada a 

J'vícnsugcm n' 133, de 1977. "do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal a escolha do Sr, Luiz 
Augusto Pereira Souto Maior, Ministro de Primeira Classe, da 
Camira de Diplomata, para exercer a funçilo de Embaixador do 
Brasil junto às Comunidades Européias". (Relator: Senador Leite 
Chaves). 

Nada me is havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu, 
Cindido Hippcrtt, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida 
c aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO MISTA 

!nc"m~ld~ tlc estudo e parecer sobre a Mensaaem n• 32, 
de l977 (CN), qoe scbmctc à deliberação do Congresso Nado
no! texto do Dacrcto-lel n•l.521, de 26 de janeiro de 1977, que 
"revoga, n ?Ortlr do exercido de 1977, as normas le1als e reau· 
lomento,es cutorizntlvas de destinações especiais dos resulta· 
clos o:rihoívo!s il Unlõo nas empresas públicas e sociedades de 
economb ~-:-li!:t~ fede:-als". 

2• REUNIÃO. REALIZADA EM 20DEABR!L DE 1977 

Às dezessete horas do dia vinte de abril do ano de mil nove· 
centos e setenta e sete, no Auditório Milton Campos, reúne-se a 
Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 
32, de 1977 (CN), que submete à deliberaçilo do Congresso Nacional 
o te,to do Decreto-lei n• 1.521, de 26 de janeiro de 1977, que "rc· 
vogo, a partir do exercício de 1977, as normas legais e regu!amen· 
t3rcs nutorizntivas de destinações especiais dos resultados atribuíveis 
ü União nas empresas públicas c sociedades de economia mista fc· 
ccrois", presentes os Senhores Senadores Altevir Leal, Jarbas Passa· 
rinho, Milton Cabral, Ruy Santos, Vasconcelos Torres, Otair 
Secker, Dirceu Cardoso e Evclásio Vieira, e os Deputados Hugo 
1-.!apoleão, Rómulo Galvilo, José Mandelli c Arnaldo Lafaycttc, 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Josí: Guiomard, Paulo Guerra e Roberto Saturnino, c os 
Deputados Carlos Alberto, Gerson Camata, Batista Miranda, Gióia 
Júnior, Luuro Rodrigues, Marcelo Medeiros e Leónidas Sampaio, 

I! dispcn"tdo a leitura da Ata da reuniilo anterior, que logo após 
é dudu como aprcvndn. 

,\bertos os trnbalhos, o Senhor Deputado José Mandclli, Prcsi· 
dente du Comissõo, concede a palavra no Senhor Senador Otair 

Bcckcr, Relator da Matéria, que emite parecer favorâvel à Mcnsa· 
gcm n• 32, de 1977 (CN), nos termos de Projeto de Decreto Legisla· 
tivo que oferece como conclusilo. 

Colocado cm discussão c votaçilo, é o parecer aprovado sem res· 
triçõcs, 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e, 
para constar, cu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comis· 
silo, lavrei a presente Ata que, lida c aprovada, serâ assinada pelo 
Senhor Presidente c vai à publicação, 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudó e parecer aobre a Mensagem n• li, 
de 1977 (CN), que 1111bmete à dellberaçio do Conaresso Nacio
nal texto do Decreto-lei n• I.SIO, de 27 de dezembro de 1976, 
que "dispõe aobre a tr!butaçio de resultados obtidos na venda 
de participações sodetírlas pelas pesaoas llslcas; altera o De
creto-lei n• ],381, de 23 de dezembro de 1974, que dispõe aobre 
o tratamento tributário apllcá•el à pes.!Oa llslca equiparada à 
pessoa jurldlca em decorrência de operações com Imóveis, e dá 
outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 1977 

Às dezcsseis horas do dia vinte de abril do ano mil novecentos e 
setenta e sete, no Auditório Milton Campos, reúne-se a Comissão 
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 21, de 
1977 (CN), que "dispõe sobre a tributação de resultados obtidos na 
venda de participações socictârias pelas pessoas .físicas; altera o De· 
crcto·lci n• 1.381, de 23 de dezembro de 1974, que dispõe sobre o 
tratamento tributârio aplicável à pessoa física equiparada à pessoa 
jurídica em decorrência de operações com imóveis, c dâ outras provi· 
dências", presentes os Senhores Senadores Alexandre Costa, Wilson 
Gonçalves, Domício Gondim, Teotónio Vilela, Ruy Santos, Otair 
Bccker e Ruy Carneiro, c os Deputados José Haddad, Antônio 
Gomes, Homero Santos, Vicente Vuolo cJocl Ferreira, 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Hclvldio Nunes, Mattos Leão, Leite Chaves c Orestes 
Quércia, e os Deputados Fernando Magalhães, Marão Filho, 
Renato Azcrcdo, Pacs de Andrade, Pedro Lucena e Oswaldo Lima. 

e; dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que logo após 
é dada como aprovada. 

Abertos os trabalhos, o Senhor Deputado Vicente Vuolo, Vicc· 
Presidente da Comissão, no exercício da Presidência, concede a pala· 
vra ao Relator da Matéria, Senador Otair Beckcr, que emite parecer 
favorável nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece 
como conclusão. 

Colocado em discussão e votaçilo, é o parecer aprovado por 
unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e, 
para constar, cu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comis· 
silo, lavrei a presente Ata que, lida c aprovada, serâ assinada pelo 
Senhor Presidente c vai à publicaçilo. 
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MESA 

Presidente, 3~·Socretdrio, 

----· 
LIDERANÇA DA ARENA 

E DA MAIORIA 

Petrónio Portella (ARENA- PI) Henrique de La Rocque (ARENA- MA) 

Lide r 
Eurico Rezende 

Vlce· Lideres 
Heitor Dio5 

Helvldio Nuno• 
José Sarnoy 
Mattcs leóc 

O!iire~ Tci:v:·irCJ 
Paulo Gur;rrc 

Saldanha Dor:i 
Virgílio Tóvorc 

l9·Vice·Presidente, 

José Lindoso (ARENA- AM) 49·Secretcirio1 

Renato Franco (ARENA - PA) 

29·Vice·Presidente, 

Amoral Peixoto (MDB- RJ) 

1 9-Sec:retárlo' 

Suplentes de s~cretário, 

LIDERANÇA DO MDC 
E DA MINORIA 

Lide r 

Mendes Canele (ARENA- MT) 

29·Secretário, 

Mauro Benevides (MDB- CE) 

Altevir Leal (ARENA- AC) 

Ruy Carneiro (MDB- PB) 

Otair Becker (ARENA- SC) 

Braga Juniar (ARENA- AM) 

Fro nco Montoro 
Vice·Lídcrcs 

Roberto Soturnino 
Itamar Franco 
Gilvon Rocha 

lózcro Qorbozo 
Oonton Jobim 

COMISSOES 

Diretor; Jose Soares de Oliveira Filho 

Local: Anexo 11- Têrroo 

Telefones, 23·6244 e 25·8505 - Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe, Claudio Carlos Rodrigues Costa 

Localz Anexo 11 - Tórreo 

Telefone, 25·8505- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Titulares 

1, Otcir Becker 

2. Benedito Ferreira 

3, ltalivio Coelho 

4, Paulo Guerra 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Agenor Maria 

Vice·Presidento; Otair Becker 

Suplentes 

ARENA 

1, DI norte Mariz 

2. Saldanha Oerzi 

3. Mattos Leóo 

S. Vasconcelos Torres 

MDB 

1. Age no r Maria I. Adalberto Sena 

2. Roberto Saturnlno 2. Eveldsla VIeira 

Anislonleo Claudio Carlos Rodrigues Costa- Ramals301 e 313 

Reunl6eSI Terças·felras, as 10130 horas 

Localt Sala "Clóvis Bevilcicqua11 
- AneMo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidenle1 Dinarte Mari: 
Vice·Presidente1 Evcndra Carreira 

Titulares 

1. Heitor Dias 
2. Jorbas Pauarinho 
3. Dinarte Mariz 
4, Teotônio Vilela 
S. Braga Junior 

1, Agenor Maria 
2. Evandro Carreira 

ARENA 

MDB 

Suplo"t" 

I. Salda nhc Dcr:i 
2. Jose Sorncy 
3. Otcir 6eckcr 

1, Evelósio Vieira 
2. Oilvan Rocha 

Assistente1 Lâda Ferreira da Rocha- Rcmal312 
Reuniões; Terc;as·feiras, âs 1 0;00 horas 
Local; Sala "Clóvis Bevilcicqua11

- AneMo H- Ramal ó2~ 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSiiÇA- (CCJ) 
(IS membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente1 Daniel Kricgcr 
l9·Vico·Presidentol Accioly Filho 

·29·Vice·Presidontol Leito Chavos 

Titulares 

I. Accioly Filho 
2. Gustavo Capanemo 
3. Daniel Krieger 
4. Eurico Rezendo 
S. Heitor Dias 
6, Helvidio Nunes 
7, Wilson Gonçalves 
8. ltallvlo Coelho 
9. Otto Lehmonn 

1 O, Osires Teixeira 

l. Dirceu Cardoso 
2. Leite Chaves 
3, Nelson Carneiro 
4. Paulo Bronard 
5, Orestes Quárica 

ARENA 

MDB 

Suplontos 

I. Mattas Leóo 
· 2. Lonoir Vergas 

3. Arnon de Mollo 
~. Vasconcelos Torres 
S. Milton Cobrai 
6. O~ncdito Ferreiro 

1. Fronco Montare 
2. Lci:e~ro 8orbo:o 
3. Ruy Carnoiro 

Auistente1 Maria Helena Bueno Brond6o- r.amol 305 
Reunlões1 Quartas·foiras, às l0100 hora~ 
Local! Sola "Cióvi~ Gcvllcicqua"- t~n~.:.·;~ I!··- ;;or1'ol 623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membros) 

Titulare~ 

1. Heitor Dlos 

2. Paulo Guorro 

3. Cottete Pinheiro 

4. Osircs Telxoirc 

5. Soldonho Dor:i 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Távora 

S. Alexandre Costa 

1. llcmor Franco 

2. Lázaro Borboza 

3. P.uy Carneiro 

COMPOSIÇÃO 

í-lrcsidonte1 Wilson Gonçalves 

Vicc·ProsidontD, Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Augusto Franco 

2. José Sarney 

3, Braga Junior 

4. Altevir Leal 

5, Lulz Cavalcante 

1. Evondro Carreiro 

2. Nelson Carneira 

A11istente, ~onaldo Pacheco de Oliveiro - Ramal306 

Reuniõos1 Quintas·feiras1 às 10,00 horas 

Local: Selo 11Rui Barbosa"- AnOlCO 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Marcos Freire 

Vico·Presidentet Vasconcelos Torres 

Titulares 

I. Milton Cobrol 

2. Arnon de Mello 

3. Jose Ouiomord 

4. luiz Covalcante 

~. Paulo Guerra 

ê. Vasconcolos Torres 

7. Di norte Mariz 

8. Otair Beckor 

1. Franco Montara 

2. Marcos Freire 

3. ~aborto Soturnino 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. CoHote Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. José Sornoy 

4. Dcmlclo Gcndlm 

S. Jarbas Pa11arlnho 

1. Agonor Maria 

2. Orestes Quórcla 

,C..s~istonlot Oanlol Roi~ de Souza- Rcmal675 

flounlóos1 Quorta~·fciras, Os 10130 horas 

Local: Selo "r.ul Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 moinbros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidenter Joào Calmon 

Vic:e·Prosidente1 Evelásio VIeira 

Titulares Suplantes 

ARENA 

1. Tarso Outra 1. Helvldlo Nunes 

2. Gustavo Capanema 2. Ruy Santos 

3, João Calmon 3. Arnon do Mello 

4, Otto Lehmann 4. Heitor Dias 

S. Jorbas Passarinko 

6. Catteto Pinheiro 

MDB 

1. Evolásio Vieira 1. Franco Montara 

2. Paulo Brossord 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Sena 

Assistente, Cleido Maria B. F. Cruz- Ramal S9B 

Reunhles: Quintas·feiras, Os 1 OrOO horas 

loca h Sala "Clóvis Bovilácqua" - Ano~~:o li - Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Paulo Bronard 

Vice·Presidente, Domlcio Gondlm 

Titulares 

1. Teotônio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Com leio Gondim 

S. Helvidio Nunes 

6, Lenolr Vorgas 

7. Mattos Leão 

B. Ruy Santas 

9, Braga Junior 

10. Tarso Outro 

1 1, Virgílio Távora 

12. Mogalhaos Pinta 

1, Paulo Brossard 

2. Evelcislo Vieira 

3. Ollvan Rocha 

4, Roberto Saturnlno 

S. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Aulstento, Candlda Hippertt - Ramal676 

Rounl6es1 Quintal·feirgs, Os 9100 horas 

Suplontos 

1. CaHoto Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. Lourlval Baptista 

4. Daniel Krieger 

S. José Gulomard 

6. José Sarney 

7. Saldanha Dorzl 

1. Danton Joblm 

2. Dirceu Cardoso 

3, Evondro Carreira 

Locah Sala 11Cióvls Bovllócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

1, Jesse Freire 
2. Ruy Santos 
3, Lenoir Vergas 

COMPOSIÇÀO 

Presidontet Jeué Freire 
Vic:e·Presidentet Orestes Quércla 

Suplentes 
ARENA 

I. Braga Junlor 
2. Virglllo Tóvora 
3. Oslres Tolxolra 

4, Jarbas Passarinko 
5, Lourlval Baptista 
6. Accioly Filho · 

~. Domlcio Gondlm ' · 

1, Franca Montara 
2, Orestes QuOrcia 
3, Nelson Carneiro 

MOB 
I. Lázaro Barboza 
2. Ruy Carneiro 

Asslstentoo Daniel Roh de Souza - Ràmol 67~ 
Reuniôest Quintas.feiras, Qs 11,00 horas 
Local; Sala "ClOvis Bovilácquo"- .Anexo 11- Ramal623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

Titulares 

I, Milton Cabral 
2. Domlcio Gondim 
3, Arnon do Moi lo 
4, Luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÀO 

Prssidentet Jarbos Passarinho 
Vice·Presidentet Luiz Cavalcante 

Suplontos 
ARENA 

I. José Gulomard 
2. Paulo Guerra 
3, Vlrgllio Távora 

S, Jarbas Passarinko 
Mos·· 

1. Dirceu Cardoso I. Gllvan Rocha 
2, Itamar Franco 2, Franco Montara 

Assistente o Ronoldo Pacheco do Ollvolra- Ramal 306 

Reuniões, Quartas-feiras, às 10,00 horas 

Local. Sola "Rui Barboza"- Anexo 11- Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) · 
(5 membros) 

Titulares 

I. Holvidlo Nunes 
2, Otto Lohmann 
3, Saldanha Oonl 

I. Oonton Joblm 
2, Adalberto Sono 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Adolborto Sono 
Vlce·Prosldonteo Helvldlo Nunes 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

I, Vlrglllo Távora 
2, Arnon do Mtllo 
3, Jorbas Passarloho 

1. Ulrceu Cordato 

Anis tonto o Maria Carmen Castro Souza - Romol134 
Rounl6oso Qulntos·felras, lu 12o00 horas 
Locolo Solo "Clóvis Bovllócqua" - Anexo 11- Romal623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(IS membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Magalhães Pinto 

lq·Vice·Presidente, Saldanha Dorzi 

29·Vice·Prosldonte, Nelson Carneiro 

Titulares 

I. Magalhclos Pinto 

2. Alexandre Casto 

3, Virgílio Távora 

4. Jossé Freire 

5. Arnon do Mollo 

6, Soldonho Dorzi 

7, José Sornoy 

8,· Joóo Colmon 

9, Augusto Franco 

I O. Otto Lohmonn 

I. Donton Joblm 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. leite Chaves 

S. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistontoo Cóndldo Hippertt- Romol676 

Reuniões, Terças·feiras, Cs 10,30 horas 

Suplentes 

I. Accloly Filho 

2. Fausto Castelo· Bronco 

3. Holvldio Nunes 

4, Domlclo Gandlm 

S. Jarbas Passarinha 

6. Luiz Cavalcante 

1. Marcos Frairo 
2, Paulo Brossord 

3. Roberto Satumino 

Lacaio Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7mombros) 

COMPOSIÇÀO 

Prosldontoo Ruy Santos 

· Vl<o·Presidonteo Alt~vlr Leal 

Titulares Suplontos 

ARENA 

I. Altevlr Leal I. Saldanha Dorzl 
2. Ruy Santos 2, ltollvla Coelho 

3. Cattote Pln~elro 3. Oslres Telxelro 
4. Fausto Costolo•Bronco 

S. Lourlvol Baptista 

MDB 

I. Adalberto Sono I, Benjamim Foro h 
2. Gllvon Rocha 2. Ruy Carneira 

Asslstontoo Lido Ferreiro do Racho - Ramal 312 

Rounl6oso Qulntas•folras, âs n loOO horas 

Local o Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Romois 621 o 716 



3314 Quinta-feiro 30 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Junho de 1!177 

COMISSÀO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 
Pro!ldonto, Milton Cabral 

Vice·Presidente1 Augusto Franco 

1'itulares Suplente! 
ARENA 

1, Jose Guiomard 1. AloKondro Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 
3. Virg\Ho Tcivora 
4, Augusto Franco 
S, Milton Cobrai 

1. Adalberto Sono 
2. Benjamim Farah 

MDB 

3. DI norte Mariz 

1. Agenor Maria 
2. Dirceu Cardoso 

Assistente1 Lê da Ferreira do Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quartas·feiras, às 9:00 horas 
Local! Sola ''Rui Barbosa"- Anexo 11 - Romals621 e 716 

COMISSÀO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 mombro1) 

Titulares 

1, l&nolr Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4, Heitor Dias 
S. So ldanha Dorzi 

1, Benjamim Foro h 
:2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 
Presidente, Benjamim Farah 

Vice·Presidentor Lenolr Vergas 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. AleKondre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3, MoHo1 leOa 

1. Donton Jobim 
2. lózoro Barbozo 

Assistente' Sônia Andrade Peixoto- Ramal307 
Reuniões: Quintas·feiral, à1 9t00 horas 
loco!, Solo "Rui Borbo1o"- Anexo 11- Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pre•ldent01 lourlval Baptista 
Vice•Prelidentet Ale~eandre Costa 

Titulare! 

1. Alexandre Co1to 
2. lulz Cavalcante 
3. Braga Junlor 
4. lourlvol Bapti1to 
5. Mallol LeOa 

1, Evandra Carreira 
2. Evelcisia Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. OHo lehmann 
2. Teotenlo VIlela 
3. Wilson Gonçalves 

1. lózaro Barbozo 
2. Roberto Soturnlno 

A11i1tentoo Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reuniõest Terçcs·feiras, às lOtOO horas 
local, Solo "Rui Borbo1o"- AneKo 11- Ramal! 621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUeRITO 

Comissões Temporórias 

Chefe, Ruth do Souza Co1tro 
Loc:alt Anexo 11 -Térreo 
T olefone, 25·8505 - Ramol303 
1) Cami•sões Temporárias para Prcietos da Congreuc Nacional 
2) Comissões Temporárias poro Apreciaçlla de Vetos 
3) Comi110es Especiais o delnqutrlto, o 
4) Comi11ào Milto do Projeto do lei Orçamontórlo (art. 90 do Roglmonto 

Comum), 

A11i1tont11 do Cominoe~, Horoldo Pereira Fernond11 - Ramal 674, 
Aliou de Oliveira- Ramal 674, Clolde Maria 8. F. Cruz- Ramal 598, 
Mouro loptl doSá- Romol310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

HORAS TERÇA S A L AS ASSISTENTE HORAS QUINTA S A L AS ASSIS:ENTE 

c.T. RUY BARBOSA RONALDO 09!00 C,F, CLaVIS BEVIL.ICQUA CANPIDO 

10100 
Ro.mai• "' 621 e 716 Rallllll - 62) 

C,A.R, CI.aVIS BEVIL.ICQUA LEDA 091)0 c.s.P,c. RUY BARBOSA SONI.\ 
Ramal • 62) Ramau - 621 • 716 

C.A, CLaVIS BEV!L.ICQUA CLAUDIO C,E,C, CI.aVIS BEV!L.ICQUA CI.ElDE 
10!)0 Raoal • 62) COSTA 10100 

Ramal • 62) 

C.R,B, RUY BARBOSA 
·Ramau "' 621 o 716 

CANDIDO C,D,F, RUY BAIUlOSA 
Ro.n B~l • 621 o 71 

RONAI.DO 

HOPJ.S I'Ji.RTA S A L A S ASSISTENTE C,L.S, CLaVIS BEVIL.ICQUA PAIIIBL 

ll100 
Ramal - 623 

09100 c.s.rt. RUY BARBOiA LEOA RUY BAIUlOSA 
Ramau .. 621 • 716 c.s. 

RaiMU • 621 t 71 
I.!DA 

c.c.J CLaVIS BEVIL.ICQUA MARIA 12!00 c,a. O!.OVIB BIIVIL.ICQUA fiARIA 

10100 Ramal • 623 HELENA llalllal - 62) CARICIK 

C.I~.B. RUY BARBOSA 
Ra,.ia • 621 a 716 

RONALDO 

101)0 C,E, RUY BA!!IlOSA llANIBL 
Ramail • 621 • 716 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
'' 

Seção li 

ANO XXXII- N9 073 SEXTA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 1977 BRASILIA- DF 

r------ CONGRESSO NACIONAL----~ 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 

Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 74, DE 1977 

Aprova o texto da Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e 
Natural. 

Art. 19 É aprovado o texto da Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e 
Natural, aprovado pela Conferência Geral da UNESCO, em sua XVII Sessão, realizada em Paris, de 17 de 
outubro a 21 de novembro de 1972, com ressalva ao parágrafo I do art. 16. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 30dejunho de 1977- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

CONVENCi\ O RELATIVA À PROTEÇi\0 
DO PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL E NATURAL 

A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência c a Cultura, reunida cm Paris de 17 de 
outubro a 21 de novembro de 1972, cm sua décima sétima scssilo, 

nriOcudo que o património cultural c o património natural silo 
cada vez mais ameaçados de destruição, não somente pelas causas 
tradicionais de degradação, mas também pela evolução da vida 
social c cconômica, que as agrava com fenômenos de alteração ou de 
destruição ainda mais temíveis, 

considerando que a degradação ou o desaparecimento de um 
bem do património cultural c natural constitui um empobrecimento 
nefasto do património de todos os povos do mundo, 

considerando que a protcção desse património cm escala 
nacional é freqUentemente incompleta, devido à magnitude dos 
meios de que necessita e à insuficiência dos recursos económicos, 
cicntlficos c técnicos do pais cm cujo território se acha o bem a ser 
protegido, 

tendo em mente que a Constituiçilo da Organização dispõe que 
esta ~ltima ajudarA a conservação, o progresso c a difusão do saber, 
velando pela prcscrvaçilo c protcçilo do património universal c 
recomendando aos povos interessados convenções internacionais 
para esse fim, 

considerando que as convenções, recomendações c resoluções 
internacionais existentes relativas aos bens culturais e naturais 
demonstram a importância que representa, para todos os povos do 
mundo, a salvaguarda desses bens incomparãvcis c insubstitulvcis, 
qualquer que seja o povo a que pertençam, 

considerando que bens do património cultural c natural apresen
tam um interesse excepcional c, portanto, devem ser preservados 
como elementos do património mundial da humanidade inteira, 

considerando que, ante a amplitude c a gravidade dos perigos 
novos que os ameaçam, cabe a toda a colctividadc internacional 
tomar parte na proteção do património cultural c natural de valor 
universal excepcional, mediante a prcstaçilo de uma assistência coleti· 
va que, sem substituir a açilo do Estado interessado, a complete 
eficazmente. 

considerando que é indispcnsãvcl, para esse fim, adotar novas 
disposições convencionais que estabeleçam um sistema eficaz de 
protcçilo coletiva do património cultural c natural de valor universal 
cxccpciona~ organizado de modo permanente c segundo métodos 
cicntlficos c modernos, e 

ap6s ha•er decidido, quando de sua décima sexta scssilo, que 
esta questilo seria objcto de uma convcnçilo Internacional, 

adota neste dia dczcsscis de novembro de 1972 u presente 
Convençilo. 
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1. DEFINIÇOESDO PATRIMONIO 
CULTURAL E NATURAL 

Artlao I 

Para os fins da presente Convenção serão considerados como 
"patrimônio cultural": 

- os monumentos: obras nrquitctônicns, de escultura ou de 
pintura monumentais, elementos ou estruturas de natureza 
arqueológica, inscrições, cavernas c grupos de elementos, que 
tenham um valor universal excepcional do ponto de vista da história, 
da nnc ou da ciência; 

- os conjuntos: grupos de construções isoladas ou reunidas 
que, cm virtude de sua arquitctura, unidade ou integração na paisa
gem, tenham um valor universal excepcional do ponto de vista da 
história, da arte ou da ciência; 

-os lugares notâvcis: obras do homem ou obras conjugadas do 
homem c da natureza, bem como as zonas, inclusive lugares 
arqueológicos, que tenham valor universal excepcional do ponto de 
vista histórico, estético, etnológico ou antropológico. 

Artlao l 

Para os fins da presente Convenção serão considerados como 
upatrimônio natural'': 

- os monumentos naturais constituídos por formações flsicas c 
biológicas ou por grupos de tais formações, que tenham valor 
universal excepcional do ponto de vista estético ou cicnt(fico; 

- as formações geológicas c fisiogrãticas c as ârcas nitidamente 
delimitadas que constituam o habitat de espécies animais e vegetais 
ameaçadas e que tenham valor universal excepcional do ponto de 
vista da ciência ou da conservação; 

,-os lugares notãvcis naturais ou as zonas naturais nitidamente 
delimitadas, que tenham valor universal excepcional do ponto de 
vista da ciência, da conservação ou da beleza natural. 

Artlao3 

Caberâ a cada Estado Parte na presente Convenção identificar c 
delimitar os diferentes bens mencionados nos artigos I c 2 situados 
cm seu território. 

II. PROTEÇÃO NACIONAL E PROTEÇÃO 
INTERNACIONAL DO PATRIMONIO CULTURAL 

E NATURAL 

Artlao 4 

Cada um dos Estados Partes na presente Convenção reconhece 
que a obrigação de identificar, proteger, conservar, valorizar c 
transmitir às futuras gerações o património cultural c natural 
mencionado nos artigos I c 2, situado cm seu território, lhe incumbe 
primordialmente. Procurnrâ tudo fazer para esse fim, utilizando no 
mãximo seus recursos disponíveis, c, quando for o caso, mediante a 
assistência c cooperação internacional de que possa beneficiar-se, 
notndamcntc nos planos financeiros, arUstico, cicnttnco c t~cnico. 

Artlao s 
A fim de garantir a adoçdo de medidas eficazes para a protcção 

conservação, c valorização do património cultural c 
natural situado cm seu território, os Estados Partes na presente 
Convenção procurarão na medida do possível, c nas condições 
apropriadas a cada país: 

a) adotnr umu poHticn geral que vise a dar no património 
cultural c natural uma função na vida da colctividadc c a integrar a 
protcção desse putrimônio nos programas de planificação geral; 

b) instituir cm seu território, na medida cm que não existam, 
um ou mais serviços de protcçi!o, conservação c valorização do 
património cultural c natural, dotados de pessoal c meios apropria
dos que lhes permitam realizar as tarefas a eles confiadas; 

c) desenvolver os estudos c as pesquisas cicnt(ficas c t~cnlcas c 
aperfeiçoar os métodos de intervenção que permitam a um Estado 

fazer face nos perigos que ameaçam seu património cultural ou 
natural; 

d) tomar as medidas jurídicas, científicas, técnicas, ndministrati· 
vas c financeiras adequadas para a identificação, protcção, conscr· 
vnção, revalorização c reabilitação desse património; c 

e) facilitar a criação ou o desenvolvimento de centros nacionais 
ou regionais de formação no campo da protcção, conservação c 
revalorização do património cultural c natural c estimular a pesquisa 
cicnt(fica nesse campo. 

Artlao 6 

!. Respeitando plenamente a soberania dos Estados cm cujo 
território esteja situado o património cultural c natural mencionado 
nos artigos I c 2, c sem prejuízo dos direitos reais previstos pela 
legislação nacional sobre tal património, os Estados Partes na presen
te Convenção reconhecem que esse constitui um património univer
sal cm cuja protcção a comunidade internacional inteira tem o dever 
de cooperar. 

2. Os Estados Partes compromctcm·sc, conseqUentemente, c de 
conformidade com as disposições da presente Convenção, a prestar 
seu concurso para a identificação, protcção, conservação c 
revalorização do património cultural c natural mencionado nos parA
grafos 2 c 4 do artigo li, caso o solicite o Estado cm cujo território o 
mesmo esteja situado. 

3. Cada um dos Estados Partes na presente Convenção obriga
se a não tomar deliberadamente qualquer medida susccUvcl de pôr 
cm perigo, dirctn ou indirctamcntc, o património cultural c natural 
mencionado nos artigos I c 2 que esteja situado no território de 
outros Estados Partes nesta Convenção. 

Artlao 7 

Para os fins da presente Convenção, cntcndcr·sc·á por protcçi!o 
internacional do património mundial cultural c natural o esta· 
bclecimcnto de um sistema de cooperação c assistência internacio
nais destinado a secundar os Estados Partes na Convenção nos esfor
ços que desenvolvam no sentido de preservar c identificar esse 
património. 

III. COMITI:: INTERGOVERNAMENTAL 
DA PROTECÃO DO PATRIMONIO MUNDIAL 

CULTURALENATURAL 

Artigo 8 

I. Fica criado junto à Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura um Comité lntcrgovcrnamcntal da 
Protcção do Património Cultural e Natural de valor Universal 
Excepcional, denominado "o Comitê do Património Mundial". 
Compor-sc-â de 15 Estados Partes nesta Convenção, eleitos pelos 
Estados Partes na Convenção reunidos cm Assembléia Geral 
durante as sessões ordinârias da Conferência Geral da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O númc· 
rodos Estados membros do Comitê será aumentado para 21 a partir 
da sessão ordinária da Conferência Geral que se seguir à entrada em 
vigor, para 40 ou mais Estados, da presente Convenção. 

2. A elciçilo dos membros do Comitê deverá garantir uma 
representação eqUitativa das diferentes regiões c culturas do mundo. 

3. Assistirão às reuniões do Comitê, com voto consultivo, um 
representante do Centro Internacional de Estudos para a Conserva
ção c Restauração dos Bens Culturais (Centro de Roma), um 
representante do Conselho Internacional de Monumentos·e Lugares 
de Interesse Artlstico c Histórico (ICOMOS) c urn representante da 
União Internacional para a Conservação da Natureza c de seus 
Recursos (UICN), nos quais podcrilojuntnr·sc, a pedido dos Estados 
Partes reunidos cm Assembléia Geral durante as sessões ordinárias 
da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a 
Educaçilo, a Ciência c a Cultura, representantes de outras organiza
ções intcrgovcrnnrncntuis ou nilo-governamentais que tenham objcti
vos semelhantes. · 
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Artigo 9 

J. Os Estados membros do Comitê do Património Mundial 
exercerão seu mandato a pnrtir do término da sessão ordinãriu da 
Conferência Geral em que hajam sido eleitos até o término da tercei
ra sessão ordinãria seguinte. 

2. No entanto, o mandato de um terço dos membros designa
dos por ocasião da primeira eleição cxpirarã ao término da primeira 
sessão ordinária da Conferência Geral que se seguir àquela em que te
nham sido eleitos, e o mandato de outro terço dos membros desig
nados uo mesmo tempo expirar:\ ao término da segunda sessão 
ordinãria da Conferência Geral que se seguir àquela em que hajam 
sido eleitos. Os nomes desses membros serão sorteados pelo 
Presidente da Conferência Geral após a primeira eleição. 

3. Os Estados membros do Comitê escolherão para. representá
los pessoas qualificadas no campo do património cultural ou do 
património natural. 

Artigo lO 

J. O Comitê do Património Mundial aprovarã seu .regimento 
interno. 

2. O Comitê poderá a qualquer tempo convidar para suas 
reuniões organizações públicas ou privadas, bem como pessoas físi
cas, para consultá-las sobre determinadas questões. 

3. O Comitê poderá criar os órgãos consultivos que julgar neces
sários para a realização de suas tarefas. 

Artigo 11 

I. Cada um dos Estados Partes na presente Convenção 
aprcsentarã, na medida do possível, ao Comitê do Património 
Mundial um inventário dos bens do património cultural e natural 
situados em seu território que possam ser incluldos na lista mencio
nada no parãgrafo 2 do presente artigo. Esse inventário, que não será 
considerado como exaustivo, deverá conter documcutação sobre o 
local onde estilo situados esses bens e sobre o interesse que apresen
tem. 

2. Com base no inventário apresentado pelos Estados, em 
conformidade com o parágrafo I, o Comitê organizurâ, manterá em 
dia e publicarã, sob o título de "Lista do Património Mundial", uma 
lista dos bens do património cultural e natural, tais como definidos 
nos artigos I c 2 da presente Convenção, que considere como tendo 
valor universal excepcional segundo os critérios que haja estabeleci
do. Uma lista atualizada scrâ distribuída pelo menos uma vez em 
cada dois anos. 

3. A inclusão de um bem na Lista do Património Mundial não 
poderá ser feita sem o consentimento do Estado interessado. A 
inclusão de um bem situado num território que seja objeto de 
reivindicação de soberania ou jurisdição por parte de vários Estados 
nilo prejudicará em absoluto os direitos das partes em litígio. 

4. O Comitê organizará, manterá cm dia c publicarA, quando o 
exigirem as circunstâncias, sob o título de "Lista do Património 
Mundial em Perigo", uma lista dos bens constantes da Lista do 
Património Mundial para cujn salvaguarda sejam necessários gran
des trabalhos c para os quais haja sido pedida assistência, nos termos 
da presente Convenção, Nessa lista será indicado o custo aproxima
do das operações. Em tal lista somente poderilo ser incluldos os bens· 
do patrimônio cultural e natural que estejam ameaçados de perigos 
sérios e concretos, tais como ameaça de desaparecimento devido a 
dcgradaçilo acelerada, projetas de grandes obras públic1ts ou priva
das, rápido desenvolvimento urbano e turístico, destruição devida u 
mudança de utilização ou de propriedade da terra, alterações profun
das devidas a uma causa desconhecida, abandono por quaisquer 
razões, connito armado que haja irrompido ou ameace irromper, 
catãstrofes c cataclismas, grandes incêndios, tcrrcmotos, desliza
mentos de terreno, erupções vulcimicas, ulteraçi\o do nlvel das hguas, 
inundações c maremotos. Em caso de urgência, poderá o Comitê, u 
qualquer tempo, incluir novos bens na Lista do Património Mundial 
e dar a tal inclusão uma difusão imediata. 

5. O Comitê definirll os critérios com base nos quais um bem • 
património cultural ou natural podcrã ser incluldo cm uma ou out 
das listas mencionadas nos parágrafos 2 e 4 do presente artigo. 

6. Antes de recusar um pedido de inclusão de um bem numa d 
duas listas mencionadn< nos parágrafos 2 e 4 do presente artigo 
Comitê consultará o Estado Parte em cujo território se encontrar 
bem do património cultural ou natural cm cnusa. 

7. O. Comitê, com a concordância dos Estados interessado 
coordenará e e.<timulnrll os estudos c pesquisas ncccssãrios para 
composição das listas mencionadas nos parãgrafos 2 c 4 do prcscn 
urtigo. 

Artigo I:Z 

O fato de que um bem do patrimóni~ cultural ou natural n• 
haja sido incluido numa ou outra das duas listas mencionadas n 
parágrafos 2 c 4 do artigo li não significará, cm absoluto, que : 
não tenha valor universal excepcional para fins distintos dos q• 
resultam da inclusão nessas listas. 

Artigo 13 

I. O Comitê do Património Mundial receberá c cstudarã 
pedidos de assistência internacional formulados pelos Estados Part 

·na presente Convenção no que diz respeito nos bens do patrimón 
cultural e natural situados em seus territórios, que figurem ou scj~ 
.• uscotiveis de figurar nus listas mencionadas nos parâgrafos 2 c 4 • 
artigo li. Esses pedidos poderão ter por objeto a protcçi!o, a cons· 
vaçuo, a revalorização ou a reabilitação desses bens. 

2. Os pedidos de assistência internacional cm conformidn 
com o parágrafo I do presente artigo poderão também ter por objc 
a identificação dos bens do património cultural c natural dcfinid 
nos artigos I e 2 quando as pesquisas preliminares demonstrar: 
que merecem ser prosseguidas. 

3. O Comitê decidirA sobre tais pedidos, determinará, quan• 
for o caso, a natureza e a amplitude de sua assistência c autorizarA 
conclusão, cm seu nome, dos acordos ncccssârios com o govcr, 
interessado. 

4. O Comitê estabelecerá uma ordem de prioridade para su 
intervenções. Fá-lo-ú tomando em consideração a importân• 
respectiva dos bens a serem salvaguardados para o patrimôn 
cultural e natural, a necessidade de assegurar a assistência intcrn 
cio nu! aos bens mais representativos da natureza ou do gênio c a h 
tória dos povos do mundo, a urgência dos trabalhos que devam s 
empreendidos, a importância dos recursos dos Estudos cm cu 
território se achem os bens ameaçados c, cm particular, a medida • 
que esses poderiam assegurar a salvaguarda desses bens por seus pr 
prios meios. 

5. O Comitê organizará, manterá em dia e difundirA uma !is 
dos bens para os quais uma assistência internacional houver sido f•~ 
necida. 

6. O Comitê decidirá sobre a utilização dos recursos do Fun• 
criado cm virtude do disposto no artigo 15 da presente Convcnç! 
Procurará os meios de aumentar-lhe os recursos e tomará todas 
medidas que para tanto se fizerem nccessãrias, 

7. O Comitê coopcraro\ com as organizações internacionais 
nacionais, governamentais c nilo-governamentais, que tenha 
objetivos semelhantes aos da presente Convenção. Para elabor 
seus programas c executar seus projetas, o Comitê poderá recorre, 
essas organizações e, cm particular, ao Centro Internacional 
Estudos pura a Conservuçilo e Restauração dos Bens Cultun 
(Centro de Roma), ao Conselho Internacional dos Monumentos 
Lugares Históricos (ICOMOS) e à União Internacional para 
Conservação da Natureza c de seus Recursos (UICN), bem como 
outras organizações públicas ou privadas eu pessoas llsicas. 

8. As decisões do Comitê serão tomudus por maioria de dois t• 
ços dos membros presentes e votantes. Constituirá quorum a maior 
dos membros do Comitê. 
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Artigo 14 

I. O Comitê do Patrimônio Mundial será assistido por um 
secretariado nomeado pelo Dirctor-Gcral da Organizaçüo das Na· 
çõcs Unidas para a Educaçüo, a Ciência c a Cultura. 

2. O Dirctor-Gcral da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência c a Cultura, utilizando, o mais passivei, os ser· 
viços do Centro Internacional de Estudos para a Conservação c a 
Restauração dos Bens Culturais (Centro de Roma), do Conselho 
Internacional dos Monumentos c Lugares Históricos (ICOMOS) c 
da União Internacional para a Conservação da Natureza c seus Rc· 
cursos (UICN), dentro de suas competências c possibilidades 
respectivas, prcpararâ a documcntaçüo do Comitê, a agenda de suas 
reuniões c assegurará a execução de suas decisões. 

IV. FUNDO PARA A PROTEÇÃO DO PATRIMONIO 
MUNDIAL CULTURAL E NATURAL 

Artigo IS 

I. Fica criado um Fundo para a Protcção do Patrimônio Mun· 
dia! Cultural c Natural de Valor Universal Excepcional, denominado 
··o Fundo do Patrimônio Mundial". 

2. O Fundo scrâ constitufdo como fundo fiduciário, cm 
conformidade com o Regulamento Financeiro da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência c a Cultura. 

3. Os Recursos do Fundo serão constitufdos: 
a) pelas contribuições obrigatórias c pelas contribuições vo-

luntárias dos Estados Partes na presente Convenção; 
b) pelas contribuições, doações ou legados que possam fazer; 
i) outros Estados, 
ii) a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciên

cia c a Cultura, as outras organizações do sistema das Nações 
Unidas, notadamentc o Programa de Desenvolvimento das Nações 
Unidas e outras organizações intcrgovernamcntais, c 

iii) órgãos públicos ou privados ou pessoas fisicas; 
c) por quaisquer juros produzidos pelos recursos do Fundo; 
d) pelo produto das colctas c pelas receitas oriundas de mani· 

festaçõcs realizadas em proveito do Fundo, e 
e) por quaisquer outros recursos autorizados pelo Regula· 

mente do Fundo, a ser elaborado pelo Comitê do Patrimônio Mun· 
dia!. 

4. As contribuições ao Fundo e as demais formas de assistência 
fornecidas ao Comitê somente poderão ser destinadas aos fins por 
ele definidos. O Comitê poderá aceitar contribuições destinadas a 
um determinado programa ou a um projeto concreto, contanto que o 
Comitê haja decidido pôr cm prática esse programa ou executar esse 
projeto. As contribuições ao Fundo nüo poderão ser acompanhadas 
de quaisquer condições políticas. 

Artigo 16 
I. Sem prejuízo de qualquer contribuição voluntária comptc· 

mcntar, os Estados Partes na presente Convcnçüo comprometem-se 
a pagar regularmente, de dois cm dois anos, ao Fundo do Patrimõ
nio Mundial, contribuições cujo montante, calculado segundo uma 
percentagem uniforme aplicâvel a todos os Estados, será decidido 
pela Assembléia-Geral dos Estudos Partes na Convcnçüo, reunidos 
durante as sessões da Conferência Geral da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Essa decisão da 
Assembléiu-Geral exigirá a maioria dos Estados Partes presentes c 
votantes que nilo houverem feito a declaraçüo mencionada no pará
grafo 2 do presente artigo. Em nenhum caso poderá a contribuiçüo 
obrigatória dos Estudos Partes na Convcnçüo ultrapassar 1% de sua 
contribuição ao Orçamento Ordinário da Organização das Nações 
Unidas pum u Educuçi\o, a Ciência c a Cultura. 

2. Toda viu, qualquer dos Estados a que se refere o artigo 31 ou 
o urtigo 32 du presente Convcnçi\o podcrú, no momento do depósito 
de seu instrumento de rutificução, aceitação ou adesão, declarar que 
ni\o se obriga pelas disposições do parúgrnfo I do presente artigo. 

3. Um Estado Parte na Convenção que houver feito a declara· 
çüo a que se refere o parágrafo 2 do presente artigo poderá, a 
qualquer tempo, retirar dita declaração mediante notificaçüo ao 
Dirctor-Gcral da Organização das Nações Unidas para a Educaçüo, 
a Ciência c a Cultura. No entanto, a retirada da declaração somente 
terá efeito sobre a contribuição obrigatória devida por esse Estado a 
partir da data da Assembléia Geral dos Estados Partes que se seguir 
a tal retirada. 

4. Para que o Comitê esteja cm condições de prever suas opera· 
çõcs de maneira eficaz, as contribuições dos Estados Partes na pre
sente Convenção que houverem feito a declaração mencionada no 
parágrafo 2 do presente artigo terão de ser entregues de modo 
regular, pelo menos de dois cm dois anos, c não deverão ser 
infcrciorcs às contribuições que teriam de pagar se tivessem se 
obrigado pelas disposições do parágrafo I do presente artigo. 

5. Um Estado Parte na Convenção que estiver cm atraso no pa
gamento de sua contribuição obrigatória ou voluntária, no que diz 
respeito ao ano cm curso c ao ano civil imediatamente anterior, não 
é clcgfvcl para o Comitê do Patrimônio Mundial, não se aplicando 
esta disposição por ocasião da primeira eleição. Se tal Estado já for 
membro do Comitê, seu mandato se extinguirá no momento cm que 
se realizem as eleições previstas no artigo 8, parágrafo I, da presente 
Convenção. 

Artigo 17 

Os Estados Partes na presente Convenção considerarão ou 
favorcccrüo a criação de fundações ou de associações nacionais 
públicas ou privadas que tenham por fim estimular as liberalidades 
cm favor da protcção do patrimônio cultural c natural definido nos 
artigos I c 2 da presente Convenção. 

Artlao 18 

Os Estados Partes na presente Convenção prestarão seu 
concurso às campanhas internacionais de colcta que forem organiza· 
das cm beneficio do Fundo do Patrimõnio Mundial sob os auspfcios 
da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência c a 
Cultura. Facilitarão as colctas feitas para esses fins pelos órgãos 
mencionados no parãgrafo 3, artigo 15. 

V. CONDIÇÕES E MODALIDADES DA 
ASSIST~NCIA INTERNACIONAL 

Artigo 19 

Qualquer Estado Parte na presente Convenção podcrâ pedir 
uma assistência internacional cm favor de bens do patrimônio cultu
ral ou natural de valor universal excepcional situados cm seu tcrritó· 
rio. Dcvcrâ juntar a seu pedido os elementos de informaçüo c os 
documentos previstos no artigo 21 de que dispuser c de que o Comitê 
tenha necessidade para tomar sua decisão. 

Artigo lO 

Ressalvadas as disposições do parágrafo 2 do artigo 13 da aUnca 
c) do artigo 22, c do artigo 2J, a assistência internacional prevista 
pela presente Convcnçüo somente poderá ser concedida a bens do 
patrimõnio cultural c natural que o Comitê do Patrimõnio Mundial 
haja decidido ou decida fazer constar numa das listas mencionadas 
nos parágrafos 2 c 4 do artigo ii. 

Artigo li 

I. O Comitê do Patrimônio Mundial determinarA a fqrma de 
exame dos pedidos de assistência internacional que é chamado a for· 
ncccr c indicarA notadamcntc os elementos que dcvcrilo constar ao 
pedido, o qual dcvcrã descrever a opcraçüo projetada, os trabalhos 
necessários, uma estimativa de seu custo, sua urgência c as razões pc· 
las quais os recursos do Estado solicitante nilo lhe permitam fazer 
face à totalidade da despesa. Os pedidos dcvcrüo, sempre que possr
vel, apoiar-se cm parecer de especialistas. 
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2. Em razão dos trabalhos que se tenha de empreender sem 
demora, os pedidos com base cm calamidades naturais ou cm catás· 
troFcs naturais deverão ser examinados com urgência c prioridade pc· 
lo Comitê, que deverá dispor de um Fundo de reserva para tais 
eventualidades, 

3, Antes de tomar uma decisão, o Comitê procederá aos 
estudos e consultas que julgar necessários, 

Artigo 22 

A assistência prestada pelo Comitê do Património Mundial 
poderá tomar as seguintes Formas: 

a) estudos sobre os problemas art!sticos, cient!ficos c técnicos 
levantados pela proteção, conservação, revalorização e reabilitação 
do património cultural e natural, tal como definido rios parágraFos 2 
c 4 do artigo li da presente Convenção; 

b) serviços de peritos, de técnicos e de mão-de-obra qualificada 
para velar pela boa execução do projeto aprovado; 

c) Formação de especialistas de todos os nfvcis cm matéria de 
identificação, proteção, conservação, revalorização e reabilitação do 
património cultural e natural: 

d) Fornecimento do equipamento que o Estado interessado não 
possua ou nüo esteja em condições de adquirir; 

e) empréstimos a juros reduzidos, sem juros, ou reembolsáveis 
a longo prazo; 

I') concessão, cm casos excepcionais e especialmente motivados, 
de subvenções não reembolsáveis. 

Artigo 23 

O Comitê do Património Mundial poderá igualmente Fornecer 
uma assistência internacional a centros nacionais ou regionais de For· 
mação de especialistas de todos os níveis cm matéria de identifica
ção, protcção, conservação, revalorização e reabilitação do patrimô· 
nio cultural e natural. 

Artigo 24 

Uma assistência internacional de grande vulto somente poderá 
ser concedida após um estudo cicnt!fico, económico c técnico pormc· 
norizado. Esse estudo deverá recorrer às mais avançadas técnicas de 
proteçilo, conservação, revalorização c reabilitação do património 
cultural e natural c corresponder aos objetivos da presente Convcn· 
çào. O estudo deverâ também procurar os meios de utilizar racio
nalmente os recursos disponíveis no Estado interessado. 

Artigo 25 

O financiamento dos trabalhos necessários não deverâ, em prin· 
cípio, incumbir à comunidade internacional senão parcialmente, A 
participação do Estado que se beneficiar da assistência internacional 
deverá constituir uma parte substancial dos recursos destinados a 
cada programa ou projeto, salvo se seus recursos não o permitirem. 

Artigo 26 

O Comitê do Património Mundial e o Estado beneficiário deter· 
minarão no acordo que concluirem as condições em que será executa· 
do um programa ou projeto para o qual For Fornecida assistência 
internacional nos termos da presente Convençüo. Incumbirá ao Esta· 
do que receber essa assistência internacional continuar a proteger, 
conservar e revalorizar os bens assim salvaguardados, cm conFormi· 
dude com as condições estabelecidas no acordo, 

Vi. PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Artigo 27 

I. Os Estudos Partes nu presente Convenção procurarüo por to· 
dos os meios apropriados, especialmente por programas de cducaçilo 
e de inFormação, Fortalecer n npreciuçilo c o respeito de seus povos 
pelo património cultural c n<~tural definido nos urtigas I c 2 da 
Convenção, 

2. Obrigar-sc-ão a inFormar amplamente ~ público sobre as 
ameaças que pesem sobre esse património c sobre as atividadcs 
empreendidas cm aplicação da presente Convenção, 

Artigo 28 

Os Estados Partes na presente Convenção que receberem 
assistência internacional cm aplicação da Convenção tomarão as me· 
didas necessárias para tornar conhecidos a importância dos bens que 
tenham sido objcto dessa assistência c o papel que esta houver dcscm· 
pcnhado, 

VIl. RELATÓRIOS 
Artigo 29 

I. Os Estados Partes na presente Convenção indicarão nos rc· 
latórios que apresentarem à ConFerência Geral da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência c a Cultura, nas datas e 
na forma que esta determinar, as disposições legislativas c rcgulamcn· 
tares c as outras medidas que tiverem adotado para aplicação da 
Convenção, bem como a c~pcriência que tiverem adquirido neste 
campo. 

2. Esses relatórios serão levados ao conhecimento do Comitê 
do Patrimõnio Mundial. 

3, O Comitê apresentarA um relatório de suas atividadcs cm 
cada uma das sessões ordinárias da ConFerência Geral da Organi· 
zação das Nações Unidas para a Educação, a Ciência c a Cultura. 

VIII, CLÁUSULAS FINAIS 
Artigo 30 

A presente Convenção Foi redigida cm inglês, ârabc, espanhol, 
Francês c russo, sendo os cinco te~ tos igualmente autênticos. 

Artigo 31 

I. A presente Convenção scrâ submetida à ratificação ou à 
aceitação dos Estados membros da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência c a Cultura, na Forma prevista por suas 
constituições, 

2. Os instrumentos de ratificação ou aceitação serão depo· 
sitados junto ao Diretor-Gcral da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência c a Cultura. 

Artigo 32 

I. A presente Convenção ficará aberta à assinatura de todos os 
Estados não-membros da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência c a Cultura que Forem convidados a aderir a ela 
pela ConFerência Geral da Organização. 

2. A adesão scrâ Feita pelo depósito de um instrumento de 
adesão junto ao Dirctor-Geral da Organização das Nações Unidas 
para n Educação, a Ciência cu Cultura. 

Artigo 33 

A presente Convenção entrará em vigor três meses após a data 
do depósito do vigésimo instrumento de ratificação, aceituçilo ou 
adesão, mas somente com relação aos Estados que houverem dcpo· 
sitado seus respectivos instrumentos de ratificação, aceitação ou 
adesão nessa data ou anteriormente. Pura os demais Estudos, entrará 
cm vigor três meses após o depósito do respectivo instrumento de ra. 
tificaçilo, aceitação ou ndcsào. 

Artigo 34 

Aos Estados Partes na presente Convenção que tenham um 
sistema constitucional Federativo ou não-unitário aplicar-sc-ilo as se· 
guintcs disposições: 

a) no que diz respeito às disposições da presente Convenção 
cuja cxccuçilo seja objcto da açilo legislativa do poder legislativo, 
Federal ou central, as obrigações do governo Federal ou central scrilo 
as mesmas que as dos Estados Partes que nilo sejam Estados Federa· 
ti vos: 
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b) no que diz respeito às disposições desta Convenção cuja exe
cução seju objeto du nção legislativa de cada um dos Estudos, poises, 
províncias ou cantões constituintes, que não sejam, cm virtude do 
sistema constitucional du rcderaçilo, obrigados n tomar medidas le· 
gislntivus, o governo rcderallevará, com seu parecer ravorâvcl, ditas 
disposições ao conhecimento das autoridades competentes dos 
Estudos, países, províncias ou cantões. 

Artigo 35 

I. Cada Estudo Parte na presente Convenção terá u ruculdude 
de denunciú·la. 

2. A denúncia será notificada por instrumento escrito depo· 
sitndo junto no Diretor-Gernl da Organização das Nações Unidas 
pura u Educação, a Ciência e a Cultura. 

3. A denúncia terá creito 12 meses ap6s o recebimento do ins
trumento de denúncia. Não modificará cm nada as obrigações 
financeiras u serem assumidas pelo Estado denunciante, até a data 
cm que n retirada se tornar crctiva. 

Artigo 36 

O Dirctor·Geral da Orgnnizaçilo das Nações Unidas para n Edu· 
cnção, a Ciência e a Cultura inrormnrá os Estados membros da Orga· 
nização, os Estados não-membros mencionados no artigo 32, bem 
como n Organização das Nações Unidas, do depósito de todos os 
instrumentos de ratificação, aceitação ou adesão a que se rererem os 
artigos 31 e 32, c das denúncias previstas no urtigo 35. 

Artigo 37 

1. A presente Convcnçilo podcrâ ser revista pela Conrerêncin 
Gerul da Organização dns Nnçõcs Unidas pura n Educaçilo, a 
Ciência c a Cultura. No entanto, a revisão somente obrigará os 
Estados que· se tornarem partes na Convenção revista. 

2. Caso a Conrcrência Geral venha a adotar uma novu Con· 
venção que constitua uma revisão total ou parcial da presente Con· 
venção, e a menos que a nova Convenção disponha de outra rorma, a 
presente Convençüo deixará de estar aberta a rntilicaçilo, a aceitação 
ou n adesão, a partir da data de entrada em vigor da nova Con· 
vcnçUo revista, 

Artigo 38 

Em conrormidnde com o art. 102 da Curta das Nações Unidas, a 
presente Convenção será registrada no Secretariado das Nações 
Unidas u pedido do Diretor-Geral da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência c a Cultura. 

Feito em Paris, neste dia vinte c três de novembro de 1972, em 
dois exemplares autênticos assinados pelo Presidente da Conrerêncin 
Geral, reunida em sua décima sexta sessão, e pelo Diretor-Geral da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura. os quais serão depositados nos arquivos da Orgnnizaçüo 
das Nações Unidas pura a Educaçilo, a Ciência e a Cultura c cujas 
cópias autenticadas serão entregues a todos os Estados mencionados 
nos artigos 31 e 32, bem como à Organização das Nações Unidas. 

Faca saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ lY da Constituição, e eu, Petrô
nio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NY 75, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei nY 1.552, de 20 de maio de 1977, que autoriza o Poder 
Executivo a antecipar recursos para os Fundos Especiais, e dá outras providências. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei nY 1.552, de 20 de maio de 1977, que autoriza o Poder 
Excculivo a antecipar recursos para os Fundos Especiais, e dá outras providências. 

Senado Federal, em 30 de junho de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

Fuço subcr que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 
Pelrtinio Porlclla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NY 76, DE 1977 

Aprol'a o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo entre o Governo da República Fe· 
derativa do Brasil e o Governo da República do Iraque. 

t\rt. \~ É aprovado o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo entre o Governo da República Federa
tiva do Bmsi\ e o Governo da República do Iraque, celebrado em Brasília, a 21 de janeiro de 1977. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Scnttdo Fedem!, cm 30 de junho de 1977. Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

ACORDO SOBRE TRANSPORTE AtREO ENTRE 
O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

E O GOVERNO DA REPÚBLICA DO IRAQUE 

O Governo du Rcpúhlicn Fcderutivu do Brasil 
c 
Governo du República do lruquc, 
aqui chamados de "Parles Contrntuntcs", 
Huvendo rtJtiflcado a Convenção de Aviação Civil Interna· 

cional, uhcrtn para assinaturas cm Chicago cm 7 de dezembro de 
I 94·1. 

E desejando celcbrnr um Acordo sobre Serviços de Transporte 
Aéreo Rcgulur entre seus respectivos territórios. 

Havendo, adcquudumcntc, designado Representantes credcn· 
cindes raru esse nm, os quuis concordurum com o seguinte: 

Artigo I 
( Deflnirões I 

I. Puru fins do presente Acordo, n menos que estubeiccido de 
outra nmnciru, m seguintes termos têm os seguintes signilicudos: 

u) "Autoridudcs Aeronáuticas" significa, no caso do Governo 
du Rcpilblica Fcdcrutivu do Brasil, o Ministério du Aeronáutica c, 

' . 
'· 
' 
' ' 

. 
I 
! 
' .. 

. ' . . 
' ' 
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no caso do Governo da República do Iraque, o Ministério de 
Comunicações ou a Organizaçuo Estatal de Aviação Civil Iraquiana, 
ou, cm ambos os casos, qualquer outra autoridade ou pessoa com po· 
deres de exercer as funções atualmentc desempenhadas por essas 
autoridades: 

b) "Serviços Convencionados" significa serviços aéreos regula· 
rcs para o transporte de passageiros, carga c mula postal nas rotas 
aqui cspcci ficadas: 

c) "Convenção" significa a Convençuo de Aviação Civil lntcr· 
nacional, assinada cm Chicago, cm 7 de dezembro de 1944, incluindo 
todos os Anexos adotados de acordo com o Artigo 90 daquela 
Convcnçuo c quaisquer Emendas feitas à Convenção ou aos seus 
anexos, de acordo com os Artigos 90 c 94 (n) da Convenção pro· 
priamcnte dita: 

d) "Empresa Aérea Designada" significa uma empresa aérea 
que uma Parte Contratante designou por escrito à outra Parte Con·· 
tratante, conforme o Artigo 3 do presente Acordo, como sendo uma 
empresa aérea, destinada a operar serviços aéreos internacionais nas 
rotas especificadas no Anexo a este Acordo c exercer os direitos 
estabelecidos neste Acordo c seu Anexo. 

e) "Tarifa" significa o preço a ser pago pelo transporte de pas· 
sngciros e carga e as condições sob ns quais este preço se aplica, 
incluindo preços c condições de agendamento c outros serviços cor· 
relatos, mas excluindo remuneração c condições de transporte de 
mala postal: 

f) '•Território'\ "Serviços Aéreos''. "Serviços Aéreos 
Internacionais", .. Empresa Aérea", e "Pouso sem direitos de tráfi· 
co" deverão ter, na aplicação do presente Acordo, os significados 
especificados nos Artigos 2 c 96 da C.onvenção. 

2. Os Anexos, assim como qualquer ato posterior pertinente a 
este Acordo, deverão ser considerados Parte do Acordo e qualquer 
referência ao Acordo deverâ incluir aqueles documentos, exceto se 
for expressamente estabelecido de outra forma. 

3. Títulos são inseridos neste Acordo c neste Anexo, no topo 
de cada Artigo ou Seção, com n finalidade de referência e conveniên· 
cia e não definem, limitam ou descrevem, de forma alguma, a ampli· 
tude ou a intenção deste Ac~rdo. 

Artigo Z 

I Reciprocidade I 

As Partes Contratantes concedem, reciprocamente, os direitos 
especificados no presente Acordo c seu Anexo, para que os serviços 
aéreos internacionais, aqui discriminados, possam ser estabelecidos. 

Artigo 3 

1 Designação de Empresas Aéreas) 

I. Qualquer serviço convencionado pode ser inaugurado 
imediatamente ou cm data posterior, a critério da Parte Contratante, 
a qual os direitos foram concedidos, porém não antes de: 

a) a Parte Contratante, a qual os direitos roram concedidos, 
houver designado uma empresa aérea de sua nacionalidade, para a 
rota ou rotas especificadas: 

b) a Parte Contratante que concede os direitos houver ••pedido 
a necessária permissão de operação à empresa aérea designada de 
acordo com o estabelecido no parágrafo 2 deste Artigo c no Artigo 6. 

2. A empresa aérea designada por uma das Partes Contratan· 
tcs pode ser convocada para provar às autoridades aeronáuticas da 
outra Parte Contratante que é capaz de satisfazer os requisitos 
prescritos nus leis c regulamentos normalmente aplicados por tais 
autoridades à opcrnção de empresas aéreas internacionais. 

3. As Partes Contratantes se reservam o direito de substituir a 
empresa aérea originalmente designada por outra empresa aérea 
nacional, informando previamente à outra Parte Contratante. Todas 
as disposições do presente Acordo c de seu Anexo deverão aplicar-se 
a empresa aérea designada para substituir a originalmente designada. 

Artigo 4 

(facilidades à Navegação Aérea I 

I. A fim de evitar práticas discriminatórias e assegurar igual 
tratamento, roeu acordado que: 

a) os impostos c as taxas que qualquer Parte Contratante impo· 
nha ou permita serem impostos à empresa aérea designada pela 
outra Parte Contratante, pelo uso de aeroportos e de outras facili· 
dades, não deverão ser maiores que os impostos e as taxas pagas por 
suas aeronaves nacionais, engajadas em serviços internacionais 
similares, pelo uso de tais aeroportos c facilidades: 

b) combustfvcis, óleos lubrificantes c peças sobressalente.< trazi· 
das pura o território de uma Parte Contratante ou colocados a bordo 
da aeronave da outra Parte Contratante no referido território, quer 
diretamente por uma empresa aérea designada por esta última Parte 
Contratante, quer por conta de tal empresa, pura uso exclusivo de 
sua própria aeronave nos serviços convencionados, dcverilo gozar do 
mesmo tratamento concedido às empresas aéreas nacionais, engaja· 
das em transporte internacional, no que diz respeito a direitos alfan· 
degários, taxas de inspeçilo e( ou outros direitos c taxas nacionais: 

c) aeronaves de uma das Partes Contratantes usadas na opera· 
ção de serviços convencionados, combustfvcis, óleos lubrificantes, 
equipamentos padronizados c peças sobressalentes para manutenção 
c reparo das aeronaves, assim como .suprimentos de aeronaves, 
incluindo alimentos, bebidas c fumo, retidos a bordo, dcvcrilo ser 
isentos de direitos alrnndegúrios, taxas de inspcção e direitos ou 
tn•ns similares no território da outra Parte Contratante, mesmo 
quando usados ou consumidos em vão sobre tal território. 

2. As mercadorias mencionadas no parágrafo acima, que 
gozem de isenção aqui estabelecidas, não podem ser descarregadas 
da aeronave dentro do território da outra Parte Contratante sem o 
consentimento de suas autoridades alfandcgârias c, quando não 
forem usadas pelas próprias empresas aéreas, estarão sujeitas ao con· 
!role dessas autoridades. 

3. Passageiros, bagagens e mercadorias em trânsito através do 
território de uma Parte Contratante, que permanecerem na área do 
aeroporto, reservada para eles, deverão estar sujeitos somente ao 
controle estabelecido para essa área. Bagagens c mercadorias cm 
trânsito direto deveruo estar isentas de direitos alfandegários, tn•as c 
impostos. 

4. Nenhuma das Partes Contratantes dcverã dar preferência à 
sua própria empresa aérea ou a qualquer outra sobre a empresa 
aérea designada pela outra Parte Contratante, na aplicação de seus 
regulamentos de alfândega, imigração, quarentena e similares ou no 
uso de aeroportos, acrovias e outras facilidades sob seu controle. 

ArtigoS 
I Licenciamento) 

Certificados de aeronavegabilidade, certificados de aptidão c 
licenças expedidas ou revalidadas pelas autoridades aeronãuticas da 
outra Parte Contratante, ainda em vigor, deverão ser reconhecidos 
como válidos pela outra Parte Contratante, para fins de operação 
dos serviços convencionados. As Partes Contratantes se reservam o 
direito, todavia, de recusar o reconhecimento de certificados de 
aptidão e licenças concedidas nos seus próprios nacionais pelas au
toridades da outra Parte Contratante ou por outro Estado, para fins 
de vôo sobre seus próprios territórios. 

Artlgo6 
I Aplicabilidade de Leis e Regulamento.r 1 

I. As leis c regulamentos de uma Parte Contratante, relativos à 
entradu em seu território c à salda dele de aeronaves engajadas nu 
navegação aérea internacional ou à operação e à n~vcgaçilo de tais 
aeronaves, enquanto nos limites de seu território, deverão se aplicar 
à aeronuvc du empresa aérea designada da outra Parte Contratante. 

2. As leis c regulamentos de uma Parte Contratante, relativos à 
entrada cm seu território c à suidn dele de pn<sagciros, tripulações e 
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curgu da ueronuvc (ltll como regulamentos, relativos à entrada, 
libcrução, imigrução, passaportes, alfândega c quarentena) deverão 
ser aplicúvois aos passageiros, tripulações ou carga da aeronave da 
empresa aérea dcsignuda du outra Parte Contratante, enquanto no 
território da primeiru Parte Contratante. 

Artigo 7 
(Medidas Disciplinares I 

I. Cada Parte Contratante se reserva o direito de suspender ou 
revogar a licença de operação de uma empresa aérea designada pela 
outra Parte Contratante quando não houver sido satisfatoriamente 
provado que a propriedade substancial c o controle cfetivo de tal 
empresa aérea estilo cm mãos de nacionais da outra Parte Con
tratante. 

2. A empresa aérea designada pode ser multada pelas autori· 
dades da outra Parte Contratante, nos termos de sua permissão legal 
de opcraçüo, ou ter sua licença de operação total ou parcialmente 
suspensa, por um período de um a três meses: 

a) em casos de nào cumprimento de leis c regulamentos especifi· 
cados no artigo 6 deste Acordo e de outras normas governamentais, 
estabelecidas para o funcionamento das empresas aéreas designadas: 

b) quando as aeronavos empregadas nos serviços convenciona
dos não forem pilotadas por nacionais de uma ou de outra das Partes 
Contratantes, cxceto em casos de treinamento de pessoal de vôo por 
instrutores devidamente autorizados pelas agências responsãvcis da 
Parte Contratante que designa a empresa aérea e durante o período 
de treinamento; 

c) cm caso de a empresa aérea, de qualquer forma, deixar de 
operar conforme as condições prescritas neste Acordo. 

3. Em casos de reincidências de violações referidas no item 
ucima. a licença pode ser revogada. 

4. A revogação referida nos itens I e 3 deste Artigo somente 
poderá ser efetivada após consulta com a outra Parte Contratante. A 
consulta deverú ser iniciada dentro de 60 dias após a respectiva noti
ficação. 

Artigo 8 
(Consulral 

1. Com o espírito de estreita coopcraçào, as autoridades 
ueronáuticas das Partes Contrutantes deverão se consultar, de 
tempos cm tempos, com vistas a assegurar a implementação deste 
Acordo e o cumprimento satisfatório de suas prescrições. 

2. Se qualquer das Partes Contratantes considerar desejâv~l 
modificur qualquer cláusula do Anexo a este Acordo, poderá pedir 
uma Consulta entre autoridades aeronáuticas de ambas as Partes, tal 
consulta seria iniciada dentro de 60 dias após a respectiva notificação. 

3. Os resultados da consulta deverão se tornar efctivos após 
confirmução por troca de notas através de canais diplomáticos. 

Artigo 9 
(Solução de DNergé11clas I 

1. Se quulquer divergência surgir entre as Partes Contratantes, 
rchltiva à interpretação ou aplicação deste Acordo, as Partes Contra
tantes deverão, em primeiro lugar, almejar resolvê-la por negocia
ções. 

2. Se as Partes Contratantes nilo conseguirem obter uma solu
ção por negociuçt10, elas poderão concordar em submeter a divcr· 
gi:nciu à dccisilo de um Tribunal de três árbitros •. um a ser desi~nad~ 
por cuda Purte Contratante e o terceiro a ser md1cado pelos dm~ pn· 
moiros árbitros. Cada uma das Partes Contratantes deverã designar 
um úrbitro dentro de um perfodo de 60 dias a partir da data de recc· 
bimento, por quulquer Parte Contratante, de uma notificação da 
outru Parte Contrntunte, atruvés de canais diplomãticos, requerendo 
arbitragem da divergência. c o terceiro ãrbitro deverá ser indicado 
dentro de um posterior período de 60 dias. Se qualquer das Partes 
Contrutuntcs deixur de designar um ãrbitro, dentro do período espe
cificado, ou se o tcrcciro (~tbitro não for indicado dentro do período 

especificado, o Presidente do Conselho da Organização de Aviação 
Civil Internacional poderá ser solicitado, por qualquer Parte Con· 
tratante a indicar um ou mais ãrbitros, conforme o caso. Em 
qualquer caso, o terceiro árbitro dcverã ser de nacionalidade de um 
terceiro Estado, deverá agir como Presidente do Tribu ~ai c devcrã 
determinara local onde a arbitragem serã realizada. 

3. O Tribunal Arbitral deverá tomar suas deci>• .,. ~-'r maioria 
de votos. As Partes Contratantes deverão cnvidar seu• ;nclhorcs 
esforços para cumprir com as decisões desse Tribunal. 

Artigo 10 
( Ajusramenrol 

Sempre que uma Convenção Aeronáutica multilateral, aceita 
por ambas as Partes Contratantes, se tornar efctiva, o presente Acor
do deverá ser modificado de maneira que suas prescrições se ajustem 
com as da nova Convenção. 

Artigo 11 
( Reglsrro) 

O presente Acordo e seu Anexo, assim como quaisquer atas 
pertinentes posteriores, que possam compiementli-los ou modificã
los, deverão ser registrados na Organização de Aviação Civil Interna
cional. 

Artigo 12 
I Dcmincla) 

·Qualquer das Partes Contratantes pode, a quaiBuer tempo, noti· 
ficar à outra Parte Contratante a sua intenção de terminar (denun
ciar) o presente Acordo, fazendo uma comunicação simultânea de 
seu propósito à Organização de Aviação Civil Internacional. O tér· 
mino do presente Acordo deverâ se tornar efetivo 6 (seis) meses após 
o recebimento da notificação pela outra Parte Contratante, a menos 
que seja retirada, de comum acordo entre as Partes, antes de expirar 
esse período. Se o recebimento da notificação não for aousado, pela 
Parte Contratante à qual foi endereçada, essa notificação deverâ ser 
considerada recebida 14 (quatorze) dias após seu recebimento pela 
Organização de Aviaçào Civil internacional. 

Artigo 13 
(Vigência) 

Este Acordo deverâ entrar cm vigor na data da t'roca de notas 
diplomáticas, declarando que as formalidades requeridas pelas 
legislações nacionais das Partes Contratantes foram cumpridas. 

Em testemunho do que, os representantes abaixo assinados, es
tando devidamente autorizados pelos seus respectivos Governos, 
assinaram o presente Acordo. 

ANEXO 

Seçio I 

(Concessão Múwa I 

As Partes Contratantes concedem-se mutuamente o direito de 
operar os serviços convencionados, nas rotas c escalas especificadas 
no Quadro de Rotas upcnso, pelas empresas ai:reas designadas e de 
acordo com as condições estabelecidas neste Anexo. 

Seçilo 11 

( Direiro.<, Permi.w)es e A 111ori:ações J 

I. Sob as condições do presente Acordo c deste Anexo, cada 
Parte Contratante concode à empresa aérea designadu pela outra 
Parte Contratuntc, com u finalidade de operar os serviços 
convencionados nas rotas especificadas: 

u) o direito de embarcar e desembarcar passageiros, carga e 
mala postal, cujos pontos de purtida ou destino estilo no território da 
outra Parte Contratunte; 
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b) a pcrmissüo pura embarcar e desembarcar tr{afico interna
cional de passageiros, curgu c mulu postal, proveniente das escnlus ou 
" clus dcstinudo, loculizudus cm outros pulses incluídos no Quudro 
de Rotus. 

2. Cuda Parte Contratunte autoriza o sobrevôo de seu tcrritó·. 
rio, pelu empresa uórea dcsignudu pela outru Purte Contrutunte, com 
ou sem pouses técnicos nus esculas incluídas no Quadro de Rotas, 

3. A efetivaçào do item mencionudo acimu está sujeita às condi· 
çõcs cstubclccidas nu Seçào III ubuixo, 

Seçiio III 

(C/áusultl dr Capacidade! 
'' 

L Os serviços convcncionudos deverão ter como propósito 
fundamental a oferta de uma capacidade de transporte uóreo udequu
da i1 demundu de trúfico procedente do tcrrotório de cada Parte 
Contrutantc ou u ele destinado, 

2. A opcruçUo de tais serviços, pnrticularmente de rotas ou 
scçõcs comuns de rotas, deverá levar cm consideração os interesses 
da empresa uéreu da outra Parte Contratante, de muneira a não afe· 
tar indevidamente os serviços prestados pelo trunsportador, Os 
princípios de reciprocidade assegurados, um justo e equitutivo 
tratamento dcveriio ser concedidos iiS empresas uéreas designadas po
lus duus Partes Contratantes, de modo que elas possam operar os 
serviços convencionudos, entre seus respectivos territórios, em 
igualdade de condições. 

J. Amhus as Partes Contratantes reconhecem que o tráfico 
intcrnucional entre um41 Parte Contrut>~nte c terceiros países ê nces· 
sôrio ao tr:'ifico entre os territórios das duas Partes Contrutantes. 
Elas também concordam que tal tráfico pode somente ser autoriza
do cm curiller excepcional e complementar us necessidades do tráfico 
principal, de modo que a capacidade possa estnr relacionada: 

a) aos requisitos de uma operução cconômicn dos serviços 
convencionados: 

b) i1 demanda áe tráfico existente nas áreas atravessadas, com a 
devida consideraçtlo i.IOS interesses dos se,rvh:;os locais e regionais. 

Seçào IV 

I Esrarúricasl 

I. As autoridades acroni1uticas das Partes Contratantes 
deveriio se consultar a pedido de qualquer uma, a fim de determinar 
so os princípios enunciados nu Scçào III •stào sendo observados pe· 
las empresas aí:reus designadas e, particularmente, pura evitar o. 
desvio de uma porçi10 injusta de tráfico de uma dus mencionadas 
empresus aéreas. 

2. As autoridades aeronáuticus de qualquer Part• Contratante 
deverão, a pedido das autoridades aeronáuticas da outra Parte 
Contrutantc, periodicamente ou a qualquer tempo, fornecer as 
estatísticas que podem ser razoavelmente solicitadas, para verifica
ção de como u capacidade oferecida pela empwu uí:rea designada pc
h! outru Purte Contratante estú sendo usada para os serviços 
convencionados, Estus estatísticas deverão conter todos os elementos 
nect:ssúrios pura determinnr o volume de tráfico, assim como seus 
pontos de origem c destino. 

Seçào V 

(TarifaJ) 

I. As tarifas a serem aplicadas pela empresa aí:rea designada de 
uma Parte Contratuntc, em pagamento pelo transporte de pas
sageiros c carga procedentes do ou destinada ao território da outra 
Parte Contratante duverilo ser estabelecidas em nlvcis razoáveis, com 
a devida consideração dada u todos os futores relevuntes, incluindo o 
custo de opcruçi'\o, cuructcrísticns do serviço, lucro ruzoáve\ c as 
ltlrifus cohrudus pl1r outras cmrnesus uéreus nu mcsmn rotu ou em 
rotus similurcs, observando tnnto quanto passivei o mccunismo 
adotudo pela Associação de Trnnsportc Aéreo lntcrnucional (lATA), 

2. As tarifas assim estabelecidas deverão ser submetidas à 
aprovação dus autoridudcs aeronáuticas du outra Parte Contratante, 
pelo menos 30 dias antes du data de cfetivução: em casos especiais, es
te pcriodo podení ser reduzido, se as autoridudes citadus assim 
concord:.1rcm. 

). Se, por qualquer razão, uma tarifa particular ni\o puder ser 
determinada de acordo eom as prescrições previstas ou, se durante os 
·primeiros quinze (15) dias do perlodo, qualquer das Partes 
Contratantes notificar à outra sua desaprovação de qualquer tarifa 
que lhe houver sido submetida, as uutoridades aeronáuticas das 
Partes Contratantes deverão se encarregar de determinar tal tarifa, 
cm umu reunião convocnda para consulta. 

4. As tarifas estabelecidas de acordo com as prescrições desta 
Seçiio deverão permanecer cm vigor utí: que novas tarifas sejam 
cstahclccídas de ucordo com estas mc:smas prescrições. 

5. As turifas uplicadas pelas empresas aéreas designadas ou por 
uma das Partes Contratantes, quando sorvindo pontos comuns a 
ambas as Partes ou pontos inclufdos cm rotas comuns a ambas~ entre 
o território de uma Parte Contratunte e terceiros países, não deverão 
ser mais baixas do que aquclus aplicadas pela empresa aérea da outra 
?nrtc para a rcalizactlo de serviços idênticos. 

fi. A empresa aérea designada por uma Parte Contratante não 
pode, por si mesma ou através de qualquer intermediário, direta ou 
índirctamcntc, conceder descontos, abatimentos ou quaisquer redu
ções de tarifas em vigor, exeeto aquelas previstas nas resoluções 
aprovadas pelas Partes Contrntantes. 

Seção VI 

I Quaáros·lforárlo.re Freqüenclas} 

Os quadros-horilrios dcveriio indicar o tipo, modelo e configura· 
.;ão da aeronave utilizada, assim como a freqUência de serviços c 
escalas e deverão ser submetidos pela empresa acrea designada de 
cadu Parte Contratante às autoridades aeronáuticas da outra Parte 
Contratante, pelo menos trinta (30) dias untes da data em que 
deverão se tornar efetivos. Tais quadros-horários deverão ser aprova
dos dentro do periodo acima mencionado, a menos que envolvam 
alteração de escalas ou de capacidade, de desacordo eom o que estâ 
~spccificudo neste Anexo. 

Seçiio VIl 
( .. !lrerações no Quadro de R oras) 

I. As seguintes alternções de rotas nüo deverão ser dependentes 
de aviso prí:viu entre as Partes Contrutantos, sendo suficien\es a 
respectiva comunicação de uma autoridade aeronáutica à outra: 

u) inclusão ou supressão de escalas no território da Parte 
Contrutante que designou n empresa aérea: 

b) omissão de escalas no território de terceiros países. 
2. A alteração de rotas acordadas pela inclusão de uma escala 

não prevista no Quadro de Rotas, fora do território da Parte 
Contrmante que designa a empresa aérea, deverá estur sujeita a 
acordo rrévio entre us autoridades acrom\uricns de ambas as Partes. 

QUADRO DE ROTAS DO ANEXO AO ACORDO SOBRE 
TRANSPORTE A~REO BRASILEIRO·IRAQUIANO 

Parte I 
.-1 Rora Bro.<ilelra 

Pontos no território brasileiro- Pontos na África Ocidental -
Pontos no Norte da Mrica (e.xceto Casublunca) - Bagdad ejou 
Rusru- Tcherun. 

Parte li 
.-1 Rora fraquimw 

Pontos no território iraquiano - Pontos no Norte du África 
(c,,ccto Casuhlunca)- Pontos na Mricu Ocidental- Rio de Janeiro 
cfuu Suo Paulo- Buenos Aires, 

.VOT .. I: As rotus acimu podem ser operadas em qualquer dire· 
çào, 
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PROTOCOLO DE ASSINATURAS 

No curso das negociações que terminaram com a assinatura de 
um Acordo sobre Transporte Aéreo entre a República Federativa do 
Brasil c a Republica do Iraque, na data abaixo, os Representantes 
das Partes Contrntnntcs concordnram no seguinte: 

I. Com referência a tripulantes estrangeiros, operando os 
serviços convencionados, as empresas designadas brasileira e 
iraquiana submeterão às autoridades neronllUticns brasileiras ou 
iraquianas conforme o caso, uma lista completa, declarando nome, 
nacionalidade, função, tipo e numero da licença c o nome da nutori· 
dndc que expediu tal licença. Exccto se houver qualquer notificação 
em contrário, da parte das autoridades brasileiras ou iraquianas, os 
tripulantes estarão habilitados a operar os serviços convencionados. 

2. Inicialmente, as empresas aéreas designadas por ambas as 
Partes Contratantes deverão ter o direito de operar, nas rotas espe
cificadas, um máximo de duns freqUências semanais, em cada dirc
çiio de vôo. Qualquer aumento de capacidade ou de freqUências de· 
verá ser negociado pelas respectivas autoridades aeronáuticas. To· 
dnvia, as empresas aéreas designadas podem estabelecer ajustes em 

tais aumentos, que deverão ser submetidos às respectivas autori· 
dndes aeronáuticas. 

3. Cada Parte Contratante concede à empresa aérea designada 
pela outra Parte Contratante o direito de transferir o excesso das 
receitas sobre as despesas de acordo com as formalidades cambiais, 
em vigor no território de cada Parte Contratante, que deverá conce· 
der os meios necessários a este objetivo, Estas transferências deverão 
ser feitas à taxa do mercado cambial cm vigor, aplicável a estes tipos 
de pagamentos; sempre que o sistema de pagamentos entre as Partes 
Contratantes for regido por um acordo especial, tal acordo deverá 
ser aplicado. 

Feito em BrasUia, aos 21 dias do mês de janeiro de 1977, cor· 
respondente ao primeiro dia de Safar do ano 1397 HIJRA, em dois 
originais, nas lfnguas portuguesa, árabe e inglesa, sendo todos os 
textos igualmente autênticos. Em caso de divergência, o texto em in
glês prevalecerá. 

Pelo Governo da República Federativa dtJ ljrasil: Antonio F. 
Azeredo da Sll•elra. 

Pelo Governo da República do Iraque: Jlhad G. Karam. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Pe· 

trônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 27, DE 1977 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a realizar operação de crédito no valor de 
Cr$ 18.030.691,00 (dezoito milhões, trinta mil, seiscentos e noventa e um cruzeiros). 

Art. 19 É o Estado de Sergipe, nos termos do parágrafo único do art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, 
do Senado Federal, autorizado a contratar empréstimo, junto à Caixa Económica Federal, por conta do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), no valor de CrS 18.030.691,00 (dezoito milhões, trinta 
mil, seiscentos e noventa e um cruzeiros), destinado ao financiamento da implantação de dois centros so· 
ciais urbanos em Aracajú e Propriá, e da construção de uma Unidade Psiquiátrica, no Município de Nossa 
Senhora do Socorro, naquele Estado. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de s·ua publicação. 
Senado Federal, em 30 de junho de 1977.- Senador Petrônío Portel/a, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N9 28, DE 1977 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em CrS 100.000.000,00 
(cem milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 19 É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado, nos termos do art. 29 da Resolução n9 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar, em Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de contratar empréstimo, junto à Caixa Econômica Fe
deral, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS - destinado a financiar a cons
trução do Estádio Olímpico Estadual. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 30 de junho de 1977.- Senador Petrônío Portel/a, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Pe
trônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 29, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, a 
elevar em CrS 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada. 

Art. )9 ~a Prefeitura Municipi!l de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, 
temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens II e III do art. 29 da Resolução n9 62, de i 975, do Sena
do Federal, a fim de realizar uma operação de crédito, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo 
S.A., no valor de CrS 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros), destinada ao financiamento de serviços 
de pavimentação asfãltica a serem realizados em vias públicas daquela cidade. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 30 de junho de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N9 30, DE 1977 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em CrS 600.000.000,00 (seis
centos milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Art. J9 ~ o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado, nos termos do art. 29 da Resolução n9 
93, de i I de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar, em CrS 600.000.000,00 (seiscentos milhões de 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo, junto ao Banco 
do Estado do Rio de Janeiro S.A., este como agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), 
destinado à integralização da cota de capital, junto à Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro, 
objetivando viabilizar, no corrente ano, o cronograma de obras e encomendas do projeto do Metropolitano 
em construção naquela Capital. 

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

Senado Federai, em 30 de junho de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N9 31, DE 1977 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a realizar operação de crédito no valor 
de CrS 52.950.000,00 ( cinqüenta e dois milhões e novecentos e cinqUenta mil cruzeiros). 

Art. J9 1:: o Governo do Estado de Pernambuco, nos termos do Parãgrafo Único do art. 29 da Re
solução n9 93, de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar empréstimo, junto à Caixa Ei:onômica 
Federal, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), no valor de CrS 52.950.000,00 
(cinqUenta e dois milhões e novecentos e cinqUenta mil cruzeiros), destinado ao financiamento de projetas e 
atividades nas âreas de Saúde, Educação e Cultura, naquele Estado. 

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

Senado Federal, em 30 de junho de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 



3326 Sexta-feira I• DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio 11) Julho de 1977 

SUMÁRIO 
I- ATA DA 101• SESSÃO, EM 30 DE JUNHO DE 1977 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Oflc!os do Sr. 1•-Secretárlo da Câmara dos 
Deputados 

Comunicando a aprovação da seguinte matéria: 

- Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 
39/76 (n• 705-C/75, na Casa de origem), que altera a rcdaçilo de 
dispositivos do Decreto-lei n• 4.238, de 8 de abril de 1942, que 
dispõe sobre a fabricação, o comércio c o uso de artigos piro
técnicos, e dá outras providências. (Projeto enviado à sanção cm 
28dejunhode 1977). 

Encaminhando à rtvi.<ào do Senado autógrafo dos seguintes 
projeto.<: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 53/77 (n• 227-C/75, na Casa 
de origem), que dispõe sobre condições a observar na renovação 
de contratos de atletas profissionais, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 54/77 (n• 1.867-B/76, na 
Casa de origem), que fixa os niveis mãximos pcrmissivcis de sons 
e ruídos produzidos por veículos automotores, regula a fabrica
ção e o uso de acessórios que especifica, e dã outras providências .. 

1.2.2- Parecer 

Referente à seguinte matéria: 

- Projeto de Lei do Senado n• 152/74, que dispÕe sobre a 
grafia dos nomes dos bens tombados pelo Instituto do Patrimõ
nio Histórico e Artistico Nacional (IPHAN). (Rcdação do ven
cido, para o segundo turno regimental). 

1.2.3 - Comunlcaçõet 

-De Srs. Senadores que se ausentarão do Pais. 

1.2.4 - Requerimentos 

- N• 215/77, de autoria do Sr. Senador Helvldio Nunes, de 
urgência, para o Projeto de Lei da Câmara n• 52/77, que fixa os 
valores de retribuição do Grupo-Saúde Pública, e dá outras 
providências. 

- N• 216/77, de autoria do Sr. Senador Helvidio Nunes, de 
urgência, para a Mensagem n• 135/77, do Senhor Presidente da 
República, solicitando autorização do Senado Federal para que 
o Governo do Estado de Pernambuco possa contratar operação 
de crédito para os fins que especifica. 

- N• 217/77, de autoria do Sr. Senador Eurico Rczende, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da entre
vista do Senhor Presidente Ernesto Gcisel concedida à televisão 
francesa. 

l.l.S- Discursos do Expediente 

SENADOR JOÃO CALMON- Apelo dirigido por S. Ex• 
ao Senhor Presidente da República, no sentido de que determine 
a libernçilo das verbas necessárias no inicio das obras de constru
ção da Usina Siderúrgica de Tubarilo-ES. Precipitação da posi
çilo'tomada pela ABDIB, com respeito à construção daquela 
siderúrgica. 

SENADOR AGENOR MAHIA, como Lldcr- Apreensões 
da Sociedade Rurnl Brasileira - SRB, manifestadas em sua 
Assembléia-Geral recentemente realizada no Estado de Silo 
Paulo, face às medidas udotudas pelo Governo Federal com relu-

çilo à culturu do café e do soja. Presença nu Casa do Dr. Sâlvio 
de Almeidít Prado, Presidente duquela Sociedude, com finalidade 
de expor aos Srs. Senadores a diiTcil situação que por ora atraves
sa u ugriculturu brasileira. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n• 193/77, dos Srs. Senadores Lourivul 
Baptista e Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do discurso proferido pelo Presidente do Sena
do Federal, Senador Petrônio Portelln, por ocasião da instalação 
da sede da Associaçilo Brasileira de Imprensa, em Brasflia. 
Aprovado, 

-Requerimento n• 194/77, dos Srs. Senadores Lourivnl 
Baptista e Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, da Ordem do Dia baixada pelo Ministro de Esta
do da Aeronáutica, Brigadeiro Joclmir Campos de Ara ripe Mace
do, alusiva ao 46• aniversário do Correio Aéreo Nacional. Apro· 
vado. 

-Requerimento n• 195/77, dos Srs. Senadores Lourival 
Baptista c Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, da Ordem do Dia baixada pelo Ministro de Esta
do da Marinha, Almirante-de-Esquadra Geraldo de Azevedo 
Henning, alusiva ao 113• aniversário da Batalha de Riachuclo. 
Aprovado, 

-Requerimento n• 196/77, dos Srs, Senadores Lourival 
Baptista e Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do discurso proferido pelo Ministro Ncy Braga, 
na Universidade Julio de Mesquita Filho, cm Rio Claro, Silo 
Paulo, no dia 24 de junho de 1977. Aprovado. 

- Rcdaçüo final do Projeto de Decreto Legislativo n• 15/77 
(n• 98-B/77, na Cümara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo sobre Transporte Aéreo, celebrado cm Brasllia, a 21 de 
janeiro de 1977, entre a República Federativa do Brasil c aRe
pública do Iraque. Aprovada. À promulgação. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 25/77 (n• 1.495-B/75, na 
Casa de origem), que acrescenta ligação rodoviária à BR-470, da 
relação descritiva das rodovias do Sistema Rodoviário Federal 
do Plano Nacional de Viação, instituído pela Lei n• 5,917, de lO 
de setembro de 1973. Rejeitado. Ao Arquivo. 

-.Projeto de Lei do Senado n• 42/76, do Sr. Senador Nel
son Carneiro, que dispõe sobre a identificação de familiares do 
marítimo, pela autoridade competente, para fins de ingresso na 
úrcu de portos nacionais. (Apreciação preliminar da juridicida
dc). Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n• 71/77, do Sr. Senador Vas
concelos Torres, que dispõe sobre os empregados optantes ou 
não da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, com mais de 25 
(vinte e cinco) anos de serviço, (Apreciação preliminar da juri
dicidude). Rejeitado, Ao Arquivo. 

1.4- MATI'::RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

-Projeto de Lei da Citmura n• 52/77, em regime de urgên
cia, nos termos do Requerimento n• 215/77, lido no Expediente. 
Aprovado, após pareceres das Comissões competentes. À snnçilo. 

-Mensagem n• 135/77. cm regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n• 216/77, lido no Expediente. Aprovada, após 
pareceres das Comissões competentes, nos termos do Projeto de 
Resoluçi\o n• 39/77. À Comissão de Redação. 

- Redaçi\o. final do Projeto de Resolução n• 39/77, cm re
gime de urgência. Aprovada, À promulgaçi\o, 
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I ,5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR DfNARTE MARfZ - Comentários sobre 
documentos do Partido Comunista Brasileiro, acerca do de· 
scnvolvimcnto de suas atividudcs no Pais. 

SENADOR OSfRES TEfXEfRA -Observações sobre o 
pronunciamento do Partido da Oposição, feito recentemente à 
Naçilo, através de uma cadeia de rádio c televisão, referente ao 
programa c à doutrina daquela agremiação. 

SENADOR GIL VAN ROCHA, como lrdcr- A validade 
do conteúdo dos pronunciamentos dirigidos ao Pais por mcm· 
bras da Oposição, tendo cm vista críticas formuladas sobre os 
mesmos pelo Senador Osires Teixeira. · 

SENADOR BRAGA JUNfOR- Homenagem ao General 
Sizcno Sarmento, no momento cm que se afasta compulso· 
riamcntc do cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Defesa da instalação 
da Usina Siderúrgica de Tubarilo-ES, tendo cm vista noia 
divulgada pela Associação Brasileira para o Desenvolvimento 
das Indústrias de Base- ABDIB, sobre a necessidade da renego
ciação do acordo firmado pelo Governo Federal para construção 
daquela siderúrgica. 

SENADOR MAURO BENEVfDES - Desaceleração 
sofrida, no momento, pelos investimentos a cargo da SUDENE. 

SENADOR LEITE CHAVES - Aproveitamento do 
aguupé como fonte de energia nilo convencional para substituir o 
petróleo. 

SENADOR LOURfVAL BAflTfSTA - Pagamento pela 
Caixa Econômica Federal c pelo Banco do Brasil do 14• salário 
aos trabalhadores cadastrados há cinco anos no PIS-PASEP. 

SENADOR OTAIR BECKER- Reivindicações do Estado 
de Santa Catarina, encaminhadas ao Senhor Presidente da Rcpú· 
blica, na audiência concedida por S. Ex• às bancadas do Estado 
na Câmara c no Senado. 

SENADOR MENDES CANALE - Considerações a 
respeito da divisão territorial do Estado de Mato Grosso. 

. SENADOR FRANCO MONTORO - Homenagem ao 
Embaixador da República Federal Alemã, Sr. Horst Roding, no 

· momento cm que S. Ex• se despede do nosso País. Preservação 
da ecologia do Vale do Paranapanema, cm São Paulo. 

SENADOR MARCOS FRE!RE - A atual crise univcr· 
sitária. Oficio do Dirctório Acadêmico "Demócrito de Souza Fi
lho", da Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Fc· 
dera! de Pernambuco, encaminhado ao Senhor Presidente da Rc· 
pública, sobre as recentes manifestações estudantis. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Exploração das jazidas 
fosfáticas de Patos de Minas, 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓ· 
XI MA SESSÃO. ENCERRAMENTO, 

2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES 
ANTERIORES 

- Do Sr. Senador Dirceu Cardoso, proferido na sessão 
de 23·6· 77. 

- Do Sr. Senador Lázaro Barboza, proferido na sessão 
de 28·6· 77. 

3- PORTARIAS DO SR. PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

N•s 193el94, de 1977 

4- CONSULTORIA·GERAL 

- Pareceres n•s 55 a 57, de 1977 

-MINUTADECONTRATO 

S- ATAS DE COMISSOES 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
TES 

ATA DA 101' SESSÃO, EM 30 DE JUNHO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA, MAURO BENEVIDES E BRAGA JUNIOR. 

ÃS 14 HOR,IS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- Braga Junior- Cuttete Pinheiro- Alexan
dre Costa- Henrique de La Rocquc- Helvídio Nunes- Pctrônio 
Portella- Mauro Bcnevides- Virg!lio Távora- Agenor Ma riu
Dinarte Mariz- Domicio Gondim- Luiz Cavalcante- Teotônio 
Vilela- Gilvun Rocha- Heitor Dias- Ruy Santos- Dirceu Cu r· 
doso - Eurico Rezcnde - João Cnlmon - Amurai Peixoto -
Roberto Suturnino- Benjamim Furnh- Danton Jobim - Itamar 
Franco- Franco Montara- Otto Lehmunn - Lázaro Barboza
Osires Teixeira - ltul!vio Coelho - Mendes Cunule - Saldanha 
Derzi- Evelásio Vieira- Lenoir Vargns. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu)- A lista de prcsençn 
ucusu o compurecimento de 34 Srs. Senndores. Havendo número 
rcgimcntul, dccluro ubcrtu u sessão, 

O Sr, 1•-Secret!\rio v ui proceder li leitura do Expediente. 

~lido o si:gainte 

EXPEDIENTE 
OFICIO DO PRIMEIRO·SECRETÁRIO 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N• 2~K. de 2~ do corrente, comunicando u aprovação du emenda 
do Senudo uo Projeto de Lei du Cámum n• 39, de 1976 (n' 705· 
C/75, na Casa de origem), que altera a redaçüo de dispositivos do 
Decreto-lei n'' 4.23H, de H de abril de 1942, que dispõe sobre u 
fabricação, o comércio c o uso de artigos pirotécnicos, e dá outras 
providências. (Projeto cnvindo à sanção cm 28 de junho de 1977). 

O FI CIOS 
/Jo Sr, /t•.s,•crt•târio dt1 Câmara do.\' Depulculos, f'llcaminhundo à 

rt'l'isclo do St'IWdo tl/illjgrc~/(1,\' dos Sl'f:Uintes prt~jelos: 
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 53, DE 1977 
(n' 227-C/75, na Casa de origem) 

Dispõe sobre condições a observar na renovação de con· 
tratos de atletas profissionais, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• Trinta dias antes do fim do contrato do atleta pro· 
fissional, a associação a que estiver vinculado manifestará seu in· 
!cresse em renovâ·lo, através de comunicação escrita à CBD c no 
interessado. 

Parágrafo ·único. Formalizada a manifestação prévia, a 
associação terá preferência na renovação do contrato do atleta a ela 
vinculado. 

Art. 2• Dentro do prazo mãximo de sessenta dias, contados da 
data da manifestação prévia mencionada no artigo anterior, a asso· 
ciaçiio fará proposta concreta para novo ajuste, dela fazendo prova 
junto à federação competente c à CBD. 

Art. l• Durante o prazo previsto no artigo anterior c pelo 
tempo que exceder o término do contrato, a associação pagará ao 
atleta a remuneração prevista no contrato em extinção, observado o 
seguinte: 

I -majoração obrigatória de trinta por cento, se a vinculação 
remontar a dois anos; 

11- majoração obrigatória de mais dez por cento para tantos 
quantos forem os biênios de vinculação à mesma associação. 

Art. 4• O descumprimento, pela associação, de qualquer das 
disposições desta lei, libera o atleta profissional para oferecer seu 
concurso a qualquer outro clube c para negociar, cm seu exclusivo 
proveito, o respectivo ••passe'', 

Art. 5• O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias. 

Art. 6• Esta lei entrará cm vigor na data da sua publicação. 
Art. 7• Revogam-se as disposições cm contrário. 

( À.r Comissões de Legislação Social e de Educação e Cu/· 
/1/fQ,) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N•S4, DE 1977 
(n• 1.867-B/76, na Casa de orlsem) 

Fixa os níveis máximos permlssbels de sons e ruídos 
produzidos por veículos automotores, resula a fabricação e o 
uso de acessórios que especifica, e dá outras provldênclu. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i' Os veiculas nutomorcs licenciados no território nncio· 
na! deverão obedecer aos seguintes nlvcis mãximos de ruldo: 

I - veículos de passageiros c de uso misto, inclusive motonetas, 
motocicletas c bicicletas com motor auxiliar: 84 decibéis- db (A); 

11 - veiculo de carga, inclusive ônibus, mâquinas agrlcolas de 
trnção, veiculas de uso industrial c similares: 

a) até 185 cv: 89 decibéis- db (A); 
b) acima ctc 185 cv: 92 decibéis- db (A). 

Parágrafo único. As buzinas c equipamentos similares, ori· 
ginnis ou acessórios, obedecerão no Indico mâximo de I 04 decibéis. 

Art. 2• Excluem-se dos limites estabelecidos no artigo ante• 
rior os veiculas destinados a competições esportivas, mediante auto· 
riznçuo das autoridades competentes. 

Art. l• Nu aferiçuo dos lndices de ruldos a que se refere o art. 
I • seruo utilizadas as normas fixadas nu Rccomcndaçilo R. 362 -
Acústica, da ISO ( lnrernatlonal Standards Organ/:at/on). 

Art. 4• Os veiculas equipados com peças c acessórios que 
produzam sons ou ruldos, c que não constituam equipamento origi· 
nal da filbricu, somente poderão circular se as rcrcridas peças e 
ucessórios tiverem estampado o número do respectivo certificado 
liberatório expedido pelo Conselho Nacional de Trünsito. 

§ I• O Conselho Nacional de Trânsito baixará rcsoluçilo cm 
que sejam relacionados as peças c acessórios sujeitos a liberação. 

§ 2• O certificado liberatório scrâ requerido pelos fabricantes, 
seus distribuidores ou concessionários exclusivos, no Conselho 
Nacional de Trânsito, mediante a exibição de dois exemplares do 
produto sujeito a liberação, que se fará acompanhar do laudo 
resultante do teste de arcrição, realizado pelo Instituto Nacional de 
Pesos c Medidas ou por entidade, federal ou estadual, indicada por 
aquele órgão. 

§ 3• · Somente após a concessão de certificado, admitir-se-A a 
produção c a comercialização dos acessórios a que se refere este nrti· 
go. 

Art. S• Os veículos equipados com peças c acessórios libera· 
dos pelo CONTRAN, nos termos desta lei, somente poderão ser 
apreendidos quando comprovada a sua adulteração ou a inobscrvân· 
cin de suas normas c caractcrlsticas de construção de que resulte a 
inobservância dos limites de ruldos previstos no art. 1•. 

§ I• Apreendido o veiculo na f~rma prevista neste artigo far
se-á a entrega, ao proprietário respectivo, no prazo de vinte e quatro 
horas, a contar da apresentação, do resultado da aferição cfetunda 
nos termos do art. 3•. 

§ 2• Comprovada a infração dos nlvcis previstos no art. 1•, 
somente se rará a liberação do veiculo apreendido, depois do 
pagamento das multas previstas na legislação cm vigor c da substitui· 
çào, por conta do proprietário ou possuidor do veiculo, da peça ou 
acessório adulterado ou deteriorado. 

Art. 6• Esta lei entrará cm vigor na data da sua publicação. 
Ar!. 7• Revogam-se as disposições cm contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.108, DE 21 DE SETEMBRO DE 1966 
Institui o C6dlso Nacional de Trânsito 

CAPITULO li 
Da Administração do Trânsito 

Art. S• Compete ao Conselho Nacional de Trânsito, além do 
que dispõem outros artigos deste Código: 

XI - Fixar, mediante resoluções, os volumes e freqUências 
máximas de sons ou ruídos admitidos pain buzinas, aparelhos de 
alarma c mo.torcs de veiculas; 
............... ' ........ ' .. ' ............................. . 

DECRETO-LEI N• 1.413, DE 14 DE AGOSTO DE 1975 

Dispõe sobre o controle da poluição do melo ambiente 
provocada por atlvldades Industriais, 

O Presidente da República, 

no uso da atribuição que lhe confere o artigo 85, item I, c tendo cm 
vista o disposto no artigo 8•, item XVII, allncn "c", da Constituição, 

Decreta: 
Art. I• As indústrias instaladas ou a se instalarem cm tcrritó· 

rio nacional silo obrigadas a promover as medidas ncccssârias a 
prevenir ou corrigir os inconvenientes, e prejulzos da poluição c da 
contaminação do meio ambiente. 

Pnrâgraro único. As medidas a que se refere este artigo serão 
definidas pelos órgãos federais competentes no interesse do bcm-os· 
ta r, da saúde e da segurança das populações. 

Art. 2• Compete exclusivamente ao Poder Executivo Federal, 
nos casos de inobservância do disposto no art. I• deste Decreto-lei, 
determinar ou cancelar a suspensão do funcionamento de estabeleci· 
monto industriul cuja ntlvidadc seja considerada de alto interesse do 
desenvolvimento c da segurança nacional. 
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Art, 3' Dentro de uma politica preventiva, os órgãos gestores 
de incentivos governamentais considerarão sempre a necessidade de 
n~o agravar a situação de ãrcas já críticas, nas decisões sobre 
localização industrial. 

Art. 4• Nas ãrcas criticas, será adotado esquema de zonca· 
menta urbano, objetivando, inclusive, para as situações existentes, 
viabilizar alternativa adequada de nova localização, nos casos mais 
graves, assim como, cm geral, estabelecer prazos razoáveis para a 
instalação dos equipamentos de controle da poluição, 

Parágraro único. Para ereito dos ajustamentos neccssãrios, 
dar·se-á apoio de Governo, nos di[crentcs nfveis, inclusive por 
nnnnciamcnto especial para aquisição de dispositivos de controle, 

Art. 5• Respeitado o disposto nos artigos anteriores, os Esta· 
dos e M unic!pios poderão estabelecer, no limite das respectivas 
competências, condições para o runcionamcnto de empresas de 
acordo com as medidas previstas no parâgraro único do art. 1 • 

Art. 6• Este Decreto· lei entrará. cm vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 14 de agosto de 1975; 154• da Independência c 87• da 
República.- ERNESTO GEISEL- Armando Falcio. 

(Às Comissões de Economia, de Transporrc Comunicações 
e Obras Púbfh•as e de Finanças. I 

PARECER 
PARECER N• 399, DE 1977 

Da Comlsoio de Redaçio 

Redaçio do vencido, para o 2•turno regimental, do Proje
to de Lei do Senado n• 152, de 1974 

Relator: Senador Saldanha Derzl 
A Comissão apresenta a rcdação do vencido, para o segundo 

turno regimental, do Projeto de lei do Senado n• 152, de 1974, que 
dispõe sobre a grafia dos nomes dos bens tombados pelo Instituto do 
Património Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

Sala das Comissões, 30 de junho de I 977 - Adalberto Sena, 
Presidente- Saldanha Derzl, Relator- Oito Lehmann- Helvldlo 
Nunes. 

ANEXO AO PARECER N• 399,'DE 1977 

Redaçio do vencido, para o 2• turno realmental, do Proje
to de Lei do Senado n• lll2, de 1974, que dlopõe sobre a araDa 
dos nomes dos beno tombados pelo Instituto do Patrlmônlo Hl,. 
tórico e Artistlco Nacional (IPHAN). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I • As cidades, monumentos, obras, documentos e demais 

bens de valor histórico, art!stico c arqueológico existentes no Pais, 
tombados pelo Instituto do Pntrimônio Histórico c Art!stico Nacio· 
nal - JPHAN- serão sempre inscritos na sua rorma gráfica histó· 
rica ou tradicional. 

Parãgraro único. Os bens de que trata este artigo cujos nomes 
tenham sido alterados por rorça do Decreto n• 14.533, de 18 de jn· 
nciro de 1944, terão sua grana original ou tradicional restabelecida 
pelos órgãos aos quais estiverem vinculados. 

Art. 2• Esta lei entra em vigor nu data de sua publicnçi!o. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portelln)- O Expediente lido 
vai à publicuçilo. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. I•·Secretá· 
rio, 

São lidas as seguintes 
Em 30 de junho de I 977. 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me 

uusentnrei do Pu!s a partir de 7 de julho a fim de, como integrante da 

Delegação Brasileira, participar da terceira Conrcrência Conjunta 
dos Parlamentos Latino-Americano c Europeu, a realizar-se na 
Cidade do México, no per!odo de 24 a 29 de julho de 1977. 

Atenciosas saudações.- Nelson Carneiro. 

Em 30 de junho de I 977 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me 

ausentarei do Pais a partir de 22/7 a 10/8 do corrente, a fim de, 
como integrante da Delegação Brasileira, participar da 3• Con[erên· 
cia Conjunta dos Parlamentos latino-Americano c Europeu, a 
realizar-se na Cidade do México, no pcriodo de 24 a 29 de julho de 
1977. 

Atenciosas saudações, - Mendeo Canale. 

Em 29 de junho de 1977 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me 

ausentarei do Pais a partir de 23 de julho a fim de, como integrante 
da Delegação Brasileira, participar da 3• Conrcrência Conjunta dos 
Parlamentos Latino-Americano c Europeu, a realizar-se na Cidade 
do México, no período de 25 a 29 de julho de 1977. 

Atenciosas saudações,-'- Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - A Presidência fica 
ciente. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I•· 
Secretário. 

Silo lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 215, DE 1977 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alinea b, do 
Regimento, para o Projeto de lei da Câmara n• 52, de 1977, que fixa 
os valores de retribuição do Grupo-Saúde Pública, e dâ outras 
providências. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1977.- Helvidlo Nunes. 

REQUERIMENTO N• 216, DE 1977 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alfnea b, do 
Regimento, para a Mensagem n• 135, de 1977, do Senhor Presidem~ 
da República, solicitando autorização do Senado Federal para que o 
Governo do Estado de Pernambuco possa contratar operação de 
crédito para os fins que especifica. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1977.- Helvidlo Nunes 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Os requerimentos 
lidos serão objcto de votação após a Ordem do Dia, nos termos 
regimentais. 

Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. I •-Sccretllrio. 
~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• l17, DE 1977 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da entrevista do Senhor 
Presidente Ernesto Geisel concedida à Televisão Francesa. 

Sala das Sessões, 30 de junho de I 977- Eurico Rezende. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - O requerimento li· 
do será encaminhado ao exame da Comissão Diretora, 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla)- Há oradores inseri· 
tos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA -.ES. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Como os demais companheiros da representação do Espirita 
Santo nesta Casa, Senadores Eurico Rclcnde, llder do Governo, e 
Dirceu Cardoso, do Movimento Dcmocrlttico Brasileiro, estou mobj. 
lizado paru a deresu da implantação da Usina Siderúrgica do Tu· 
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burilo, ardente uspiraçilo, há mais de 50 unos, de todo o povo 
cupixaba, 

Anteontem, ao ser recebido, no Palácio do Planalto, pelo 
eminente Presidente Ernesto Geiscl, dirigi-lhe um veemente apelo no 
sentido de serem liberados 840 milhões de cruzeiros, destinados às 
obras civis da Usina, que deveriam ser iniciadas amnnhil, I• de julho. 

Sem tal providência, o Brasil deixará de cumprir uma das tare
fas mais importantes, que lhe foram atribuídas no "Acordo Geral de 
Acionistas", celebrado entre a SIOERBRÁS, a KAWASAKI c a 
FINSIDER, a nfvcl de Governo, inclufdo no "Comunicado Brasil· 
Japão", firmado por ocasião da visita do Presidente Ernesto Gcisel a 
Tóquio, no ano passado. 

Como a SIOERBRÁS será responsável por 95% das obr"' civis 
c 20% dos serviços de engenharia, impõe-se a liberação imediata de 
840 milhões de cruzeiros, sob pena de ocorrer um deplorável atraso 
no cronograma da Usina. 

Ao que parece, há falta de uma clara definição sobre a respon
sabilidade do organismo que vai fornecer esses recursos. 

No dia 24 de agosto do ano passado, no Oficio AV /GM n• 166, 
os Ministros da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, c da Indústria 
e do Comércio, Severo Gomes, comunicaram ao General Alfredo 
Américo da Silva, Pr~sidente d~ SIDERBRÁS: 

"Temos a satisfação de comunicar a V. Ex• que, levan
do cm conta 

- o carátcr prioritário do Projeto de Tubarão, confor
me Resolução n• 25/74, do CONSIDER; 

- o inegável interesse nacional do empreendimento; e 
finalmente 

- o compromisso firmado pela S!DERBRÁS com os 
associados estrangeiros, no Acordo Geral de 24 de maio de 
1976, asseguramos, cm nome do Governo, a concessão de 
garantias, diretamcnte pelo Tesouro Nacional, sem ônus, 
para os contratos de financiamentos estrangeiros, necessários 
à aquisição, pela Companhia Siderúrgica de Tubarão, de 
bens e serviços técnicos destinados à construção c instalação 
da Usina de Tubarão. 

Aproveitamos o ensejo para reiterar a V. Ex• protestos 
de elevada estima e consideração. - Severo Fagundes Gomes 
- Mário Henrique Simonsen.'' 

Através desse documento, constata-se nilo haver nenhuma dúvi
da cm relação nos compromissos assumidoS pelo Governo brasileiro, 
na parte referente ao financiamento de "bens c serviços técnicos 
destinados à construção e instalação da Usina de Tubarão". 

Entretanto, meses depois, em 7 de fevereiro do corrente ano, rcs· 
tava uma dúvida em relação ao financiamento de 95% dos serviços 
de obras civis c 20% de engenharia geral. Quem concederia o empré:s· 
timo? 

Segundo afirmou no Ofício A V /GM n• 24, remetido em 2 de 
fevereiro de 1977, ao Ministro-Chefe da Secretaria de Planejnmento 
da Presidi':ncia da República, Reis Vciloso, o entilo Ministro da 
Indústria e do Comércio, Severo Gomes, deveria o Conselho de 
Desenvolvimento Econômico recomendar ao BNDE, que 
financiasse nilo apenas "bens e serviços técnicos destinados à Usina 
de Tuburilo", mas também a parte referente às obras civis. 

Eis o texto do documento a que me refiro: 

"AV /GM n• 24 

Em 7 de fevereiro de 1977. 

Senhor Ministro 

Com o Aviso n• 221, de 18 de outubro de 1976, 
cncuminhei u Vossa Exceli:nciu, por cópia, curta da 
Knwusuki Stcel Corporation comunicando decisão do Gover· 
no japonês de financiar os fornecimentos relativos ll sua purtc 
no projeto da Usinu de Tubarilo, u juros de 7,5% u.u e pura 

resgate cm 12 unos, exclusive curi':ncia, sob a condição de 
serem udotudas bases idi':nticas, por parte dos demais 
Governos "nvolvidos no projeto. 

Na oportunidade, c levando também no conhecimento 
de Vossa E•celêncin os termos do meu Aviso n• 23, de 30-1-
76, pelo qual haviam sido transmitidas ll S!DERBRÁS 
recomendações e orientação sobre diversas questões suscita
·das, solicitei fosse submetida no Conselho de Desenvolvi
mento Econômico proposta no sentido de o Banco Nacional 
do Desenvolvimento Económico- BNDE, dar aos financia· 
mentos tratamento igual ao dispensado pelo ludo japonês. 

Ocorre que telex dirigido a Vossa Excelência, em 20 de 
novembro de 1976, pelo Presidente do BNDE, faz refcri':ncia 
apenas à parcela de financiamento de 30 a 33% dos equipa· 
mcntos u serem fornecidos pela indústria nacional, silencian
do quanto no de responsabilidade brasileira na implantação, 
ou seja, 95% dos serviços de obras civis e 20% de engenharia 
geral, todas objeto de cláusula inclufda no "Acordo Geral de 
Acionistas", em conseqUência de uma·dus recomendações fei
tas à S!DERBRÁS no citado Aviso n• 23. 

As providências necessárias à implantação do projeto 
estão sendo adotadas pelos associados estrangeiros, o que 
não se verifica do lado brasileiro, por falta de definição, 
relativamente a essa parte dos financiamentos. 

Por isso, reformulando a solicitação feita a Vossa 
Excelência, encareço seja levada ao COE proposição no senti· 
do de a recomendação ao BNDE abranger também os 95% 
de obras civis c os 20% de engenharia geral, de modo a se 
atender aos compromissos assumidos pela SIDERBRÃS em 
nome do Governo brasileiro. 

Aproveito u oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos de elevada estima c distinta considera· 
ção.- Severo Fagunes Gomes." 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Poderia V. Ex• 
honrar-me com um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - ES) - Com todo o 
prazer, nobre Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Há um trecho do 
documento, que faz referência ll indefinição por parte do BNDE. Es
se programa de implantação do Projeto Tubarão surgiu nu Imprensa 
hã poucos dias, e o noticiário me çonduziu - como era do meu 
dever - a buscar esclarecimentos, c posso dá-los a V, Ex• Nilo se 
trata de indefinição, c também o noticiário não é: exnto. Essa incxnti· 
dão V, Ex• deve ter aferido pela própria controvérsia que se cstabcle· 
ccu. O noticiário diz, por exemplo, que o BNDE se comprometeu a 
financiar equipamentos nacionais atê o limite de 840 milhões de 
cruzeiros. 10 a rcfcri':nciu feita inicialmente no seu discurso. Mas isso 
é: inexato, porque o compromisso do BNDE, o seu empenho, é: no 
sentido de estabelecer um financiamento sem esse limite de 840 mi· 
lhões de cruzeiros. A previsão do custo desses equipamentos é: da 
ordem de 300 milhões de dólares, vnle dizer, cerca de 4 bilhões de 
cruzeiros, Vi:. V. Ex• u incxatidão das noticias. Quatro bilhões de 
cruzeiros atingem a uma quantia correspondente a uproximudnmcn
tc cinco vezes mais que 840 milhões de cruzeiros. Realmente, esse 
compromisso existe, c o BNDE espera cumpri-lo. Mas acontece que, 
cm dezembro do uno passado, untes desses fatos narrados por 
V. Ex•, ocorreu uma reunião, não sei ministerial ou do Conselho 
Nacional do Desenvolvimento Económico, visando u criar mecanis
mos c udotur providêncins de contenção innucionârin. E o Presidente 
du República, cntilo, cstubclcccu um teta pura aplicações pelo 
BNDE. Esse teta foi fixudo em42 bilhões de cruzeiros pura todas as 
aplicações do BNDE. Vê-se que, sob esse teta de 42 hilhõcs de cruzei
ros, nilo ê poss!velntcndcr-se, por horn, u esse compromisso. Esta, u 
verdade, sem atavios nem artiflcios, c que deve ser ditn à Naçi\o c ao 
Espirita Sunto. V ui huver um retardamento. O Projeto Tu burilo será 
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implantado, mas com alguma desaceleração, pela demora, por um 
prazo que não pode ser previsto, do desembolso de recursos para sua 
alimentação, A solução normal, ui, seria a obtenção de outras 
fontes de recursos que não u do BNDE, que, assim, esta manietado 
com relação a Tubarão, como u outros projetes, também por motivo 
justo, qual seja o combate à inflação; e a mais normal ainda seria a 
transferência de recursos para a SIDERBRÃS, que é o maior acionis· 
ta da Usina Tubarão, que vem mantendo contato com as autorida· 
des governamentais, pleiteando do Senhor Presidente da República 
ou o aumento do teto estabelecido para as aplicações do BNDE, ou. 
então a transferência pura outros órgãos, sobretudo para a 
SJDERBR,\S, de recursos capazes de não retardar, por mais tempo, 
o inicio das obras de Tubarão, Dando este aparte c agradecendo a 
oportunidade que V. E~• me concedeu de fazê-lo, louvando também 
as suas preocupações, que silo comuns à Bancada do Espírito Santo, 
quero dizer que ainda hoje manterei contato com dois sctorcs, cm 
audiências já aprazadas visando que a confiança, na menor demora 
possível, se faça sobretudo em nosso Estado, onde hã realmente uma 
atmosfera de pessimismo, mas pessimismo em grande parte 
determinado pela auséncia de uma informação i:xata. Todos nós 
connamos cm que o eminente Presidente Ernesto Geisc\ estenderá, 
mais uma vez, o gesto assistencial da sua compreensão c da sua cola· 
boraçilo aos altos interesses do Espírito Santo que, neste particular, 
se confundem com os altos interesses deste Pais. 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA- ES)- Logo no inicio do 
meu pronunciamento, prestei um justo tnbuto aos esforços dr 
V, E~•. como Senador capi~aba e como Lfdcr do Governo, assim 
como prestei igual homenagem aos esforços do Senador Dirceu 
Cardoso, do Movimento Democrático Brasileiro. Desde o primeiro 
momento, ambos se mobilizaram, também, para a defesa da Campa· 
nhia Siderúrgica de Tubarão. 

No decorrer do meu pronunciamento, V. E~• então verá que, 
realmente, o BNDE não poderá ser culpado por qualquer atraso que 
porventura ocorra na implantação das obras da Companhia 
Siderúrgica de Tubarão. 

Continuo, Sr. Presidente 
Entre fevereiro c maio do corrente ano, não foi tomada a provi

dência sugerida pelo Ministro Severo Gomes, até porque o BNDE 
agiria como repassador de recursos que lhe deveriam ser encaminha· 
dos por decisão do COE, com a finalidade especifica de realização 
das obras civis da Usina de Tubarão, 

No dia 24 do mês que hoje linda, os jornais divulgaram uma 
estranha nota da Associação Brasileira pura o Desenvolvimento da 
Indústria de Base e cujo texto incorporo u este pronunciamento. 
(Ane.~on• 1.) 

A prete~to de, paradoxalmente, reivindicar o fornecimento não 
de 33%, mas de 65% dos equipamentos da Usina, a ABDIB afirma, 
levianumentc, que o empreendimento de Tubarão "nilo apresenta 
condições mlnimas de viabilidudc". 

Atribui essa conclusão a técnicos não identificados da 
USIMINAS, CSN e COSIPA, pondo cm dúvida, portanto, o acerto 
das negociações conduzidas, com as maiores cautelas, ao longo de 
dois Governos, o do ex-Presidente Em !li o Garrastazu Médici e o do 
Presidente Ernesto Geiscl. 

O Vice-Presidente da SIDERBRÃS, Sr. Wilkie Moreira Barbo
sa, reagiu, com a maior veemência, à precipitada posição tomada pe· 
la ABDIB. Por sua vez, a SIDERBRÃS distribuiu nota oncial à 
Imprensa, amplamente divulgada ontem, e que incluo neste pronun
ciamento. ( tlne.l'o n• 2.) 

O Presidente da ABDIB voltou à carga, em entrevista publicada 
ontem, no Jornal do Bras//, dizendo: "0 Governo deve manter o que 
nos vem prometendo, de nüo fazer mais compras no e~terior cm tro· 
cu de financiamentos. O Governo deve reformular alguns acordos ou 
protocolos 4ue foram feitos, que acreditamos haver condições de 
canceJ(o.Jos ou renegocià-Jos, como vantagem pura o pais, especifi· 
camente pura o setor de bens de capital. Se o Governo ussim agisse, 

conseguirfamos enfrentar problemas de ociosidade que venham a sur·· 
gir. Conseguida mos, com isso, exportar uma boa parte de nossa crise 
aos pulses tradicionais exportadores para o Brasil, que silo os com 
que o Governo faz acordos11

, 

Como a ABDIB ousa colocar acima do interesse nacional o intc· 
rcsse de apenas um segmento da nossa economia, a dos equipumen· 
tos para a indústria de base? 

A Usina Siderúrgica de Tubarão custa rã 2 bilhões c 200 milhões 
de dólares, c o retorno calculado, no primeiro ano de operação, 
alcançará um liquido de 200 milhões de dólurcs, gerando, conforme 
acentua a SIDERBRÃS, 5 bilhões de dólares, ao longo dos 18 anos 
de vigência do "Acordo Geral dos Acionistas". 

O empreendimento gerará, na primeira fase, 4.600 empregos 
diretos c mais 1.600 na segunda fase. 

Acentuam os técnicos do governo: "Ao contrário de outros 
empreendimentos que se instalam no País, com a mesma finalidade c 
que sempre c~igem gastos em moedas estrangeiras, Tubarão não 
implicará no dispêndio de um só centavo de dólar pelo Brasil. Todos 
os investimentos estrangeiros serão pagos com a renda gerada pela 
exportação de aço, sejam amortizações, juros ou dividendos, deixnn· 
do, ainda, um amplo saldo". 

Se não surgirem novos obstáculos, Tubarão cstarã produzindo, 
até nns de 1980, 3 milhões de toneladas e, na última etapa, 6 milhões 
de toneladas. Tornarã, também, possível, uma economia de cerca de 
um bilhão de dólares cm investimentos no programa siderúrgico 
brasileiro. Essa vantagem se tornou poss[vel graças à renegociação 
do acordo jã no Governo O cisei. A metade da produção da Usina, 
ou seja, na primeira etapa, 1.500.000 toneladas de placas scrã de 
propriedade da SJDERBRÁS. Esta renegociação teve enorme alcan
ce interno, pois correspondeu a incluir o Projeto da Usina de Tuba
rão no Estágio III do Programa Siderúrgico Nacional, com rcfle~os 
no Estágio IV, permitindo uma economia de 1 bilhão de dólares nos 
projetas da CSN e da COSIPA, que receberão, respectivamente, 
1.000.000 e 500.000 toneladas de placas de Tubarão para atingir os 
níveis de produção previstos no Estágio III de expansão das duas usi· . 
nas." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois de um contacto, segunda· 
feira última, no Rio, com o General Ary Martins, Presidente da 
Companhia Siderúrgica de Tubarão, mantive longo entendimento, 
na manhã de ontem, em Brasília, com o General Alfredo Américo da 
Silva, Presidente da SJDERBRÃS. Sua E~celência teve, ainda, a 
extrema gentileza de pedi~ ao Vice·Prcsidente, Dr. Wilkic Moreira 
Barbosa, para me procurar no Senado, u fim de fornecer-me detalhes 
adicionais. Tive o prazer de recebê-lo ontem, à tarde, cm meu Gabi· 
nete, cm companhia do meu eminente colega do MDB, Senador Dir· 
ccu Cardoso, que estava inscrito para proferir, ontem, um discurso 
sobre o mesmo tema. 

Na audiência que me concedeu o Presidente Ernesto Geiscl, 
abordei o problema que tanto preocupa o povo do meu Estado, O 
notil\'e\ Chefe da Nação, que tem demonstrado, permanentemente, o 
maior interesse pelo desenvolvimento capi~aba, reiterou sua disposi· 
ção de continuar a apoiar a Companhia Siderúrgica de Tubarão, 
objeto de um documento inter-governumental, que ele mesmo 
subscrevera o ano passado, em Tóquio. 

Hoje, pdn manhã, conversei com a Ministro dn Indústria e do 
Comércio, Ãnge\o Ca\mon de Sá, que me connrmou ter feito, no 
•omeço deste mês, longa c~posiçilo ao Conselho de Desenvolvimcn· 
.o Econômico sobre o Plano Siderúrgico Nacional para o próximo 
triênio, focalizando, dentro desse conte~ to geral, o caso da Usina de 
Tubarão. O Ministro do Planejamento, Reis Vclloso, foi designado 
pelo COE para elaborar um voto u ser apresentado ao Conselho 
Monetário Nacional, no sentido de serem alocados recursos da or· 
dem de 840 milhões de cruzeiros, por intermédio do BNDE, pura a 
realização das obras civis de nossa sonhudu Usina. 

Finalizando, Sr. Presidente, o Ministro Angelo Calmon de Sá 
onfatizott, no contacto comigo, que nós, cupixabas, poderemos ficar 
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tranqUilos cm relação a esse empreendimento, de tão grande interes
se, ni'io upenas paru o Espírito Santo, mas para todo o Brnsil. 

O Sr. Dirceu Curdoso (MDB- ES)- V. Ex• me permite um 
npurt~:? 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA- ES)- Pois não. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador João Cal· 
mon, age bem V. Ex• procurando defender os interesses ctlpixabus, 
defendendo também os interesses do Brasil, na questão siderúrgica 
levantada com o problema de Tubarão. Fico satisfeito em saber que 
V. Ex• manteve audiência com o Senhor Presidente da República e 
com o Presidente da SIDERBRÃS. Compareci ao gabinete de 
V, Ex•, ontem, pelu manhã, para ouvir as explicações que o ilustre 
Vice-Presidente da SIDERBRÃS, Dr. Wilker Moreira Barbosa, nos 
prestou na ocasião c C'Spcro que V. Ex•, com seu nome, a sua projc
ção nacional, e a sua significação nu Bancada da ARENA, junto 
com o nobre Líder do Governo, Senador Eurico Rezende, possam 
ambos trabalhar junto ao Senhor Presidente da República e nos Srs. 
Ministros, no sentido de ser liberada essa primeira verba de 840 mi
lhões de cruzeiros para as obrus de terraplenugem da nossa Usina de 
Tubarão .. 

Nós. capixabas, registramos que, no dia 13 deste mês, tiveram 
início as obras de terraplenagcm de Ouro Branco, da Siderúrgica de 
Minas Gerais, a AÇOMINAS- estudos posteriores ao de Tubarão 
- quando Tubarão tem uma significação nacional, talvez muito 
maior do que a de Ouro Branco. Assim, esperamos que V. Ex•s, 
entrosados com essas autoridades federais, possam mover o 
Presidente da República e o BNDE, no sentido de liberar a verba de 
oitocentos c quarenta milhões de cruzeiros para o início das obras 
civis da nossa sonhada Tubarão. E quero- jà que V. Ex• me citou 
duas vezes no seu discurso - agradecer essa citação, honrosa pura 
mim. 

Sr. Presidente, inscrito desde anteontem, não pude ainda falar 
em virtude da ditadura das lideranças na Casa, a da ARENA c a do 
MDB. Falarei, hoje, o tempo que me for permitido, sobre este 
mesmo assunto, exaltando os esforços dos dois ilustres homens da 
ARENA, com os meus votos, - porque não tenho força junto a 
ninguém, - mas com os meus votos e a minha luta para que Tu· 
barão seja a realização daquele grande sonho capixaba, um dos pon· 
tos do programa siderúrgico do nosso País. 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - ES) - V. Ex• scrú, 
tambêm, um dos artífices da vitória capixaba na batalha pela 
implantação da Usina Siderúrgica de Tubarão. Ainda ontem, tive 
oportunidade de testemunhar o excepcional apreço que lhe devota o 
Vice-Presidentc da SIDERBRÁS que foi seu colega na Escola 
Superior de Guerra c que lhe transmitiu, tambêm, valiosos subsídios 
pura a defesa da concretização desse sonho capixaba que é u Usina 
Siderúrgica de Tubarão. 

O Sr. Lulz c .. alcante (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA- ES)- Pois nilo. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Senador Joi\o 
Calmon, tenho cm miles o Relatório do Banco Central, referente ao 
uno de 1976, o qual revela .que importamos, no ano passado, 
seiscentos e dez milhões de dólares em ferro fundido, além ae 
quatrocentos e dez milhões cm não-ferrosos, entilo, ao todo, mais de 
um bilhão de dólares om minérios. Mas isso nilo ê tudo. Importamos 
ainda a cifra ustronômicu de três bilhões e quinhentos e dezoito 
milhões de dólares cm máquinas c equipamentos, o que rellcte, 
também, a carência da produção nacional de ferro industrializado, 
porque se houvesse bastante ferro fundido brasileiro, certamente, 
esta quantia de três bilhões e quinhentos c dezoito milhões de dólares 
nilo teria sido dispendida. Entilo, V. Ex• quando luta pela Usina de 

Tubarão estit lutando, primordialmente, pela unulaçilo das impor
tações brasileiras de ferro e aço. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - ES) - Eminente 
Senador Luiz Cavalcante, bem me lembro que, quando presidia a 
Comissão de Minas e Energia do Senado, tive o privilégio de contar 
com a sua companhia numa visita a Tubarão. Lá V. Ex• ouviu uma 
exposiçuo feita por diretorcs da Companhia Vale do Rio Doce, 
sobre a alta rclev:incia desse empreendimento. Agradeço a sua 
preciosa contribuiçi\o, que vai enriquecer o meu pronunciamento. 

Concedo o aparte, inicialmente, ao nobre Senador Virg!lio Tá
vora e, em seguida, ao nobre Senador Alexandre Costa. 

O Sr. Vlrgfllo Távora (ARENA- CE) - Eminente Senador, 
ao ludo de louvar o esforço de V. Ex• e de seus colegas de bancada, 
pura a concretização dessa obra que, realmente, vem ao encontro de 
interesses nacionais, seja pelo fornecimento de matéria scmi-acabada 
necessária à complementação das linhas de laminaçilo das demais 
siderurgias brasileiras, seja pelo aparte de recursos dados em divisas, 
quando da exportação da outra metade de sua produção, 
gostaríamos de significar que a aparente lentidão de Tubarão resulta, 
única e exclusivamente, da complexidade de que se reveste todas as 
operações cm que três parceiros, de nacionalidades diferentes, se 
empenham cm um negócio que, realmente, para as três partes, seja 
vantajoso, porque i: um negócio duradouro, é um negócio certo -
aquele que atende a todos os contratantes. Fomos testemunhas do 
esforço de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, quando 
o acompanhamos ao Japão, fazendo incluir esse empreendimento, 
nào só como item básico, nas negociações feitas com aquele Pais co· 
mo, também, a construção do porto, em Praia Mole, que iria dar 
vazão à produção dessa obra. Se demorou mais Tubarão de ser 
concretizada do que AÇOMINAS, como aqui citado, não foi por 
Espírito Santo ter menos mercccndi:ncia perante o Poder Central do 
que Minas Gerais: ê pela complexidade: um que tratava do 
entendimento do empresário brasileiro, com o Governo, para um 
financiamento que ultrapassava as normas comuns - que foi 
justamente a Mendes Júnior- outro o entendimento do Governo 
estadual de Minas Gerais com o Governo Federal para a criação 
dessa reivindicação que era quase que uma bandeira daquele Estado 
-a AÇO MINAS. Já do lado de cá tínhamos que compor interesses 
japoneses, interesses italianos e interesses brasileiros, c que, com 
iodo o respeito que merece o trabalho que a ABDIB tem feito, em 
prol da instalação da industria de material pesado deste Brasil - a 
indústria de bens de capital - em que pese todo esse esforço, temos 
que dizer que ela peca fundamentalmente numa apreciação parcial, 
que faz de um problema que não pode ser enquadrado nos moldes de 
um problema nacional. Era u achega que queríamos dar ao discurso 
de que V. Ex•, que merece não só do Governo, da Oposição, da 
Maioria, mas de todo o povo brasileiro o apoio maior. 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA- ES)- Agradeço ao no· 
bre Senador Virgílio Távora o seu depoimento, que é duplamente 
precioso, não apenas por partir do Vice-Lfdcr do Governo mas, tam
bém, de uma testemunha da assinatura, em Tóquio, do acordo entre 
uS Governos do Brasil e do Jnpilo, paru a implantação da usina 
siderúrgica rle Tubarão. 

Com o maior pruzer concedo o uparte ao nobre Senador 
Alexandre Costa. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Nobre Senador 
João Calmon, louvo a utitude de V. Ex• c de seus companheiros de 
buncadu do Espírito Santo, pelu lutu que empreendem n favor da 
Siderúrgica de Tubarão. O puradoxal em tudo 1: que o Brasil, sendo 
um dos grandes exportadores de mitlerio, i: também um dos grandes 
importadores de uço, o que nos deixa numa situuçilo muito difícil; e 
deixo uté de enumerar, porq uunto o nobre Senador Luiz Cavalcante 
jlt trouxe, no seu upartc, os dados dus nossas importações. A grande 
luta do Brasil, no momento, é por divisas, c nlto sei por que se conti .. 
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nua r procrustinando soluções tão importantes como as siderúrgicas 
brasileiras, principalmente as bem situadas, como Tubarão c ltaqui, 
no Maranhl\o, Compreendo, tenho inteira compreensilo de que exis· 
te, utunlmente, no mundo, a recessão do aço, mas jú demonstrei, 
aqui, em discursos, que nesta recessão há ocilações, e temo- confes· 
se a V. Ex• que temo -que um erro de projeção, à semelhança do 
petróleo, poderá, no futuro, trazer grandes e grandes dificuldades ao 
povo brasileiro. Muito obrigado a V, Ex• 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - ES) - Agradeço a 
V, Ex• o aparte, e pode contar, nobre Senador Alexandre Costa, que 
a bancada capixaba, oportunamente, 'estará ao'lado da bancada do' 
Maranhilo a lutar com o mesmo denodo em favor da implantação da 
Usina Siderúrgica de ltaqui. 

Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer que, como esforço 
ecuménico, como esforço suprapartidário, a ARENA e o MDB 
estilo fraternalmente unidos para ganhar a batalha da Usina de Tu· 
barão. Ainda ontem, Sua Excelência o Senhor Presidente Ernesto 
Geisel e, hoje, o Ministro da Indústria c do Comí:rcio Sr. Ângelo 
Calmon de Sá, reanrmaram a disposição do Governo de concretizar 
essa aspiração do povo do Espírito Santo, que também envolve o 
mais alto interesse nacional. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENA· 
DOR JO,TO CALMON: 

ANEXO! 

Eis a íntegra da nota da Abdib: 
"A história da indústria brasileira de bens de capital tem sido 

marcada por duros embates e trabalhosas conquistas. Após mais de 
duas décadas, foi com o governo do Presidente Geisel que nossa 
indústria passou a receber a atenção devida e proteçi!o básica indis· 
pensável. Apesar 'dessa denniçi!o política do Presidente Geisel em fa· 
vor do desenvolvimento efetivo de nosso setor, não esperávamos que 
os produtores de equipamentos dos pulses industrializados, aceitas· 
sem sem maiores problemas a gradativo diminuição de sua participa· 
çi!o do nosso importante e lucrativo mercado. Por isso, nos últimos 
anos, vários casos aconteceram em que de alguma forma procurou· 
se evitar a aplicação da política determinada pelo Presidente da 
República. 

Agora, entretanto, um fato mais grave está ocorrendo, Com a 
publicação no dia 22·6· 77 nos principais jornais brasileiros das 
declarações do Sr. Wilkic Moreira Barbosa, vice-Prcsidentc da 
SIDERBRÁS sobre a Usina de Tubarão, a indústria nacional é "a 
priori" rotulada de "impatriótica" se tentar impedir a. concretizaçilo 
de um empreendimento "sob todos os pontos de vista benénco ao 
País". 

A inusitada manifestação do Sr. Wilkie Barbosa abre 
oportunidade para que, pela primeira vez, se discuta publicamente 
um empreendimento que no nosso entender sob qualquer aspecto é 
de interesse bastante discutlvel. Dessa forma levantamos alguns 
aspectos que merecem um amplo esclarecimento: 

I -Pelas informações que colhermos junto a técnicos du 
Usiminas, CSN e COSIPA, a Usina de Tubarão não apresenta 
condições mfnimus de '' .. ,iJidadc por ser uma usina de ponta c 
porque sua construção poder(t impedir a execução du 4• etapa de 
expansão das três usinus, que seria realizudu a custo muito inferiores 
e cronogrumus mais curtos, 

2- As plucus de uço produzidos em Tubarão, isto é, produtos 
semi-ucubados, não têm preço no mercado internacional e sua 
nxuçilo serilnltumente problemática e poderá ser prejudicial ao Bru· 
si!. 

3- ~muito duvidostl n guruntiu de absorção pelos sócios italiu· 
nos c japoneses de suu quotn·purte dn produção devido uo grande, 
excesso de capacidade de produção de aço existente nos seus pnfses, 

4- Como, na lll Etapa do Plano Sidcrúgico, em concorréncias 
internacionais, a nossa indústria atingiu purticipaçilo de 65% dos 
equipamentos, como justificar o grande retrocesso de aceitar uma 
purticipaçilo de apenas 33%, importando os 67% restantes?~. o que é 
pior, como justificar a importação de 2/3 dos equipamentos, sem 
concorrência da ltalimpianti e Kawasuki, que silo respectivamente os 
sócios italianos e japoneses da Usina de Tubarão? No nosso enten· 
der, essas dúvidas bastam para que a SIDEBRÁS, ofereça à opinião 
pública brasileira amplos c~clarecimcntos sobre esse projeto, que por 
todas razões deveria ser do conhecimento de todos. 

Finalmente, quanto as declarações do Sr. Wilkie Moreira Barbo· 
sa, de que ele não queria admitir que o Presidente De Gaulle viesse a 
ter razão na afirmação de que "o Brasil não é um pais sério" e que 
por isso teria de cumprir os compromissos assumidos com o Japão e 
Itália, constrangidos somos levados a admitir, ainda que sem con· 
cardar: todo o empenho e dedicação do Sr. Wilkie Moreira Barbosa 
no caso Tubarão cm defesa da indústria japonesa e italiana apenas 
dilo oportunidade para que aqueles mais céticos ou desencantados 
venham a acreditar que De Gaulle talvez tivesse razão". 

ANEXO 2 

NOTA OFICIAL DA SIDERBRÁS 

"Com relaçilo a nota distribufda pela Abdib, criticando o 
projeto Tubarão, calcada cm "informações colhidas junto a técnicos 
da Usiminas, CSN e COS!PA", confessando, portanto seu desconhc· 
cimento das reais bases do empreendimento, quando fontes fidedig· 
nus encontram-se disponíveis, quais sejam a própria Companhia Si
derúrgica de Tubarão (CST) ou a S!DERBRÁS, esta empresa, se· 
mente por uma questão de respeito à opinião pública, esclarece o se· 
guinte· 

A construção da Usina Siderúrgica de Tubarão, como atestam os 
estudos realizados ao longo de três anos, é um empreendimento 
extremamente viável, sob quaisquer aspectos cm que seja analisado o 
projeto, 1':: viável se apreciado isoladamente, considerando-se o custo 
de sua implantação, cerca de 2,2 bilhões de dólares, c o retorno cal cu· 
lado que já no seu primeiro ano de operação alcançará um líquido de 
USS 200 milhões, gerando, em valores atuais, 5 bilhões de dólares ao 
longo dos 18 anos de vigência do "acordo geral de acionistas", Isto, 
sem levar em conta os beneficias indiretos do projeto, quais seja111 a 
absorção da avançada tecnologia, mundialmente reconhecida, 
existente nos pulses dos outros dois sócios, c o desenvolvimento 
social da região onde será instalada, gerando 4.600 empregos diretos 
em sua primeira fase c mais 1.900 quando da segunda. 1':: viável se 
inserido no estágio Ill do Programa Siderúrgico Nacional, como 
está, pela garantia de plena absorção das placas que se destinam ao 
mercado interno, tendo em vista a capacidade de laminação, tanto 
na CSN como na COSIPA. 

2 - Considerando-se o mercado cativo de 18 anos, a nxaçilo 
dos preços de venda foi objcto de acordo entre us partes, visando 
mantê-los atualizados c independentemente das nutuantes do merca· 
do internacional. Estabeleceu-se o critério do "custo remunerado'\ 
cobrindo as despesas operacionais, todo o serviço da dívida e 
assegurando uma rcmuncraçilo do capital investido com um 
dividendo médio anual de 6 por cento. 

3- O "acordo geral de acionistas", celebrado pelas empresas 
participantes, foi decidido a nfvcl de governos, constando o projeto 
Tubarão do '!comunicado conjunto Brasii-Japilo", nrmado quando 
da visita do Excclentlssimo Senhor Presidente Ernesto Gcisel a 
Tóquio e tema du agenda do Ministro Azercdo da Silveira cm sua 
viagem ii ltâliu. Por este acordo, os sócios se comprometem a 
absorver a produção da CST, cm quotas proporcionais à sua parti· 
cipnção ucionária no empreendimento. Levantar a questão, quanto 
ao não cumprimento do citado ucordo, seria o mesmo, cm última 
nníllise, que duvidar dos próprios governos, o que é inndmlssivcl. 

' 
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4 - Exntnmente por serem três os sócios no empreendimento, 
com interesses dirctos na sun lucrntividndc, e com responsnqilidnde 
solidária no succ:sso d~1 cmprt:itada, ucordou~se que compctcrin a 
cada um fornecer o correspondente u um terço dos equipamentos da 
usina. Outros compromissos tambi:m foram assumidos entre as 
pnrtes, como, por exemplo, o de fornecimento por empresas brasi· 
lcirus de 95 por cento dos trubalhos de construção civil e montagem. 
Note-se que, quando foi assentada a participação nacional de 33 por 
cento, a nossn indústriu de bens de capital estava comprometida n 
fornecer npenas 25 por cento dos equipamentos para o 11 estágio. 

Quanto ii importnçào sem concorrência, o citado '"acordo 
geral" estabelece que os preços dos equipamentos deverão estar 
dentro do limite dos preços correntes no merendo internacional. 
Al6m do que, foi montado um sistema "cross·check·ing", onde 
confere-se n dois sócios a análise técnico-comercial das propostas 
aprcscnt:ldus pelo terceiro. 

O projeto Tuhurão é inviável. diz a nota da Abdib. no mesmo 
tempo cm que se dispõe u fornecer mais de 33 por cento de seus equi· 
pumentos. Será então que, aumentando-se a proporção nacional, 
tornur-sc-ia viável?" 

ANEXO 3 

PRESIDENTE DA ABDIB DIZ QUE 
TUBARÃO DEVE SER RENEGOCIADA 

Silo Paulo - "0 acordo firmado pelo Governo para a implan· 
tacão da Usina Siderúrgica de Tubarão deve ser revisto. A indústria 
nacional de bens de capital deve ter uma participação cm Tubarão 
igual à que vem obtendo nas grandes siderúrgicas nacionais. Creio 
que não só Tubarão deve ser renegociado, mas também outros acor· 
dos realizados no exterior cm troca de financiamentos", disse o 
Presidente da Associação Brasileira pura o Desenvolvimento das 
Indústrias de Base- ABDIB, Sr. Carlos Yillnres. 

O Sr. Carlos Villares salientou também que "os atrasos ocorri· 
dos no Programa Siderúrgico não serão mais recuperados. No 
momento o Governo deve se preocupar para que não ocorram novos 
atrasos, prejudiciais ao próprio desenvolvimento do Pafs". 

Análise de Vlllares 
JB- Como a ABD!B está observando a economia brasileira? 

Carlos Villares - A economia brasileira apresenta atualmente 
aspectos positivos e negativos. Quanto uos aspectos negativos, como 
o próprio Governo está consciente, podemos citar a situação da 
balança de pagamentos c a inflação interna, que se apresentam de 
difícil controle. Acreditamos que as medidas que estilo sendo adota· 
das pelo Governo Federal, centralizando as decisões do combate nas 
mãos do Ministro da Fazenda, deverão surtir bons efeitos. Quanto 
aos aspectos positivos, podemos citar a recuperação espetacular da 
agricultura ~m vcJiumc de produção c os preços internacionais. 

JB - A falta de uma politica industrial definida não estã 
utrupalhundo a economia nacional? 

Carlos Villares - A ABDIB realmente sempre lutou por uma 
politica definida. No momento, estamos cm contnto com o Minist/:· 
rio dn Indústria c do Comércio pura a implantação de uma politica 
definida pura incentivos concedidos pelo COI. Esse é o ponto mais 
importante para uma politica industrial no Pnfs. Problemas como a 
criação de um parque de componentes ou outros serão resolvidos 
mais facilmente, a partir dessa decisão. 

JB- Hã disposição reul no Governo em se implantar esta polfti· 
cu'? 

Curh>s Villures- ~com satisfaçilo que podemos constar que hã 
uma disposição no Governo para se implantar esta politica de 
incentivos. 

JB- O 4uc o senhor uchu du formação de um colcgiado junto 
ao Govcrnn, formutlo por empres(trios? 

Carlos Vtllares- Isto seria mais umu demonstração do Gover· 
no em manter o diálogo com o empresariado. Por outro Indo, 
qualquer colegiado, por definição, apresenta problemas de recupera· 
ção c enciência, 

JB- E a participação da ABDIB em órgãos governamentais? 

CARLOS VILLARES- Quanto a participação de associações 
de classe nos diversos 6rgãds do cor, jã ê prevista em legislação, o 
assunto só pode ser revisto, com uma modificação nesta legislação. 
Muito mais efetivo do qoc a forma.idade da participação em algum 
grupo, está no diâlogo que o COI vem procurando manter. Do diâlo· 
go informal e permanente é que nós consideramos a nossa participa· 
çào no cor. 

Crescimento do setor 
JB -Qual será o crescimento deste ano no setor de bens de capi· 

tal? 
Carlos Villares - No ano passado tivemos um crescimento 

superior a 15%. Este ano, a evolução serâ igual ou maior, pois o que 
estamos produzindo foi encomenda feita no ano passado. A 
indústria de um modo geral, com algumas exceções, estâ garantida 
até o final do ano e inicio de 1978". 

JB- A situação não ê preocupante? 
Carlos Villares - Isso não significa que não devamos nos 

preocupar, uma vez que sabemos que para o primeiro semestre do 
ano que vem e segundo semestre, as negociações comerciais deve· 
riam estar sendo feitas agora. Podem~s acrescentar que as expansões 
previstas pelas empresas de capital nacional e as estrangeiras, cujos 
investimentos foram aprovados nos últimos anos, criarão uma 
capacidade muito maior do que estávamos acostumados a oferecer. 
Devemos ncar preocupados com uma eventual ociosidade dentro de 
dois anos. 

J B - c o setor produção de equipamentos siderúrgicos, como 
ele está atunlmente? 

Carlos Villares - O setor siderúrgico é realmente onde temos 
·mais encomendas, mas é o que mais nos preocupa. Essa incoerência, 
paradoxal, é explicada pela falta de definição, que talvez hoje nilo 
exista mais, cm relação a recursos. O Ministro do Planejamento nos 
pediu um relato a respeito da situação das encomendas de bens de 
capital. Nós fizemos o balanço c o setor de produção de equipa· 
mentes siderúrgicos foi o que apresentou maiores incógnitas em rela· 
ção ao futuro próximo, não por falta de encomenda, mas pela falta 
de confiança de que haverâ recursos para as encomendas colocadas". 

JB- Os cortes c as contenções para outros setores atrafram os 
empresários para a produção de equipamentos para siderúrgicas? 

Carlos Villares - Realmente devido a cortes anunciados pura 
outros setores, grande parte de empresas fabricantes de bens de capi· 
tal deslocou seu potencial de produção, para a ãren siderúrgica, que 
se prenunciava como uma espécie de salvação pura as indústrias, 
Obviamente, uma falta de confiança no andamento das encomendas 
causou desconflo,nça nos empresários. 

JB- Outros setores causam preocupação? 

Carlos Yillares - O setor ferroviário e o de geraçilo de energia 
também preocupam. Pelas informações que temos esperamos que 
dentro em breve o Governo Federal terâ terminado n esqucmati· 
zaçüo dos recursos para o sctor siderúrgico, o que amenizaria a 
ociosidade dus empresas, Acredito que não haverã problema de 
desemprego, se depender apenas do setor siderúrgico. 

Sem recuperação 

JB- Os atrasos do plnno siderúrgico: como o Sr. observa? 
Curlos Yillares- Os atrasos jâ ocorridos serão de diflcil 

recuperação. O que o Governo não deve 1: permitir que os atrasos 
uumcntcm ou se rcpitnm. 
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JB- E a pulverizaçuo do mercado? 

Carlos Villarcs- Nua há, e é só o Governo manter o que nos 
vem prometendo, de ni\o fazer mais compras no exterior cm troca de 
financiamentos. O Governo deve reformular alguns acordos ou 
protocolos que foram feitos, que acreditamos haver condições de 
cancelá-los ou renegociá-los, com vantagem para o Pais, cspecifi· · 
camentc para o sctor de bens de capital. Se o Governo assim agisse, 
conseguirfamos enfrentar problemas de ociosidade que venham a 
surgir. Conseguiríamos com isso, exportar uma boa parte de nossa 
crise nos países tradicionais exportadores par~ ~ Brasil, que são os 
com que o Governo fez acordos,." 

Jornal do Bru.t/1, 29·6· 77 

TUBARÃO, UMA FÁBRICA DE DIVISAS 
PARA O BRASIL 

· A Usina Siderúrgica de Tubaruo vai romper com o conven
cional cm matéria de produção de aço, no Brasil. Inova em termos de 
escala de produção, pois começará por um nível que nenhuma outra 
usina nacional alcançou até hoje três milhões de toneladas, por 'ano 
produção que será elevada para seis milhões anuais. logo a seguir. 
No quadro siderúrgico internacional, só os países industrialmente 
avançados possuem usina deste porte. O controle acionário da 
empresa estará nas mãos da SIDERBRÁS, mas Tubarão terá como 
sócios minoritários duas das mais importantes multinacionais do aço 
-a Kawasaki Stcel, do Japão, e a Finsider, da Itália. Por meio dessa 
associação com capitais estrangeiros, cm modelo inédito entre nós, 
Tubarão tem, desde logo, garantia antecipada de mercado exu:rno, a 
preços compensadores, como também absorverá a tecnologia 
siderúrgica avançada desses paises. E será a primoira usina brasileira 
inteiramente piancjada para escoar sua produção sobre água, 
reconhecidamente o meio de transporte mais barato. Dai sua locali· 
zação no litoral do Espírito Santo. 

Por este conjunto de características inovadoras, Tubarão marca 
o inicio de capitulo na história da siderurgia brasileira. f: a fase de 
amadurecimento da indústria do aço, com aproveitamento pleno de 
nossas potencialidades siderurgicos. 

Em certo sentido, é também um empreendimento pioneiro c, co· 
mo tal, paga o ânus deste pioneirismo. Pois sempre existe quem só 
entende o ramerrão c a rotina c, por isso, considera Tubarão em 
"equivoco". Quando se recorda, porém, que na década dos 40 a 
Usina de Volta Redonda foi chamada de "Elefante Branco do Vale 
do Paraiba", Tubarão está em muito boa companhia. O tempo e a 
realidade brasileira incumbiram-se de desmoralizar a imagem do 
"Elefante Branco" para Volta Redonda, do mesmo modo que 
demonstrarão que a Usinu de Tubarão não é um equivoco. Pelo 
contrário, é um dos maiores acertos da siderurgia brasileira, nos últi· 
mos anos. 

Tubaruo é fruto do senso de oportunidade de autoridades bra· 
silcirus, que detectaram uma tendência mundial de deslocamento da 
produção de aço para as áreas periféricas c usaram todo o poder de 
barganha nacional, para trazer o empreendimento para o Brasil. 
Outros paises, com poder de barganha nté superior ao nosso, 
disputaram usinas, sem êxito. Por isso, u siderurgia mundial acom
panha com interesse a cxpcriôncia brasileira de jolnt ••erlfure com 
maioria de capitais estatais e participação de organizações 
siderúrgicas quase antípodas. Sem bem que a produção de uço, em 
toda parte, seja atividade cconômica quase padronizada, cada pais 
tem as suas próprias peculiaridades. Asjuponesas c as italianas come· 
çam a se ajustar no Brasil, sob a orquestração da SIDERBRÁS. 

A decisão politicn de constituição desttl emprcsn italo-nipo·brn
silcira requereu uns poucos meses de ncgociuçõcs, n n!vcl de Gover
no. Mus a vinbiliznçi\o do empreendimento foi incompnrnvclmente 
muis dcmorndu. Nadu menos de três anos de negociações foram 
neccssúrios, uté desembocarem nu Companhiu Sidt!rúrgicu de Tubu
ruo (CST), que vai construir c opernr a usina. 

A reconhecida capacidade de italianos e japoneses deu o rcspal· 
do necessário a Tubarão, do ponto de vista de técnica siderúrgica. 
Mas os problemas cconômicos e financeiros não foram tüo simples, c 
absorveram a maior parte do tempo das negociações. Ponto por pon· 
to, os entendimentos a que chegavam os três sócios eram transferidos 
para um alentado Acordo Geral de Acionistas, que hoje rege a vida 
da empresa. 

Uma das condições básicas pura levar avante o empreendimento 
era a de que a Companhia Siderúrgica de Tubarão não poderia ser 
deficitária. Impunha-se colocá-la ao abrigo das oscilações do mcr· 
cadn internacional do aço, que altera periodos de ascençüo de preços 
com outros de depressão. Além disso, esse mercado é orientado por 
custos e lucros marginais. Depois de um pormenorizado 
levantamento de custos, os três sócios concordaram cm adquirir as 
placas por um preço sempre atualizado, que cubra os custos 
operacionais, encargos financeiros e que seja suticientc para as
segurar a remuneração do capital investido com um dividendo médio 
anual de 6%, ao longo dos 18 anos de duração do Acordo. Com isso, 
a Usina de Tubarão será um empreendimento sem risco. 

Dos trés milhões de toneladas de placas de aço que Tubarão 
produzirá, nu sua primeira etapa, metade será canalizada para o mer
cado interno e o restante, com garantia assegurada no Acordo Geral 
de Acionistas, será exportado para o Japão e a Itália. A usina é, por· 
tanto, um empreendimento parcialmente voltado para a exportação. 
Mas, ao contrário de outros que se instalam no Pais, com a mesma 
finalidade, e que sempre exigem gastos cm moedas estrangeiras, 
Tubarão não implicará no dispêndio de um só centavo de dólar, pelo 
Rrasil 

Todos os investimentos estrnngeiros serão pagos com a renda 
gerada pela exportação de aço, sejam amortizações, juros ou dividcn· 
dos, deixando ainda um saldo amplo. Por isso ó que se diz que 
Tubarão é uma fábrica de divisas para o Pais. Logo no seu primeiro 
ano de operação industrial, a usina gerará, liquides, 200 milhões de 
dólares, isto é, deduzidas todas as despesas com a importação de car· 
vão, peças de reposição c encargos financeiros. E, ao longo dos 18 
anos de vigência do acordo, o cálculo é de 5 bilhões de dólares, !iqui· 
dos. 

Além de não pesar nada no balanço de pagamentos e de se erigir 
como uma fonte permanente de divisas pura o Brasil, Tubarão ainda 
significa, a curto e médio prazos, poupança de cerca de I bilhilo de 
dólares em investimentos no programa siderúrgico brasileiro. Pois 
com a rcnegociuçào do Acordo entre as partes, lo~o no inicio do 
Governo Gcisel, 50% da produção da usina, ou seja, 1.500.000 
toneladas de placas, serão de propriedade da SIDERBRÁS. 

Esta renegociaçuo teve enorme alcance interno, pois corrcspon· 
deu a incluir o Projeto da Usina de Tubarão no Estágio III do 
Programa Siderúrgico Nacional, com reflexos no Estágio IV, 
permitindo uma economia de investimentos de aproximadamente I 
bilhão de dólares nos projetas da Compunhiu·Siderúrgica Nacional e 
Companhia Sidcrúrgicu Paulista. A COSiPA c a SCN reccberi\o, 
respectivamente, 1.000.000 t e 500.000 t de placas de Tubarão pura 
atingir os níveis de produção previstos no Estúgio III de expansi\o 
das duas usinas. Este fornecimento possibilitará, tldicionalmcnte, 
que se programe as paradns dos Altos-Fornos das duns empresas c 
cventuulmcntc os du USIMINAS. rurnHs reformas ncccssàrins, sem 
ufetar a normalidade de suprimento de aço ao mercado consumidor 
brasileiro. 

A outra grande singuluridude de Tubarilo é a sua localizaçi\o 
gcogrí1ficn. O Espírito Sunto faz porte do poligono siderúrgico do 
centro-sul brasileiro e a cscolhu de um ponto no litoral, próximo de 
Vitórin, ohcdecc:u n critérios estritumente tt:cnicos c cconômicos. 

O transporte tem peso importnnte nn estrutura de custos do aço 
e como metade da produção du usina destina-seu cxpol'taci\,,, o !IÇO 

deveria st:r produzido num ponto que fuvorcccssc u distribuição do 
prmluto act1bado. Com n crise energética, este conceito foi reforça· 
do, pois de outro modo seria dcspcrdfcio gastar energia em transpor· 
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te para o interior c recobrir o percurso de ida dos insumos com a 
volta do produto acabado Tubarão é um ponto ideal de reunião dos 
dois insumos principais: carvão c minério, A locali~açilo no litoral 
poupará ainda o manuseio excessivo de carga e.o tempo morto dos 
transportes. Como o trecho é de úguus profundas, permitirá a atraca· 
çào de grandes navios num superporto que será construido uo lado 
da Usina, para que o transporte se fuça a custos mais econõmicos, 

A mesma ordem de raciocínio é válida para a parcela du produ· 
ção que se destina ao mercado interno. A Usina da COSIPA, que 
receberá um milhão de toneladas de placas por ano, está localizada à 
beira-mar próxima a Santos c tem porto próprio, enquanto Volta 
Redonda está situada a pequena distância do Porto de Angra dos 
Reis, tendo ainda o porto do Rio como alternativa para receber por 
mar a parcela que lhe será destinada. 

Estas razões conciliam-se com uma outra ordem de preocupa· 
çõcs, Sederurgia é uma industria de crescimento c o Espírito Santo é 
área de menor desenvolvimento relativo no Pais. Tubarão será, 
portanto, um instrumento auxiliar da politica do Governo de cor
reçiio dos desequilíbrios regionais brasileiros, pois uma usina de aço 

.gera riquezas c cria amplo mercado de trabalho. 
Projeto de tantas repercussões, é natural que o Governo brasilei· 

ro manifestasse junto aos governos de outros países engajados na 
iniciativa o seu mais alto interesse c o grau de prioridade que confc. 
riu ao empreendimento, A Usina de Tubarão consta expressamente 
do "Comunicado Conjunto Brasil-Japão" firmado quando da 
visita do Presidente Geisel a Tóquio e foi tema da agenda do Minis
tro Azeredo da Silveira na sua viagem à Itália. 

A Usina requererá investimentos da ordem de 2,2 bilhões de 
dólares, sendo que 25% deste total sob forma de capital c o restante 
de financiamentos, Empregará dirctamcntc, 4.600 pessoas na sua 
primeira fase (3 milhões de toneladas) c mais 1.900 na segunda etapa 
(6 milhões de toneladas), A populaçilo ativa na ârea cm empregos 
não-industriais é estimada cm 18.200 pessoas, A Usina terâ um alto
forno de 9.600 t/dia, estando previsto um segundo alto-forno de 
idênticas dimensões, pura o segundo cstâgio, Opcrarã com aciaria a 
oxigénio c estará equipada com dispositivos antipolucntcs, o que 
existe de melhor na tecnologia especializada do Japão c Itãlia. Ao 
lado da usina será construído um porto para movimentar anualmen
te 7 milhões de toneladas, entre insumos c produtos acabados, com 
capacidade para atracação de navios de até 120,000 toneladas. 

As obras de construção estão previstas para começar cm 
meados do corrente ano e, de acordo com o projeto, 42 meses depois 
a usina deverá entrar em operação, ou seja, cm final de 1980. Pas
sados mais 18 meses, estarã conclufda a segunda etapa, que eleva a 
capacidade da Usina de 3 milhões para 6 milhões de toneladas/ano. 

Corrtlo Bra:flltnst, quarta•fclru, 16 de fevereiro de 1977, 

O Sr. Lázaro Barbosa (MDB- GO)- Sr. Presidente, solicita· 
ria de V. Ex• que desse a palavra ao eminente Senador Agcnor 
Maria, Presidente da Comissão de Agricultura, que tem um registro 
a fazer c o faria cm nome da Liderança do Movimento Dcmocrâtico 
Brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs) - Concedo a pala· 
vro, para uma comunicação, ao nobre Senador Agcnor Maria, 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN, Para uma comunica. 
ção, sem revisão do orador,)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Na semana passada, tive cu, como Presidente da Comissão de 
Agricultura do Senado Federal, c vârios outros Senadores, cspccial
mcntc o Lfder do Governo, Senador Eurico Rczcndc, o privilégio de 
sermos convidados pelu Sociedade Rural Brasileira, através do seu 
Presidente, Dr. Sâlvio de Almeida Prado, para nos fazer presentes,. 
cm São Paulo, a uma asscmbl/:ia-gcral daquela sociedade. 

Tive oportunidade, Sr, Presidente, junto com os Senadores ltalf· 
vio coelho, Dirceu Cardoso, Franco Montoro c vârios Deputados 
Federais ali presentes, de tomar conhecimento da preocupação enor
me que reina entre a classe produtora de café, de soja, c da pccuâria. 

Todos nós, presentes àquela assembléia, emprestamos não só a 
nossíl solidariedade mns nos comprometemos n tudo fazer para que 
os produtores de café, de soja c os pecuaristas tivessem, por parte do 
Gover.no Federal, uma politica com o objetivo de minorar ns 
preocupações daqueles que trabalhando constroem. a •'qucza desta 
Nação. 

E. hoje, temos a súbida honra de receber, entre no. "!:lr. Sâivio 
de Almeida Prado, que se encontra sentado à esquerda do plcnârlo, 
tendo saldo de São Paulo para trazer a este Poder Legislativo as 
preocupações, qUe são, nu realidade, a preocupação de todos aqueles 
que, nos campos desta imensa Nação, constroem a riqueza c a 
grandeza de nossa Pátria. 

Da! por que, Sr. Presidente, Srs, Senadores, pedi à Liderança do 
meu partido para usar o tempo por ela determinado para, cxtraparti· 
dariamente, acima dos propósitos da politica partidâria, cstà Casa 
procura ouvir o Dr. Sálvio de Almeida Prado, figura excepcional, li· 
gada às lides rurais, homem de tradição extraordinária c por demais 
conhecido em todo Pais. 

Cedido pela Liderança do meu Partido, este pronunciamento 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, tem um objctivo c uma finalidade: a fi. 
nulidade é a de corresponder à confiança depositada cm nós, pollti· 
cos, pela Sociedade Rural Brasileira; e o objctivo de convidar todos 
os Srs. Senadores interessados na problcmâtica da nossa agricultura 
c da nossa pecuária, pura ouvirmos, logo após esta sessão, o que tem 
a dizer este homem que sempre foi de um devotamento cxtraordinâ· 
rio para a agricultura. 

O objctivo do Dr. Sálvio de Almeida Prado e da Sociedade Ru
ral Brasileira, tão bem dirigida por ele, é um só: defender os interes
ses maiores de nosso Pais e da nossa produção. 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MT)- V, Ex• dâ licença pa
ra um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior pra· 
~cr, nobre Senador Saldanha Dcr~i. 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MT)- Nobre Senador Age· 
nor Maria, todos nós, representantes desta Casa, temos uma preocu
pação toda especial quanto às medidas que o Governo houve 
por bem tomar na salvaguarda do orçamento monetário nacio
nal, no sentido de, pelas circunstâncias determinadas, opor restrições 
a certas áreas da zona rural. Mas devo informar a V, Ex• que, junto à 
preocupação de V, Ex•, do Partido de V, Ex•, há uma preocupação 
muito grande do Partido do Governo da Aliança Renovadora Nacio· 
na!. 1':. bastante scns!vcl para nós esse problema do homem que traba· 
lha, que porduz, pela grandeza, pelo desenvolvimento desta Nação, 
Ainda anteontem, tive com o nosso Presidente, o Sr, Francelina 
Pereira, acompanhado do Secretário-Geral do Partido, Deputado 
Nelson Marchcsan, um entendimento de mais de uma hora com S. 
Ex•, o Ministro da Fa~cnda, transmitindo a ele a preocupação do ho
mem da ~ona rural, especialmente daquele menos favorecido da sor
te, daquele que luta na agricultura primária, que é a que tem menos 
remuneração neste momento, Naturalmente, colocando ao lado os 
outros problemas como o café c a soja, que neste momento têm um 
preço um pouco especial, aqueles outros da agricultura primária têm 
um preço realmente- podemos convir- até aviltante cm decorrên· 
cia do mercado internacional. Mas, vê V, Ex• que os produtos mais 
privilegiados nos preços .do mercado internacional, neste momento, 
também têm o dever da sua solidariedade àqueles agricultores que 
plantam urro~, que plantam milho, que plantam algodão, que não cn· 
contrum nesta hora um mercado favorável e um preço justo a remu
neração do seu trabalho. Então, a!, o Brasil estuda, numa conjuntura 
geral, todos os problemas da agricultura, Sentimos c também acha· 
mos cm certo ponto injusto que os produtos mais privilegiados te· 
nham que dar uma colaboração nos produtos primârios menos privi· 
iegiudos. Mus, é um dever de solidnricdadc u nós, os homens do com· 
po, quando temos produtos que, realmente, no mercado intcrnacio· 
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nu I neste momento silo os beneflciltrios, também, tenham o senso de 
patriotismo, até:" de humildade, de contribuir com um pouquinlt" do. 
seu sacrifício cm beneficio desta Pátria, para aqueles que têm a ·sua 
menor remuneração, 

Sabe V, Ex• que a tonelada de arroz custa, pdo preço mini!~,·. 
do Governo brasileiro, posto no porto de embarque, 400 dólares por 
tonelada, E não consegue o Brasil exportar sequer por 220 dólares a 
tonelada; assim é o milho, que também está sendo subsidiado pelo 
Governo brasileiro; assim é o algodão, que também está sendo su
bsidiado pelo Governo brasileiro, pura proporcionar aos nossos 
homens do campo uma melhor remuneração, em que eles possam, 
pelo menos, dar uma vida digna à sua família. Compreendemos que 
isso é: uma conjuntura internacional, e uma dificuldade nacional 
momentânea, mas é: uma preocupação constante do nosso Partido, 
como também do Partido de V. Ex•- faço justiça- o encontro de 
uma fórmula pura dar ao homem do campo, que produz pelo engrnn· 
decimento e pelo desenvolvimento desta Naçiio, uma porta de saida 
justa, em que todos contribuam, também, pura que o Brasil saia das 
suas dificuldades. Conheço o alto patriotismo do Dr. Súlvio. de 
Almeida Prado. Realmente, ele é um dos homens que se preocupam 
pelos homens da produção, e prestamos aqui, em nome do meu Parti· 
do, uma homenagem a ele, que a merece, pelo seu trabalho e pela sua 
dedicação. Mas também precisamos olhar o Brasil por inteiro, os 
problemas pelo total, e o mercado internacional, que nos está sendo, 
em certo sentido, desfavorável. Praticamente é uma ganJ!. é um polvo 
internacional que envolve, sobretudo, os países em desenvolvimento, 
os que lutam por um lugar ao sol. Vi: V. Ex• o problema do café, 
uma verdadeira craque, procuram rciduzír o preço e o consumo. Vé: 
V. Ex• o problema da soja, em que o americano lança um boato e 
uma propaganda, dizendo que terá uma extraordinária produção, 
para prejudicar ao Brasil, que é o segundo produtor do mundo, para 
impressionar o mundo, dizendo que os Estudos Unidos terão uma 
safra sem precedentes, sem ao menos eles saberem na realidade o que 
terão para oferecer ao mundo. O Brasil é uma vítima da voracidade 
do capitalismo internacional. Temos que ter uma compreensão exa
la, o homem do campo precisa sentir e ter um pouco de dcs
preendimento, embora sejam as suas aspirações. Temos o dever, to
dos nós brasileiros, de contribuir também paru que o Governo bra
sileiro encontre uma saída, para que dó amparo aos homens que, 
realmente, trabalham pela grandeza e pelo desenvolvimento desta 
Nação, que são os homens que trabalham nu zona rurai .de nossa 
Pâtria, Muito grato. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Eu é que agradeço 
n V. Ex•, nobre Senador Saldanha Derzi. 

Na realidade, os aspectos da agricultura nacional nüo repousam 
tão-somente no algodão, é n soja, não é só o café, é o próprio arroz. 

O problema do café, nos trouxe aqui o Dr. Sálvio de Almeida 
Prado, na realidade é: um problema da ntunlidnde pois, em 1975, logo 
que foi comercializada u safra desse uno, o café começou a subir. Em 
1976, u geada negra maldita acabou com os cafezais. Agora, em 
1977, iniciou-se n safra do café cerca de há 30 dias. As diárias subi
ram u proporções alarmantes, CrS 100,00 uma diária pura colher cu
fé:. O produtor de cu fé cioso de suu obrigação, ciente do que o cafõ 
representa em divisas para u nossu bulunçu comercial, arrostou todas 
as dificuldades c está colhendo estu safra com despesas imensas. E o 
que acontece? De um Indo, vem o connsco, de um ludo, vêm medidas 
csdrúxulas que prejudicam terminante e diretumente o produtor de 
café. 

Senador Saldanha Derzi, V. Ex• veju bem, primeiro o confisco 
cambial, n quota de contribuição foi elevudu de julho de 1975 até ju
lho de 1977, de tríntu dólares para cento c quarenta e trés dólares, de 
tal forma que cada sacude café exportudu puga dois mil e dois cruzei
ro~ ao Governo, a titulo de quota de contribuição, quota esta que é 
rettradu do preço do cufé, portanto do produtor. Além dessa quota 
de contribuição, como todos us demais mercadorias, o cu fé é gravado 

com 15% do !CM c 3% do FUNRURAL, sobre o preço interno. 
Agora, vem o contingt:nciumcnto de duus sttcus exportudas para uma 
consumida, a rrcço de dois crul.ciros. purn sacrilicur ainda mais o 
pMiutor. Além do connsco, do contingenciamcnto e dos impostos 
<l<oct•.>s sobre o café, foi aumentado, a partir de 1977, o Imposto 
Mlurc <~ Renda. para todas as utividades agropc:cuárias. de: 5% para 
25% sobre toda a renda bruta, portanto um aumento de 500%. 
Nenhuma utividudc suporta connsco, geadas, impostos desta ordem, 
quer diretos como índiretos, desmando de toda natureza, sem se 
tornar desestimuladora. 

O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA - ES)- Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Isso conduz o pro
dutllr a mudar pura a caderneta de poupança ou letras de câmbio, 
aplicações muito mais seguras e tranqUilas, além de garantidas pelo 
Gover.1o Federal, porém innacionárias. 

O que a classe truz ao conhecimento do Senado silo essas obriga· 
ções que, realmente, retiram do produtor do café: mais de 50% daqui
lo que é dele, pois, em 1976, quando eie perdeu seus cafezais, nadare· 
cebcu pelo prejuízo que teve, E jâ agora, em 1977, na comercializa· 
çào do produto, além do connsco, vem o contíngenciamento. Ainda 
por cima, as multinacionais se aproveitam para dar uma baixa no 
produto, para se beneficiarem, porque, na realidade, há carôncia de 
café no mundo, e, havendo essa carência de café: no mundo, a baixa 
que está aí é uma baixa artificial, que tem como única e exclusiva fi. 
nulidade prejudicar o produtor de café deste País que, ninguém pode 
negar, é ainda quem carreia as maiores divisas para a nossa balança 
de pagamento. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um 
aparte'? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- !';:com o maior pra
zer que concedo o aparte ao nobre lider da ARENA que, indepen
dente de ser Líder, conhece dr perto o Dr, Sálvio de Almeida Prado, 
e sabe que S. Ex.•, com a sua presença, neste instante, nesta Casa, tem 
uma só preocupaçào;que é u preocupação de defender o interesse da· 
quelcs que trabalham neste Pais. Com o maior prazer. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Sem desejar entrar no 
mérito das considerações de V, Ex•, nem nos argumentos que inte· 
gram o manifesto da Sociedade Rural Brasileira dirigida à Nação, 
quero, em primeiro lugar, dizer que participo da saudação que V, 
Ex• faz ao Dr. Sálvio de Almeida Prado, dando-lhe as bons-vindas a 
esta Casa c a nossa presença; em segundo lugar, comunicar u V. Ex• 
que, manifestando aquele ilustre Lidcr ruralista o desejo de manter 
conta to com os dois Partidos, nesta Casa, obtive do eminente Sena· 
dor Virgílio Távora, incumbido du Liderança em torno de estruturas 
econõmico-sociais, para participar, em nosso nome, desse projetado 
encontro. Devo dizer, finalmente, que o Governo, por certo, irá cxa· 
minar os termos, os dados e os subsídios da discussão verificada cm 
Sào Paulo c procurar dur uma solução que reflita n concilinçi\o dos 
interesses daquelas classes com o interesse nacional. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Fico muito grato u 
V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides)- Pediria a V. Ex• 
que concluísse o seu pronunci:.uncnto na tarde de hoje, porque ê 
imcn."a a listu de orndorcs inscritos. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Pediria n V. Ex• apenas 
um minuto (assentimento do orador) para que u Liderança do MDB 
também se associasse a esta homenagem que V, Ex• presta à Socieda· 
de Rurul Brasileira, ii Agricultura brasileira e a um dos seus maiores 
lfdercs que é o ilustre ruralista Sálvio de Almeida Prado. A reunião 
real ilUda cm Suo Paulo, com a participação de representantes de vA· 
rios Estudos c representantes parlamentares de ambos os Partidos, 
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Senadores, Deputados federais c estaduais, de ambas us legendas, dfl 
bem o sentido nucionnl desta reivindicação. Hoje, como ficou pnten· 
te nuquelu reunião, o grande problema do Brasil pura o seu desenvol· 
vimcnto se reduz essencialmente no fortalecimento da Agricultura. 
Aí estão as nossas esperanças. Daí a importância da intervenção de 
V, Ex•, da homenagem que neste momento se presta à Agricultura c 
dessa disposição de um debate a seguir sobre o apelo feito à Nação 
pela Sociedade Rural Brasileira. 

O SR. AGENOK MARIA (MDB - RN)- Muito obrigado, 
Senador Frunco Montara, e untes de deixar esta tribuna quero soli· 
citar do nobre Llder Eurico Rezende que determine u sala onde po
deremos encontrar-nos com o Dr, Sálvio de Almeida Prado, para to· 
murmos conhecimento oficialmente das pretensões, dus rcivindi· 
cuções e das aspirações da Sociedade Rural Brasileira. 

Antes de concluir, Sr. Presidente, tenho cm mãos O Globo de 
hoje, que registra uma entrevista do Secretário de Agricultura do 
Estado do Paraná, na qual aquele Secretário de Estudo dá conheci· 
menta à Nação das graves preocupações do setor rural, especial
mente do café e da soja, numa demonstração de que o problema não 
é partidário, o problema está acima dos partidos politicas, pois fala 
mais alto o interesse da economia nacional, falando mais alto o in· 
teresse daqueles que, trabalhando, querem servir à Pátria brasileira. 
Agradeço a deferência da Mesa e deixo esta tribuna certo de que a 
Liderança da ARENA indicará a sala apropriada, para que todos os 
Senadores, que têm interesse pela Agricultura nacional, estejam 
presentes para ouvir a explanação do Dr. Sálvio de Almeida Prado. 
Muito obrigado (Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SF.NA DORES: 

Altevir Leal -José Guiomard - Evandro Carreira- José 
Lindoso- Jarbas Passarinho- Wilson Gonçalves- Ruy Carneiro 
-Marcos Freire- Arnon de Melio- Augusto Franco- Lourival 
Baptista - Luiz Viana -Nelson Carneiro - Magalhães Pinto -
Orestes Quércia - Benedito Ferreira - Accioly Filho.- Leite 
Chaves- Mattos Leão- Otair Becker- Daniel Krieger- Paulo 
Brossard- Tarso Dutru 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides)- Está finda a Hora 
do Expediente. 

Passa-se ü 
ORDEM DO DIA 

Item I 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 193 de 
1977, dos Senhores Senadores Lourival Baptista e Ruy San· 
tos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do discurso proferido pelo Presidente do Senado Federal, 
Senador Petrônio Portella, por ocasião da instalação da sede 
da Associaç-Jo Brasileira de Imprensa, em Bras!lia, 

Em votnçi'\o o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados.( Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição. 

E o .<t•guime o discur.<o Cllia tran.<crlçào é .wlicirada: 

"Esta festa mais do que um encontro entre politicas e jornalistas 
nssinnln um sentido indesvilavel de dois ofícios que tóm destinação 
comum c se irmunarum, já no alvorecer du Pútriu, nus lutas precur
sorus du liberdade. 

Quando ainda não éramos senhores do nosso destino politico, jó 
busclavamos o urrimo du imprensu pura ns mensagens de protestos c 
de espcrunça. No jornulismo vibrante ugiu o politico à espera dos 
plcnltrios onde pudesse nfirmur a vontndc do povo subjugudo, mas 
decidido c inconformado. 

Era o politico em disponibilidade tomando o caminho da 
imprensa para criar as opções que só u liberdade politica propor· 
cinna c enseja. 

Era a presença da elite pioneira, sem a qual não se emancipam 
os povos, perdidos na abulia da escravidão. 

Se o obscurantismo colonial obstava as iniciativas de instalação 
de oficinas, a luta pela liberdade ampliava as fronteiras e de longe 
vinham u mensagem urgente, o apelo clamoroso, a palavra que 
mohiliwu lealdades e armou um homem e empolgava a todos -
liberdade. 

De Londres veio o exemplo de Hipólito José da Costa fundando 
o Correio Bra:iliense. E aqui, sob tais innuxos, a luta teve na 
imprensa os seus lances brilhantes, na açilo de Evaristo o mais 
influente c o mais importante de todos, ao ludo do legendário 
Cipriano Barata, com as suas Senrlnelas da !.i herdade, Luiz Augusto 
May, com a Malaguera, José Bonifácio e Gonçalves Ledo. 

Era a politica nas asas de jornalismo, afirmando pelo poder das 
idéias, e, cm rasgos de audácias, e a plena consciência de que chegava 
a hora da emancipação. 

Naquela pioneira fase, o jornalismo como que se abriu na 
plenitude à politica para que o Brasil que nascia pudesse exercitar a 
ação adulta. E os dois oflcios confundiam-se. O politico, sem lugar, 
assumindo o lugar de jornalista e os dois invencíveis na luta pela 
liberdade. 

Franqueada a atividadc politica após a lndependéncia, poucos 
foram os jornalistas de renome que não assumiram as rcsponsabili· 
dadcs do novo oficio, através da açào parlamentar. Separados os ofi· 
cios, mas não os ideais, a sucessão e os intercâmbios tiveram 
continuidade, e nos horizontes ampliados da ação politica, ouviam· 
se sempre a ressonância c a força da imprensa a serviço do Pais. 

Cumpria consolidar a lndependóncia e estabilizar o regime, nilo 
raro, marcado por crises. Políticos e jornalistas buscaram sempre as 
fórmulas que, atendendo às exigências, salvassem o trono pura o hcr· 
doiro que, finalmente, teve a maioridade antecipada. 

De então até 1870, quando se deu a fundação do Partido 
Republicano, desenvolveu-se umu segunda fase do jornalismo, a do 
panneto, sob a inspiração da vida partidãria. 

Nesse período louvem-se três grandes expressões, que Raimun· 
do Magalhães Júnior, com precisão, classificou como os "três 
Pannctários do Segundo Reinado": Francisco de Sales Torres 
Homem, o Timandro do Libelo do Povo: Antonio Ferreira Viana, o 
irreverente criador da Conferência dos Divinos, e Justiniano José da 
Rocha o conservador exaltado de tlçào, Reaçào, Transaçào. Tal 
como os da primeira fase, foram todos políticos e deputados, sendo 
que Torres Homem chegou, apesar das acidentadas indicações, a 
Senador do Império. De Justiniano, ainda se poderia dizer que foi 
deputado circunstancial, como reconhecimento pelos serviços 
prestados ao Partido Conservador. Os outros dois, no entanto, além 
de homens públicos de reconhecida innuénciu c políticos de grande 
popularidade, forum também prestigiosos lfderes partidllrios. 

O terceiro grande momento, que Oliveira Viunu chamou de "0 
Ocuso do Império", i: o período de trunsformacilo do regime, fase em 
que o jornalismo deixu de ser partidário e reivindicatório, pura trans· 
formar-se em doutrinúrio e ideológico. Reúne-se, cntilo o que talvez 
possu ser considerada a mais fulgurante das constcluções profis· 
sionuis, tunto nu Imprensa, quanto nu vida parlumcntur: Almeida 
Rosa, Tuvures Bustos, Quintino Bocuyavu, Patrocínio, que por si só 
i: uma legenda, Saldanha Marinho, Nubuco, Salvador de Mendonça, 
Silvu Jardim e o famoso agitador Lopes Trovilo, silo apenas 
exemplos. Desses, upenus Putroclnio c o penúltimo ...:.. Silvu Jurdim 
- nilo exerceram mandatos purlumcnturcs. Foi du atividadc 
jornalfsticu c parlamentar deles, dundo rcpercussilo c conscqllência 
ias tensões du época, como o movimento abolicionista c us Questões 
Religiosa cM ilitur, que nasceu o regime rcpublicuflJ). 
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Fiquemos no Império. 
Seria fastidiosa a análise da íntima relação entre a poHtica c a 

imprensa, nu República. Fixemo-nos na atualidadc, para acentuar 
que a fatalidade histórica tem sua origem na identificação das fun
ções, cada dia, mais vastas c complexas, Vivemos da confiança 
popular. Da autenticidade de nosso desempenho depende a sobre· 
vivência de nosso mandato, um expresso em anos, o outro, no dia-a-. 
dia de um julgamento severo c ambos inapclavclmcntc julgados pela 
História, Somos representantes, na medida cm que soubermos 
sintonizar nosso princípios c nossas crenças com a verdade histórica 
a que devemos fidelidade. 

Antes do alvorecer da Pátria, o jornalismo' foi a poHtica militan
te, contida, cm espaços limitados, mas ousada nas mensagens libertá· 
rias. Hoje, cm todas as suas formas, não é um simples eco da vida 
política, mas organizações gigantescas, cuja influência não se pode 
prever ou limitar, . 

Vivemos as iinsias de um mundo que se transforma, impondo a 
renovação de velhos moldes, Temos o dever de provê-lo, sem olvidar 
os valores que dignificam o homem c humanizam a sociedade, 
garantindo a presença da paz c da justiça, 

Nele, vossa missão não é de simples registro, mas de íntima c 
decisiva participação. 

A verdade a ser transmitida a todos depende de vós, da vossa 
formação, do mundo interior que vos inspira. Na notfcia que sai vai 
muito de vós, do vosso amor e do vosso desamor, O povo vos inspira 
- é verdade. Mas, inspirais o povo. Sois expectadores, mas, 
também, protagonistas. E protagonistas de um imenso palco sem 
fronteiras. Onde houver um rádio, uma televisão, um jornal, c em 
todo lugar se encontram, há uma assistência passando por constante 
processo da aprendizado e conversão. 

Avulta, assim, a importância da imprensa que a um só tempo 
acumula c amplia os poderes dos quais depende a sobrevivência dos 
valores do nosso culto c os há a preservar. 

Das meritórias, mas, restritas iniciativas pessoais do passado, a 
imprensa constitui-se hoje cm complexos industriais poderosos, a 
atuar no jogo das competições e das influências, expressando suas 
mensagens em todos os sentidos. 

Na pressa de todas as horas, os homens de todas as classes se 
valem da imprensa como meio de orientação, recebendo as notícias 
c os comentários, como a verdade que buscam. 

Não há, Senhores, quem detenha poder maior, Vossa innuência 
está em todos, Vossa presença, em tudo. 

Na vertiginosa mutação de todas as horas, cm que tudo se devas
sa c julga, negando-se o sagrado, revisando-se as tradições mais 
caras, abalando-se verdades que pareciam indcstrutíveis, vosso 
poder assusta. 

Se o jornalismo representa a plena e livre manifestação de vossa 
çonsciêncin cm busca incessante da verdade, a evidência · das 
contraposiçõcs pacifica os homens nas audiências cativas, Mas, se 
emerge do mundo das máquinas, onde tudo se sujeita ao jogo de 
pressões, homens, Nações c Estados podem perder-se nas malhas de 
interesses. Se ao Estado cabe submeter a Naçilo a desígnios totalitá
rios, a imprensa nilo é cultura, é obscurantismo, é atraso, é retroces
so, é n pior formn de escravidão, pois destrói, no homem, a própria 
consciência da liberdade. 

Por mais que severos sejam os códigos cm definir a vossa 
responsabilidade- c isso é necessário - a mais tcrr!vel c implacável 
será a definida pela vossa consciência profissional. 

Meus Senhores: 
Temos destino comum - é verdade, Mas, ouso dizer que no 

mundo moderno a vossa uçüo abrange a parte mais nobre do homem 
c, se não decide, orienta os rumos das Nações, 

Nós politicas procuramos interpretar os anseios do povo c 
conduzi-lo, A vós cabe o modelar, nas influências multiformcs de 
todas as horas, o homem, nas diversas rases da vida c opinar sobre os 
Intricados problemas dos individues c da colctividadc. Os meios de 

comunicação antecipam, madrugam. E à nossa chegada temos ante 
nós um mundo pré-constitu!do, formado. 

Se vos cabe muito no concerto do mundo moderno, é enorme a 
vossa responsabilidade, De vossa açilo muito depende c muito se 
espera. Do vosso talento, da vossa coragem, sobretudo, do vosso 
carátcr. 

Modelais a consciência colctiva que tem valores a cultuar que 
nilo se olvidam, substituem ou negam. 

Neste encontro de hoje, em que exaltamos juntos as glórias 
comuns do passado, o mundo mudou e nele se transformaram as atri
buições dos nossos o!'icios, mas continuamos ligados na sorte c no 
destino. 

Somos profissionais do livre exame, do debate sem preconceito. 
Nossos dcsafctos são os mesmos, são os que, apegados a falsas 
crenças, não as expõem à luz do dia, no temor de as exibirem pouco 
vistosas ou frágeis demais no confronto com as alheias. 

Não raro, chocamo-nos, Políticos, nossos compromissos com 
o Estado impõem-nos hierarquia de valores cm que o sctorial, que 
não podeis desprezar, há de sacrificar-se no interesse maior da colcti
vidadc, Vedes a parte, às vezes, c somos compelidos avé-la inserida 
no geral c dele dependente. 

Lutamos pelo ideal, mas temos a embargar-nos os passos, o 
real, vivo e imperioso, a exigir um cauteloso trabalho de contorno ou 
superação. 

Não tendes compromissos com o fazer, mas com o dizer c o pre
gar. 

O certo, no entanto, é que, onde a intolerância asfixia o meio 
social, desfiguramo-nos ou perecemos. Políticos c jornalistas, vive
mos cm comunhão com a liberdade - eis um vínculo que não se 
dissolve, 

Vale lembrar a clarividente lição de Gonçalves Ledo, hã mais de 
I 50 anos, quando da discussão da primeira lei de imprensa: 

"O governo representativo é o único capaz de fazer a feli
cidade c a prosperidade das Nações, porque marchando a 
honra com a civilização, e com as luzes do século, é o único 
que oferece a tríplice aliança da força, da sabedoria c da liber
dade. Mas para que ele dure, se fortifique e cresça, cumpre 
que haja liberdade de imprensa, c jurados no crime; são estes 
os grandes pilares sobre os quais se estriba todo o sistema c, 
tirado um, baqueia forçosamente o edifício inteiro." 

Por isso, Senhor Presidente, aceitei presidir a esta solenidade, 
que tem o sentido de homenagem ao poder que represento. 

E a honra avulta ao ter diante de mim o jornalista, o politico, o 
homem de Estado, o pensador, da altitude de Prudente de Moraes, 
neto. 

Na época das especializações, Prudente é o humanista a demons
trar, hoje, que 11 grandeza dos pioneiros de ontem tem continuadores 
que são padrões de honra da República, 

Na Capital Federal, o pulso firme do mestre Pompeu de Souza, 
culto, brilhante, experiente, há de dar expressão ao meritório tra
balho da ABI, no Planalto Ccntr11l. 

De nossa parte, em meio a incompreensões c dissabores, cumpri
remos o nosso dever, com pnciênciu, obstinnçüo c: coragem. 

E permiti que, pessoalmente, vos diga, homem de honra, que 
não dcsf11lecerei no cumprimento dos deveres do meu cargo, e tudo 
farei par11 continu11r ajudando o Presidente Ernesto Geisel, cujo 
extruordinúrio e abnegado esforço exalto, em suuluta pelo aperfeiço
amento d11s instituições democráticas. 

Sou homem do entendimento com os que, tendo escolhido 
outros cnminhos queirum empn:stur o concurso uo concerto do ama
nhã. O emb11te d11s idéias esclurecc as intenções e apura a verdade
c11minho p11r1111 conciliação. 

lmprens11 e Congresso têm um destino indesvil1vel: servir e servir 
bem ii Nação brusileiru. Que nos encontremos sempre, Senhores, 
fiéis no destino de servir." 

' 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs) -Item 2: 

Votaçuo, em turno único, do Requerimento n• 194, de 
1977, dos Senhores Senadores Lourivnl Baptista c Ruy 
Santos, solicitando n trnnscriçuo, nos Anais do Senado Fc· 
deral, du Ordem do Dia baixada pelo Ministro de Estado da 
Aeronáutica, Brigadeiro Joclmir Campos de Arnripc Mace
do, alusiva ao 46• aniversário do Correio Aéreo Nacional. 

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

dos. (Pausa.) Aprovado, 
Será feita a transcrição, 

e a seguinre a matéria cuja transcrição é solicitada: 

ORDEM DO DIA 
11Mcus camaradas, o homem, que vive o seu tempo, não é 

aquele que o aceita como um fato consumado, mas o que nele se 
ajusta pela compreensão. Um passado brilhante, nus mãos de um 
empreendedor, representa uma fonte de inspiração. Mas, aos olhos 
do acomodado, será sempre um convite ao comodismo c à repetição. 
As transformações, mais que simplesmente aceitas, precisam ser 
entendidas. 

O Correio Aéreo, que vimos nascer, cm 12 de junho de 1931, 
tinha um compromisso com o seu tempo, identificava-se com a 
realidade de uma época. Os que partiram, cm vãos pioneiros, os que 
lutaram pela cfctiva participação do Correio, no esforço de desen
volvimento, conheciam o Brasil dos seus dias, atentavam para a 
responsabilidade do militar cm relação ao meio social que os cercava. 

Assim, fomos vivendo, fase a fase, a problemática do Transpor
te Aéreo Militar. Nestas quase cinco décadas, as mutações do 
panorama nacional têm determinado ajustes inevitáveis cm nossa 
doutrina de emprego, Esta sensibilidade, na interpretação do 
momento histórico, caracteriza o dinamismo com que atuamos c o 
sentido de continuidade do trabalho do CAN. 

Hoje, com uma filosofia condizente com a atualidadc, o 
transporte aéreo afirma-se pelo seu papel fundamental na mobilida
de tática das unidades aéreas. A ativação dos corredores aéreos de 
suprimento, a participação no deslocamento das unidades, pelo 
transporte de escalões móveis de apoio, imprimem ao transporte 
aéreo, no Brasil, um sentido de força, engajando-o no esforço de 
segurança, razão maior de nossa existência. 

Encontrem os continuadores, nesta história de valor e coragem, 
o ânimo forte para enfrentar os desafios do presente," 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvides) -Item 3: 

Votação, em turno único, ~o Requerimento n• 195, de 
1977, dos Senhores Senadores Lourivnl Baptista c Ruy 
Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Fc· 
dera!, da Ordem do Dia baixada pelo Ministro de Estado da 
Marinha, Almirante-de-Esquadra Geraldo de Azevedo 
Hcnning, alusiva au 113• aniversário da Batalha do 
Riachuelo. 

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

dos. (Pausa.) Aprovado. 
Seril feita u trunscriçuo solicitudu, 

E a :wguinre a matéria cr~ja transcrlrào é requerida: 

A ORDEM DO DIA 

t. esta a ordem do dia 
do Ministro da Marinha: 

"A Marinha do Brusil reverencia, hoje, os seus heróis de 
Riuchuelo. 

"A épica confrontuçuo no Rio Puran(l, de grunde significado 
para u história nu vai, é umu fonte perene de exemplos de coragem, 

fidalguia e amor à Pátria. O sacrifício de Grccnhalgh, Marcllio Dias 
c tantos outros bravos marinheiros constitui incentivo permanente 
pura o cumprimento do dever por todos da Marinha. 

"Da ação em li de junho de 1865, ressalta a importância tanto 
de um cuidadoso planejamento, conforme demonstrou Tamandaré 
no aprestar os navios pura qualquer tipo de engajamento, como da 
capacidade de decisão, ilustrada por Barroso no investir com seu 
capitãnen contra as bclonaves inimigas. 

"Tais feitos, mais do que simples rasgos de inspiraçuo, revelam, 
sem dúvida, uma exaustiva preparação técnico-profissional, alinda a 
perfeito entendimento dos homens e conhecimento do material 
Outuante. 

"Assim como, àquela época, a Esquadra foi fator primordial 
para a posse c integração do nosso território hoje, muis do que 
nuncu, o poder naval é indispensável à garantiu dos lcg(timos interes· 
ses nacionais. 

"l.:onscientes du nossa responsabilidade c orientados para a 
modernização dos navios e a nacionalização do seu equipamento, 
trabalhamos todos com afinco c entusiasmo para construir a 
Marinhn de que a Nação necessita. 

"Os desequilíbrios cconõmicos que afctam o mundo geram uma 
luta sem tréguas. Nosso povo, enfrentando dificuldades de toda a 
ordem, busca resolutamente sobrepujar os obstáculos que ainda se 
opõem ao aperfeiçoamento do sistema cconômico, polrtico c social, 
imprescindível ao pleno desenvolvimento do Pais. 

"Em dissonância com essa salutar atitude, existe, porém, uma 
minoria que fnz da anarquia profissão, c da perfídia crença, na vil 
tentativu de desagregar a família brasileira. A esses, combateremos 
implacavelmente, sem permitir qualquer contestação ao regime 
democrático, que a Revolução de 1964 restabeleceu de forma ir· 
reversível. 

"As Forças Armadas, como sempre o fizeram nos momentos 
grandiosos da nacionalidade, estarão presentes quando a defesa dn 
Pátria o exigir. 

"Em torno da figura do Comandante Supremo, fiéis à 
lembrança daqueles que, com o seu sangue, construíram a grandeza 
nacional, renovamos, nesta ocasião solene, os votos sagrados de 
defender, se necessário com o sacrifício da própria vida, a honra, a 
integridade e as instituições deste grande Pais." 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevidcs) -Item 4: 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 196, de 
1977, dos Senhores Senadores Lourivul Baptista e Ruy Snn· 
tos, solicitando a transcrição, nos Anuis do Senado Federal, 
do discurso proferido pelo Ministro Ney Braga, na Univcrsi· 
dade Júlio de Mesquita Filho, em Rio Claro, Silo Paulo, no 
diu24dejunhode 1977. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen· 

tudos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a trunscriçuo. 

E o seguillle o discurso ct1ia transcrição é solicitada: 

A PALAVRA DE NEY BRAGA 

Participar deste uto marcante, honru-me sob todos os ângulos, 
Nu festa do sesquicentenário de Rio Cluro, com a presença do Presi· 
dente Ernesto Geisel, nenhum momento deita rulzes mnis profundas 
do que este, Assinalando u primeira etupu da construçuo de um 
"cumpus" univcrsit{arlo, nós cstumos criundo nlicerces culturais. A 
partir deles é que projetumos o desejo nacionul de ampliur os ho· 
rizontcs do conhecimento nu permanente consoliduçuo do nosso 
desenvolvimento pleno. 

Nós subemos o valor du Universidade como centro de criaçuo 
intclectuul. Podemos figurú-lu com u imagem de um imenso 
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laboratório de investigação do saber e de sua transmissão. No elenco 
de suas funções principais- a de ensinar e a de pesquisar- está in· 
clulda a da formação integral do homem. Sob este aspecto, a Uni· 
versidade é um núcleo de vivência cultural e Social. f;, em resumo, 
uma rica comunidade espiritual de professores e alunos, imbulda do 
seu destino moral de conhecer a realidade, fecundando- a com a 
grande vocação da convergência humana para a obra social de 
construção. Nós sentimos intensamente que a Universidade é um ato 
de fé:, na conservação de um patrimônio cultural que pertence a toda 
a Nacão. Valorizando-a, enriquecemos o despertar de cada novo 
tempo histórico. , . 

Cativados pelo carinho do povo de Rio Claro, irradia-se por 
todos nós, um sentido profundo de responsabilidade. Vivendo as 
aspirações do povo, revitalizamos as nossas forças para continuar
mos o nosso trabalho em favor do homem brasileiro. 

Animados por esse ideal que alimenta a alma, nós 
reconhecemos que a Universidade é centelha do desenvolvimento. 
Cada sala de nula agasalha uma pessoa humana que nela assume o 
compromisso social de valorizar a sua vocação servindo no Pais. 

Centro focal, onde, dentro da sociedade, se transmite dinamica
mente a cultura, a Universidade tem esse enorme poder de gerar eli· 
tes responsáveis. Para ela a família e a sociedade entregam, confiada· 
mente, com a esperança renovada de um permanente amanhecer, a 
mocidade nacional. 

Disse. recentemente, que a juventude universitária é privilé:· 
giada, porque pode adquirir sistematicamente a capacidade de 
desenvolver o senso critico sobre a realidade. Este fato lhe aumenta, 
de modo particular, a responsabilidade e representa enriquecimento 
pessoal inestimável. Dela se exige a contrapartida de somar-se ao 
esforço quase sempre anônimo de todos os brasileiros que desejam 
continuar a construção deste Pais que tanto amamos. 

Consciente do seu dever moral para com a pátria, o uni· 
versitúrio é: presença imprescindivel e benfazeja na comunidade na· 
cional. 

Sabemos que o exercício responsável da militância acadêmica 
fará com que sintam a profundidade do seu papel social. Estamos 
certos de que os estudantes bem compreendem que, em um Pais 
como o nosso, na arrancada definitiva do seu desenvolvimento, as 
necessidades assumem dimensão bem maior do que os recursos 
disponíveis para satisfazê-las. Conhecendo o desejável: devemos 
empregar todo o nosso esforço para realizar o passivei, O nosso 
compromisso não é: só com a sociedade, mas também com a verdade. 
Por isso, os moços não podem esquecer - e sabemos que não 
esquecem - que estão comprometidos fundamentalmente com a 
competência, a partir dai, o natural desejo de criar será compatlvel 
com o fascínio de realizar o ideal. Estamos conscientes de que a 
criatividude não é: apenas um instinto da mocidade, mas um dever de 
todos. 

E sabemos que o ideal que nos anima serã alcançado cm um 
ambiente de profundo respeito à lei c às instituições. Nós sentimos 
que na autoridude repousa o equillbrio social. (; o principio básico 
de formação das sociedades. Honrando a autoridade somos dignos 
de nós m•smos c do nosso próximo. Por essa razão, sabemos tam
bém, que não é passivei confundir liberdade com agitação. O 
Governo, cumprindo o seu dever, continuará agindo com bom senso 
e firmczu paru prcservur os valores fundumentnis que estão nas ori .. 
gens do povo brasileiro. 

Que oportuno momento nos oferece Rio Claro para extcrnar a 
nossa conr.ançu neste grande Pais. Está de parabéns a Universidade 
Estudual Paulista Júlio de Mesquitu Filho, sob a liderança do Reitor 
Luiz Ferroiru Martins. Rcverenciundo a memória do patrono desta 
instituição, estendo o ap!uuso a Silo Paulo, seu Governo e seu povo, 
c /1 suu enorme contribuição uo Brasil. 

Pcrmitu, Presidente Ernesto Geisel, que eu me junte à gente 
destu cidade nu homenagem que presta a Vossa Excelência, estadista 
a quem tunto deve o Brasil. Alcançundo u história, com a visão dos 

lúcidos, e a coragem do verdadeiro !!der, Vossa Exce!éncia tem con· 
duzido a Nação no rumo certo do seu grande destino. Decidindo as 
grandes questões nacionais o seu Governo cultiva a verdade c abre, 
com realizações objetivas, perspectiva ampliada para a vida de todos 
os brasileiros. 

Aceite Rio Claro, seu Governo e seu povo, as nossas homena· 
gcns pelo seu sesquicentenário. 

Vamos continuar juntos, com a alma grande, para honrar o 
passado, dignificar o presente, c semear o futuro. 

Universitários de Rio Claro, recebam, com a nossa confiança e 
votos de felicidade, o aperto de mão amigo que, juntos, transmitimos 
a todos os universitários do Brasil." 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 5: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão de Redução em seu Parecer n• 384, de 1977), 
do Projeto de Decreto Legislativo n• IS, de 1977 (n• 98·B/77, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
sobre Transporte Aéreo, celebrado em Brasília, a 21 dejanei· 
ro de 1977, entre· a República Federativa do Brasil c a 
República do Iraque, 

Em discussão a redução final. (Pausa.) 
Não havendo nenhum dos Srs. Senadores que peça a palavra, 

declaro encerrada a discussão. 
Em votação. Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. I Pausa.) Aprovada. 

E a seguinte a redaçào final aprovada 

Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n• IS, de . 
1977 (n' 98-B/77, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
art. 44, inciso I, da Constituição, c cu, --------
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 , DE 1977 

Aprova o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Iraque, 

O Congresso Nacional decreta: 

• Art. I• (; aprovado o texto do Acordo sobre Transporte 
Aéreo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go· 
verno da Repóblicu do Iraque, celebrado em Bras!lia, a 21 de janeiro 
de 1977. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 6: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 25, de 1977 (n• 1.495-B/75, na Casa de origem), que 
acrescenta ligação rodoviãria à BR-470, da relação descri ti· 
va das rodovias do Sistemn Rodoviârio Federal do Plano 
Nacional de Viação, instituído peln Lei n• 5,917, de 10 de 
setembro de 1973, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 308, de 1977, da 
Comissão: 

-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

Em discussi\o o projeto. (Pausa.) 
Nilo havendo orndores, declaro-u encerrada, 
Em votação. Os Srs. Senndores que o aprovam queiram 

permanecer sentados, (Pausa,) Rejeitado. 
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1':: o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• l5, DE 1977 
(N• 1.495-B/75, na Casa de origem) 

Acrescenta ligação rodovlarla à IIR-470, da relação descri· 
tiva das rodovias do Sistema Rodovhírlo Federal do Plano 
Nuclonal de Viação, Instituído pela Lei n• 5.917, de lO de 
setembro de 1973. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• A BR-470, da relação descritiva das rodovias do Siste· 

ma Rodoviário Federal do Plano Nacional de Viação, instituído pela 
Lei n• 5.917, de lO de setembro de 1973, passa a ter os seguintes pon
tos de passagem: 

"BR-470- Navegantes, ltajaí, Blumenau, Coritibanos, 
Campos Novos, Lagoa Vermelha, Nova Prata, Montenegro, 
Rio Jacui (cruzamento), BR-116." 

Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrArio. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 7: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado n• 42, de 1976, do Senhor Sena· 
dor Nelson Carneiro, que dispõe sobre a identificação de 
familiares do marítimo, pela autoridade competente, para 
fins de ingresso na ilrea de portos nacionais, tendo 

PARECER, sob n• 271, de 1977. da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com 

voto vencido do Senhor Senador Nelson Carneiro. 

Em discussão o Projeto. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer scn· 

tudos. (Pausa.) 
Rejeitado. 

1':: o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 4l, DE 1976 

Dispõe sobre a ldentiOeaçio de familiares do maritimo, 
pela autoridade competente, para fins de Ingresso na área de 
portos nacionais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• A autoridade portuária competente fornecerá 

documento de identificação a cada um dos familiares do trabalhador 
marltimo, pura fins de ingresso na ârea de portos nacionais. 

Art. 2• O fornecimento da identificação serâ feito mediante 
solicitação da empresa proprietária do navio em que o marltimo 
chefe da unidade familiar esteja embarcado. 

Art. 3• Considera-se familiar do marítimo, para os efeitos 
desta lei, os dependentes, assim conceituados pela Lei n• 3.807, de 26 
de agosto de 1960. 

Art. 4• A identificação do familiar do marltimo, que será 
revalidada anualmente, conterA: 

I- No anverso: 
a) nome completo, número do documento de identidade e local 

de emissão, gruu de dependência, cor, estudo civil e sexo; 
b) foto de dimensão três por quatro centlmetros. 

11 - No verso: 
a) nome do murltimo chefe da unidade familiar; 
b) empresa proprietáriu do navio; 
c) local de revulidaçuo. 
Art. 5• Esta lei entruró em vigor na dutu de sua publicuçilo, 

revogadas us disposições em contrório. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) -Item 8: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidadc nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado n• 71, de 1977, do Senhor 
Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre os emprega
dos optantes ou não da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 
1966. com mais de 25 (vinte c cinco) anos de serviço, tendo 

PARECER, sob n• 212, de 1977, da Comissão: 
-de Constltulçio e Justiça, pela injuridicidadc. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
1':: o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 71, DE 1977 

Dispõe sobre os empregados optantes ou nio da Lei 
n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, com mais de l5 (vinte e 
cinco) anos de serviços. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I • Os a tu ais empregados optantes ou não, que na data da 
publicação da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, contavam 
mais de 25 (vinte c cinco) anos de serviços prestados a uma só 
empresa e que na época recebiam como salário quantia inferior a 5 
(cinco) salários mínimos regionais, e ao se aposentarem na mesma 
empresa passam a dela receber, como prémio, 60% (sessenta por 
cento) do somatório dos meses de serviço com salários atualizados a 
contar da data da sua admissão à vigência da Lei n• 5.107/66. 

Parágrafo único. Em caso de morte do empregado após os 30 
(trinta) anos a que se refere o presente artigo, o prêmio cabe à esposa 
e em sua falta aos filhos menores. 

Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Estã finda a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se à votação do Requerimento n' 215, lido no Expediente, 
de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n• 52, de 1977. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 52, de 1977 (n• 3.398-B/77, na origem), de iniciativa do 
Senhor Presidente da República, que fixa os valores de 
retribuição do Grupo-Saúde Pública edil outras providências 
(dependendo de pareceres das Comissões de Serviço Público 
Civil e de Finanças). 

Solicito ao nobre Senador Itamar Franco o parecer da 
Comissão de Serviço Público Civil. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Para emitir parecer.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto, de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, visa u fixar os valores de retribuição do Grupo-Saúde 
Pública. 

Criado com fundamento no urt. 4•, da Lei n• 5.645, de lO de 
dezembro de I 970, o Grupo-Saúde Públicu terá fixadas suas refc· 
rência's salariais, cm conformidade com a tabela anexa. 

O Grupo·Suúdc Pública, designado pelo Código SP-.1700 ou LT· 
SP-1700, compreende atividades de nlvel superior c médio, referentes 
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a estudos, projetas e operações, relacionados aos serviços de Saúde 
Pública. 

O referido Grupo será constitufdo de cargos ou empregos, regi· 
dos pela Lcgislaçiio Trabalhista, que integrariio as Categorias 
Funcionais de Sanitarista c Agentes de Saúde Púbhcu, A primeira 
distribuir·SC·Ó por 5 (cinco) nfveis hierárquicos e a segunda por ~ 
(quatro). 

Ãs Classes Especiais, previstas no Anexo da Proposição, só 
poderão ser elevados servidores cm número não superior a 10% (dez 
por cento) da lotação global da Categoria, de acordo com os critérios 
estabelecidos em Regulamento (art. 3•). 

O Ingresso nas Categorias Funcionais do Grupo-Saúde Pública 
far·se·ú mediante concurso público, realizado em 2 (duas) etapas, de 
provas ou de provas c titulas, a que poderão habilitar-se candidatos 
que preencham os requisitos que a proposiçiio especiõca, A primeira 
etapa do concurso visará a sclecionar os candidatos ao Programa de 
Treinamento, mediante exame de formaçiio, experiência proõssional 
c conhecimentos e a segunda etapa, o Programa de Treinamento, 
propriamente dito, visando a identiõcar aptidões c a capacidade dos 
candidatos para o exercício das atividadcs de saúde-saneamento .. 

Considerando que o projeto examinado objetiva preencher 
lacunas do Plano de Classiõcaçiio de Cargos no tocante às atividades 
de Saúde Pública e que as despesas decorrentes da aplicação do 
Projeto, após a sua sanção, correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias do Ministério da Saúde e da Superintcndên· 
cia de Campanhas de Saúde Pública, e não vendo, quanto ao mérito, 
nenhum óbice à sua tramitução, somos pela sua aprovaçiio. 

1: o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides) - Solicito ao nobre 
Senador Saldanha Dcrzi o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. SALDANHA OERZI (ARENA- MT. Para emitir pare· 
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na forma regimental, vem a Comissiio de Finanças o projeto de 
lei da Câmara que nxa os valores de retribuiçiio do Grupo-Saúde 
Pública, e dá outras providências. 

A proposição é de iniciativa do Poder Executivo e na Câmara 
dos Deputados obteve a aprovação do Plenário após tramitar pelas 
Comissões Técnicas daquela Casa do Congresso Nacional. 

O Grupo-Saúde Pública foi criado segundo as diretrizes 
estabelecidas pela Lei n9 5.645, de I O de dezembro de 1970 e o 
presente Projeto determina os valores de remuneração dos cargos e 
empregos integrantes daquele Grupo. 

Trata-se de providência legal decorrente da cfetiva implantação 
do novo Plano de Classiõcação de Cargos no setor de Saúde Pública, 
abrangendo Sanitaristas e Agentes de Saúde Pública. 

Dispõe o diploma legal sobre as vantagens atribufdas aos 
servidores da Categoria Funcional de Sanitarista e disciplina o 
concurso público para ingresso 1\8 carreira. 

Sob o aspecto õnancciro que cabe a esta Comissão examinar, 
devemos destacar que as despesas decorrentes da Lei correrão à 
conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Saúde c 
da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública. 

No que toca as novas retribuições da Categoria Funcional, 
estabelece o art. I O do Projeto que estas vigorarão após a publicação 
dos decretos que incluírem os servidores no novo enquadramento. 

À vista do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 
sob exame. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Completada a 
instrução da matériu, pussu-se u sua upreciuçiio. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nilo huvcndo quem queira discuti-lo, dccluro encerrada u 

discussão. 
Em votnçi\o. Os Srs. Senadores que o uprovum queirum per· 

munccer sentudos. (Puusu,) 
Aprovado. 
O projeto vai ii sunçi\o, 

t:. o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N952, DE 1977 
(N• 3.3911-B/77, na Cosa de origem) 

Fixa os valores de retribuição do Grupo·Saúde Pública, e 
dá outras providências, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Aos níveis de classiõcação dos cargos c empregos 

integrantes do Grupo-Saúde Pública, criado com fundamento no art. 
49 du Lei n• 5,645, de 10 de dezembro de 1970, correspondem as 
referências de vencimento ou salário estabelecidas no Anexo desta 
Lei. 

Art. 2• Os servidores integrantes da Categoria Funcional de 
Sanitarista furão jus às seguintes vantagens: 

I - Gratincação de Atividade, instituída pelo Decreto-lei 
n• 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, observados os mesmos requisi
tos c condições para esse nm estabelecidos; 

11 - Incentivo Funcional, correspondente a vinte por cento do 
respectivo vencimento ou salário, pelo desempenho obrigatório das 
utividades com integral e exclusiva dedicação, vedado o exercício de 
outras funções públicas ou privadas, na forma a ser estabelecida cm 
regulamento; c 

III- Gratincação pelo exercício cm determinadas zonas ou lo· 
cais, nas condições estabelecidas no item VI do Anexo II do Decreto· 
lei n• 1.341, qe 22 de agosto de 1974. 

Parágrafo único. O servidor que, à data da aposentadoria, 
estiver percebendo, há pelo menos cinco anos, o Incentivo Funcional 
previsto no item II deste artigo, fará jus ao cômputo da 
correspondente importância, para efeito de cálculo dos respectivos 
proventos. 

Art. 3• Somente poderão atingir as Classes Especiais, previstas 
no Anexo desta lei para as Categorias Funcionais de Sanitarista c de 
Agente de Saúde Pública, servidores em número não superior a dez 
por cento da lotação global da Categoria, segundo critérios a serem 
estabelecidos em regulamento. 

Art. 49 O concurso para ingresso na Categoria Funcional de 
Sanituristu será de provas e títulos, realizando-se em duas etapas. 

§ I' Somente poderão inscrever-se no concurso brasileiros que 
possuam diploma de conclusão de um dos cursos superiores, ou 
habilitação legal equivalente, de Medicina, Enfermagem, Odontolo
gia, Farmácia e Bioquímica (habilitação cm Análise Clínicas e 
Toxicológicas e Bioquímica de Alimentos), Serviço Social, Psicolo· 
gia, Pedagogia, Estatística, Administração, Arquitctura e Urbanis· 
mo, Direito, Ciências Económicas, Comunicação Social (habilitação 
polivalente, Relações Públicas e Jornalismo), Ciências Sociais 
(habilitação em Sociologia e Antropologia), Engenharia (habilitação 
em Engenharia Civil e Engenharia Sanitária), Agronomia, Ciências 
Biomêdicas e Medicina Veterinária, observado o limite mâximo de 
idade legalmente estabelecido. 

§ 2• A primdra etapa do concurso visarA a sclccionar os candi
datos a Programa de Treinamento, mediante exame de formação, 
experiência proõssional e conhecimentos, aplicados simultanca· 
mente u todos. os inscritos. 

§ )9 A segunda etapa do concurso consistirá em P,rograma de 
Treinamento e visur{t a idcntiõcur a aptidão e a capacidade dos candi· 
datas pura us atividudes de saúde-saneamento, consistindo cm curso 
têorico e de prática em serviço, perfazendo um total de trezentas e 
sessenta horus, com durnçi\o mínima de três meses, cujo conteúdo 
constituirá u programação geral de aperfeiçoamento em âreu de saú
de públicu. 

§ 4• Somente poderão participar do Programa de Treinamento 
os cundidutos que se clnssiflcurem nu primeira etapa, até o limite de 
vugus du clusse inicial du Cutegoriu Funcional, mais um terço, 
considerando-se hubilitudos os que concluírem com aproveitamento 
o progruma, observudu rigorosamente u ordem de classiõcação, 
computados os resultados obtidos nu primeira c segunda etapas. 
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* 5• Constituirá fator de maior peso nn avaliação dos titulas, 
para efeito de habilitação nu primeira etapa do concurso, a experiên· 
cia comprovada nu área de saúde-saneamento, adquirida em órgãos 
ou entidades da Administração Federal, Estadual ou Municipal, 
direta ou indireta, bem assim em Fundações, que possuam, sem seus 
quadros, atividades organizadas à semelhança da Categoria Fun
cional de Sanitarista, de que trata esta lei. 

Art. 5• Durante o Programa de Treinamento para o ingresso, os 
aprovados na primeira etapa do concurso e indicados para a segunda 
etapa perceberi\o, mensalmente, importância correspondente a 
oitenta por cento do vencimento ou salário fixado para a primeira 
Referência da classe inicial da Categoria de Sanitarista, incidindo 
sobre aquela importância as vantagens especificadas no art. 2• desta 
lei. 

Art. 6• O candidato que for selecionado para o Programa de 
Treinamento, se ocupante, em caráter efetivo, de cargo ou emprego 
em órgão da Administração Federal direta ou autarquia, ficará dele 
afastado com perda do vencimento, salário e vantagens, ressalvado o 
salário-familia, mantido o regime jurídico a que esteja submetido no 
órgão de origem, 

Parágrafo único. O candidato que, pelo resultado do Progra· 
ma de Treinamento, não lograr ingresso na Categoria Funcional de 
Sanitarista, será reconduzido ao cargo ou emprego, de que se tenha 
afastado, considerando-se de efetivo exercício o tempo corrcspon· 
dente ao afastamento. 

Art. 7• O concurso para ingresso na Categoria de Agente de 
Saúde Pública será de provas, associadas a processo especial de 
treinamento, com vistas à capa citação especifica do candidato. 

Art. 8• A primeira constituição das Categorias Funcionais 
integrantes do Grupo-Saúde Pública far-se-â: 

I -mediante admissão de candidatos habilitados em concurso 
público realizado para a Categoria Funcional, na conformidade do 
disposto nesta lei; e 

11- mediante aproveitamento, com a conseqUente transpo· 
siçiio ou transformação dos cargos ou empregos respectivos, de servi· 
dores integrantes dos quadros e tabelas do Ministério da Saúde, 
inclusive dos da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, 
possuidores da necessária habilitação profissional, cujas atribuições 

se identifiquem com as que silo próprias da Categoria Funcional c 
que se habilitarem em processo seletivo especifico. 

* t• Para efeito do disposto neste artigo, serão fixados, cm rc· 
guiamento, os limites de lotação destinados a cada uma das hipóteses 
previstas nos itens I e 11. 

. § 2• O processo seletivo a que se refere o item 11 deste artigo 
será disciplinado pelo órgão central do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal, cm articulação com o Ministério da Saúde. 

§ 3• A inclusão nas Categorias Funcionais de Sanitarista c de 
Agente de Saúde Pública do pessoal habilitado no concurso público 
e no processo scletivo, de que tratam 9s itens I c 11 deste artigo, po· 
dcrá ocorrer nas diversas classes da Categoria Funcional, cxccto a 
Classe Especial, de acordo com a ordem rigorosa de classificaçilo dos 
habilitados e nos limites da lotação fixada cm funçilo das ârcas de 
formação profissional necessárias ao desenvolvimento das atividadcs 
de cada classe. 

Art. 9• Ao servidor que, mediante transposição ou transforma· 
ção do respectivo cargo ou emprego, for incluído nas Categorias 
Funcionais do Grupo-Saúde Pública aplicar-se-A a Referência de va· 
lo r de vencimento ou salário igual ou superior mais próximo do per· 
cebido à data da vigência desta lei. 

Art. 10. Os valores de retribuição fixados nesta lei scrilo 
devidos, na hipótese prevista no item II do art. 8•, a partir da publica· 
ção dos decretos de inclusão de servidores nas Categorias Funcionais 
do Grupo-Saúde Pública. 

Art. 11. A partir do terceiro ano de vigência desta lei, os 
ocupantes de cargos ou funções de dircçilo c asscssoramcnto supc· 
riores das unidades do Ministério, inclusive os da Superintendência 
de Campanhas de Saúde Pública, relacionadas às atividadcs de 
competência do Ministério da Saúde, serão escolhidos, obrigatoria· 
mente, entre os integrantes da Categoria Funcional de Sanitarista 
para atuuçilo a nivcl estadual e para os demais níveis, cm proporção 
nunca inferior a setenta por cento dos referidos cargos ou funções, 
na forma a ser regulamentada. 

Art. 12. As despesas decorrentes da aplicação desta lei scrilo 
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Ministério da 
Saúde e da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública. 

Art. 13. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 14. Revogam-se as disposições cm contrário. 

A N E X O 

GRUPO 

(Art. da Lei nQ ,de de de 197 
REFERENCIAS DE VENCIMENTO OU SAL~RIO DE CARGOS EFETIVOS OU EMPREGOS PERMANENTES, 

INCLU!DOS NO PLANO DE CLASSIFICAÇ~O DE CARGOS DE QUE TRATA A LEI NQ 5.645, de 1D 

DE DEZEMBRO DE 1970. 

CATEGORIAS FUNCIONAIS CODIGO N!VEL REFERENCIAS DE VENCIMENTOS 
OU SALIIRIO, POR CLASSES 

- Classe Especial-de 55 a 57 
SP-1701 ou 7 Classe D -de 51 a 54 
LT-SP-1701 6 Classe C -de 48 a 50 

SANITARISTA 5 Classe B -de 44 a 47 
SAODE POBLICA 4 Classe A -de 41 a 43 

(SP-1700 ou 

LT-SP-1700) - Classe Especial-de 37 a 39 
SP-1702 ou 3 Classe C -de 30 a 36 

AGENTE DE SAODE POBLICA LT-SP-1702 2 Classe B -de 24 a 29 
1 Classe A -de 4 a 21 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Pnssa·se, agora, à 
votação do Requerimento n• 216, lido no Expediente, de urgência 
para a Mensagem n• 135, de 1977. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que 0 aprovnm queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação dn matérin, · 

que foi distributda às Comissões de Economia c de Constituição c 
Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Luiz Cavalcante o pnrcccr da 
Comissão de Economia. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- Al. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O pleito, em exame, do Governo do Estado de Pernambuco, 
objetiva obter autorização, nos termos do parágrafo único do 
art. 2•, da Resoluçil~ n• 93/76, do Senado Federal, para contratar, 
junto à Caixa Econômica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, as seguintes operações de crédito: 

"I 
A- Valor: Cr$ 17.650.000,00: 
B- prazos: 

I -de carência: 2 anos: 
2- de amortização: 10 anos; 

C- Encargos: 
I -juros de 6% a.a. cobrados trimestralmente; 
2- correção monetária correspondente a 20% do índice 

de variação das ORTNs, capitalizada no período de carência 
e cobrada, trimestralmente, no período de amortização; 
D- Garantias: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 
(I CM): 
E- Destinação dos recursos: ampliação e reforma do Hospi· 
tal Dom Malan, em Petrolina (PE); 

11 

A- Valor: Cr$ 10.600.000,00; 
B- Prazos: 

I -de carência: 2 anos; 
2- de amortiznção: I O anos: 

C- Encargos: 
I -Juros de 6% a.a .. cobrados trimestralmente; 
2- correção monetária correspondente n 20% do índi

ce de variação dns ORTNs, capitalizndn no período de 
carência e cobrnda, trimestralmente, no per!odo de nmortizn· 
ção; 
D- Garantias: Imposto sobre n Circulação de Merca
dorias (ICM); 
E- Destinação dos recursos: construção c aquisição de 
equipamento para uma unidnde hospitnlnr, em Macapara· 
na (PE); 

III 
A- Valor: Cr$ I. 700.000,00; 
8- Prazos: 

I -de carência: 2 unos: 
2- de amortiznçilo: lO anos: 

C- Encargos: 
I -juros de 6% a.a .. cobrados trimestrnlmente: 
2- correçilo monetária correspondente a 40% do !ndice 

de variação das ORTNs, capitalizada no per!odo de carência 
e cobrada, trimestralmente, no per!odo de amortização; 
D- Garantias: Imposto sobre n Circulação de Merendo
rias (ICM); 
E- De•tlnaçilo dos recursos: construç~o de um almoxnrifn· 
do para n Centrnl de Mcdicumentos, no Bairro de Dois 
Irmãos, em Recife (PE); 

IV 

A.- Valor: Cr$ 14.000.000,00; 
8- Prazos: 

I -de carência: 2 anos; 
2- de amortização: 10 unos; 

C- Encargos: 
I -juros de 6% n.a., cobrados trimestralmente; 
2- correção monetária correspondente a 40% do fndice 

de variação dns ORTNs, capitalizada no perfodo de carência 
e cobrada, trimestralmente, no per!odo de amortização. 
D- Garantias: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 
(I CM): 
E - Destinação dos recursos: transformação do Conjunto 
Sanatorial Otávio de Freitas cm hospital geral, com unidade 
de emergência anexa: 

v 
A- Valor: Cr$ 1.500.000,00; 
8- Prazos: 

I -de carência: I ano; 
2- de amortização: 5 anos; 

C- Encargos: 
I --juros de 6% a. a., cobrados trimestralmente; 
2- corrcção monetária correspondente a 40% do !ndice 

de variação das ORTNs, capitalizada no perfodo de carência 
e cobrada, trimestralmente, no per!odo de amortização: 
D- Garantias: Imposto sobre n Circulação de Mercadorias 
(I CM): 
E- Destinação dos recursos: aquisição de quatro unidades 
móveis- oficinas volantes- objctivando o treinamento nas 
ârens de qualificação profissional e artesanato; 

VI 

A- Valor: Cr$ 4.500.000,00: 
B- Prazos: 

I -de carência: 2 anos; 
2- de amortização: lO anos; 

C - Encargos: 
I -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2- correção monetário correspondente a 20% do !ndice 

de variação das ORTNs, capitalizada no período de carência 
c cobrada, trimestralmente, no período de amortização; 
D- Garantias: Imposto sobre a Circulnção de Merca· 
darias (ICM): 
E- Destinação dos recursos: reforma, ampliação c aquisição 
de equipamentos para a unidade hospitalar de Igaraçu (PE); 

VII 
A- Valor: CrS 3.000.000,00; 
D- Prazos: 

1 -de carência: 2 anos; 
2- de amortização: 10 anos; 

C - Encargos: 
I -juros de 6% a.a .. cobrados trimestralmente: 
2 - corrcção monetária correspondente a 40% do !ndice 

de variação das ORTNs, capitalizada no pcrfodo de cnréncia 
c cobrada, trimestralmente, no perfodo de nmortização; 
D- Garantias: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 
(I CM); 
E- Destlnaçilo dos recursos: Amplinção da capacidade 
instulnda do Hospital Colônia Ulysses Pernnmbucano, 
destinudo ao atendimento de doentes mentnis." 

O Conselho Monet6rio Nacional pronunciou-se favoravelmente 
ao pleito por entendê-lo vh\veltécnica e nnanceirnmente, nilo dcven· 
do os encargos decorrentes dos empreendimentos acarretarem 
maiores pressões orçumcnt6rins ao Estado em questão. 
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No mérito, a matéria se enquadra nas dirctrizcs c objctivos do 
Plano Nacional de Desenvolvimento, no tocante ao rcapnrclhnmen· 
to de unidades que visem à promoção do Homem, que tem merecido 
a acolhida da Casa, face no grande alcance s6cio·cconômico dos 
projetas cm questão. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação da Mensagem, nos 
termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 39, DE 1977 

Autoriza o Governo do Eltado de Pernambuco a realizar 
operaçio de cridlto no valor de Cr$ 52.9!0.000,00 (cinqUenta 
e dois milhões, novceentoo e cinqUenta mil cruzelroo). 

O Senado Federal resolve: 

Art. I • ~ o Governo do Estado de Pernambuco, nos termos 
do parágrafo único do art. 2•, da Resolução n• 93/76, autorizado a 
contratar empréstimo junto à Caixa Econõmica Federal, por conta 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), no valor de 
CrS 52.950.000,00 (cinqUenta c dois milhões, novecentos c cinqUenta 
mil cruzeiros), destinado ao financiamento de projetes c atividadcs 
nas áreas de Saúde, Educação c Cultura, naquele Estado, 

Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publica· 
çlio. 

~o nosso parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer da 
Comissão de Economia conclui pela apresentação de projeto de 
resolução concedendo a autorização solicitada. 

Concedo a palavra ao nobre Senador ltalfvio Coelho para 
proferir o parecer da Comissão de Constituição c Justiça, sobre o 
projeto, . 

O SR. ITALIVIO COELHO (ARENA - MT. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto de Resolução, cm exame, objctiva autorizar o 
Governo do Estado de Pernambuco a contratar operação de crédito 
no montante de CrS 52.950.000,00 (cinqUenta c dois milhões c 
novecentos c cinqUenta mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica Fc· 
dcral, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(FAS), destinada ao financiamento de Projetes c atividadcs nas ãrcas 
de Saúde c de Educação c Cultura. 

O projeto preenche os requisitos de juridicidadc, constitucio· 
nulidade c ainda goza de boa técnica legislativa. 

No âmbito desta Comissão, nada hà que possa obstar a sua 
tramitação. 

Em face do exposto somos pela sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs) - O parecer da 
Comissão de Constituição c Justiça conclui pela constitucionalidade 
cjuridicidadc do projeto. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução 
n• 39, de 1977, que autoriza o Governo do Estado de 
Pernambuco a realizar operação de crédito no valor de 
CrS 52.950,000,00 (cinquenta c dois milhões c novecentos c 
cinqUenta mil cruzeiros), 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nilo havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Sr. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados, 

(Pausa,) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Rcdnção. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs) - Sobre a mesa, a 
.rcdaçilo final do Projeto de Resolução n• 39, de 1977, aprovado cm 
regime de urgência, que será lida pelo Sr. 1•-Sccrctário. 

1:: lida a seguinte 

PARECER N• 400, DE 1977 
Da Comissão de Redação 

Redaçào final do Projeto de Resolução n• 39, de 1977. 

Relator: Senador HeMdlo Nunes 

A Comissão apresenta a redaçilo final do Projeto de Rcsoluçilo 
n• 39, de 1977, que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a 
realizar operação de crédito no valor de CrS 52.950.000,00 
(cinqUenta e dois milhões c novecentos c cinqUenta mil cruzeiros). 

Sala das Comissões, cm 30 de junho de 1977. - Adalberto Sena, 
Presidente- Helvldlo Nunes, Relator- Oito Lchmann. 

ANEXO AO PARECER NP 400, DE 1977 

Redação final do Projeto de Resolução n• 39, de 1977. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos lermos do art. 
42, inciso VI, da Constituição, e cu, --------
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1977 

Autoriza o Governo do Eltado de Pernambuco a realizar 
operação de crédito no valor de Cr$ 52.950.000,00 (cinqUenta 
e dois milhões e no•ecentos e cinqUenta mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• 1:: o Governo do Estado de Pernambuco, nos termos do 
parágrafo único do art. 2• da Resolução n• 93, de 1976, do Senado 
Federal, autorizado a contratar empréstimo, junto à Caixa 
Econômica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvi· 
mente Social (FAS), no valor de Cr$ 52.950.000,00 (cinqUenta c dois 
milhões e novecentos e cinqUenta mil cruzeiros), destinado ao 
financiamento de projetes c atividadcs nas ãrcas de Saúde, Educação 
c Cultura, naquele Estado. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi· 
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs) - Tratando-se de 
matéria cm regime de urgência, deve esta ser submetida de imediato 
à apreciação do Plcnàrio. · 

Em discussão a rcdação. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam q uciram permanecer sentados. 

(Pausa,) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevidcs) - Ht\ oradores 
inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN. Pronuncia o se· 
guintc discurso. Sem revisão do orador,) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Tenho acompanhado, nestes últimos dias, a discussão que 
provocou, principalmente no seio do meu Partido, as declarações 
prestadas no Pais, através da televisão, pelo Movimento Dcmocráti· 
co Brasileiro. 

Diferente de todos os meus colegas, cu ni!o tive nenhuma sur· 
presa. Sei que a orientação do MDB, na sua maioria ou através da 
sua Dircçilo, vem sendo, sem nenhuma dúvida, a contestação ao 
regime, Logicamente, nenhuma surpresa poderia causar-me, porque, 
cfetivamcntc, foi uma espécie de contestação tudo quanto os 
oradores, através da tclcvisilo, fizeram chegar à opinião pública deste 
Pais; Tanto, Sr. Presidente, que, cm seguida ao que ouvi, se bem que 
a lei que autorizou a ocupação da televisão pelo MDB se referia ao 
programa desse Partido, diferente do que ocorreu, porque, na rcall· 
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dadc, a televisão serviu exclusivamente para a contestação ao Govcr· 
no do eminente Presidente Ernesto Gciscl. 

Mas, voltei-me a um estudo retrospectivo dos últimos 
acontecimentos dentro do sistema politico cm que vivemos. Nilo faz 
um ano que desta tribuna fiz um apelo aos partidos polltlcos para 
uma tomada de posição cm relação ao regime que cstllvamos vivcn• 
do. Os estudantes, nesse dia, ocuparam essas galerias c cu previ, 
através de pronunciamento desta tribuna, que o que estavam· 
semeando deveria ter colheita negativa. Nilo me iludi, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. Na realidade, os estudantes representam aquele setor 
mais vulnerável ao processo de agitação politica, exatamente quando 
não se tem uma explicação, pois o Governo lem cuidado com um 
carinho todo especial da situação da educação neste Pais, 
multiplicando os recursos, resolvendo todos os problemas atinentcs 
àqueles que desejam, realmente, conseguir conhecimentos através 
dos estabelecimentos de ensino oficiais, até mesmo para os es
tudantes que antigamente não tinham condições de freqUentar 
uma faculdade, por carência de recursos. O Governo foi ao seu 
encontro, fornecendo o necessário para que tivessem oportunidade, 
em igualdade de condições com aqueles outros que dispunham de 
recursos para freqUentar as universidades. 

Desapareceram aquelas a~itaçõcs decorrentes de falta de aulas, 
pois todas as universidades, hoje, têm tido vagas suficientes para 
absorver os que desejam freqUentá-las. Desapareceram os 
excedentes, pois o Governo foi mais ao encontro dos que não 
dispunham de recursos. 

Por que, Sr. Presidente c Srs. Senadores, vamos encontrar, hoje, 
uma situação di!Tcil entre estudantes c Governo? Não tem explica· 
çi!o. 1:: a colheita que está se fazendo da semeadura feita durante 
'tantos meses, scrião anos. 

Depois, veio o problema de um Deputado que da Tribuna da' 
Câmara lia, fazendo seu, artigo de um jornal comunista. Veio 
também a crise decorrente da Reforma Judiciária proposta pelo 
Poder Executivo. Nada indicava, Sr. Presidente, que houvesse 
qualquer empecilho na aprovação da Mensagem Presidencial, até 
porque, àquele altura, elementos do MDB procuravam se entender 
com a cúpula do meu Partido. O Congresso Nacional entra cm 
recesso. O Senhor Presidente fez a reforma que achou por bem 
oferecer ao Pais, melhorando a situação do Poder Judiciário, Apesar 
da exploração que houve sobre o assunto, liceu suficientemente pro
vado que teve o apoio da cúpula daquele Poder, o Judiciário. 

Agora, mais recentemente, vem um Deputado c denuncia um 
Ministro de Estado para um inquérito administrativo, mandado 
arquivar por falta de provas, hã cerca de 20 anos. Não bastasse, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a honorabilidade reconhecida do 
Ministro Armando Falcão, bastaria, para que aqueles que têm 
acompanhado a vida pública ao longo aos anos, voltar o 
pensamento ao passado c pensar cm que fase o Ministro Armando 
Falcão foi alvo de denúncias administrativas c sem nenhuma 
procedência, mandadas arquivar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi, cxatamentc, no Governo de 
um dos homens mais honrados, mais respeitados deste Pais, o 
saudoso Presidente Eurico Gaspar Outra. Se tivéssemos qualquer 
dúvida sobre o procedimento do Presidente Eurico Gaspar Outra 
bastaria uma citação para saber-se da corrcçilo c, sobretudo, que 
quanto àquele saudoso Presidente, mantinha administração na ma
neira mais vertical da sua dignidade. 

Recordo a este Plenllrio que, naquela época, um Deputado da 
Oposição, sabidamcnte combatente, rigoroso, que depois chegou até 
à Presidência da República, o Deputado João Cafl: Filho, num dis· 
curso denunciou o Ministro da Fazenda de então, o Sr. Correia c 
Castro, figura eminentemente conhecida nos meios financeiros c poll
ticos, c como o Presidente da República reconheceu que tinha havido 
um favorecido, por parte do mesmo Ministério, antes de se passarem 
48 horas, o Ministro foi Imediatamente demitido. 

Pois bem, Sr. Presidente, não seria na administração Eurico 
Gaspar Outra que nós irfamos encontrar uma falha ou protecionis
mo a um funcionário, naquela época jovem, c no caso, numa situa
ção muito aquém da que estou me referindo, agora. O que se deseja, 
Sr. Presidente, não é fiscalizar o Governo; talvez o que se deseje fazer 
~ e estâ cm marcha- é uma agitaçilo que todos nós devemos rcpe· 
lir e, notadamentc, aqueles que fazem politica contrária ao Governo, 
para que, amanhã, a Nação inteira não sofra as conseqUências de 
uma orientação mal encaminhada e impatriótica, alcançando a todos 
aqueles que desejam a paz c a tranqUilidade da famllia brasileira. 

Ora, Sr. Presidente, dizer que o MDB assumiu as câmaras de te
levisão porque o Governo foi forçado a permitir por uma lei que exis
tia, é muito. Poder-se-ia dizer que o Presidente Ernesto Geisel admi· 
tiu que o MDB utilizasse as câmaras de televisão, Talvez ele não su
pusesse que o programa realizado pelo partido, tão disputado, fosse 
para protestar contra a sua administração porque, na rcálidade, a lei 
a que eles recorreram lhes assegurava o direito de fazer a propaganda 
partidâria, isto é, levar à Naçilo programas de seu partido. 

O que se nota, hoje, lamentavelmente, é que tudo se volta contra 
o Presidente Ernesto Gciscl. Nilo ouvi c nem vi, pela tclevisilo, o pro
grama do MDB. Mas, pelos comentários da imprensa e por aqueles 
que me informaram, na realidade, uma palavra contra a ARENA 
não foi pronunciada. Tudo se referia à administração e ao regime 
que vivemos, isto é, a figura do Presidente Ernesto Oeisel foi o centro 
de tudo. 

No Governo do saudoso c eminente Presidente Juscelino Kubi
tschck de Oliveira, tão reconhecidamente por todos os brasileiros, co
mo uma fase democrática da Nação, o,Sr. Carlos Lacerda foi proibi
do de fazer programas na telcvisilo e foi até pedida licença à Câmara 
para processá-lo. O tempo vai distante. Inegavelmente, foi uma fase 
de tranqUilidade, mas o fato é verdadeiro. 

Mas, Sr. Presidente, vou passar à leitura e comentário de alguns 
documentos e, para isso, desejaria chamar a atenção não só do MDB 
mas, também, do meu Partido. Lerei esses documentos, não como 
documentos que foram avocados como se fossem da autoria de quem 
os leu, mas farei a apreciação sobre documentos do Partido Comu
nista Brasileiro. 

Um deles chama a atenção para uma importante declaração da 
,Comissão Executiva do Partido Comunista Brasileiro, assinada por 
Luiz Carlos Prestes, onde reitera a proposta concreta a respeito da cs
pcculaçilo, da rcarticulação da Frente Patriótica Antifascista. 

"A referida declaração visa preencher lacuna fundamen
tal na coligação das forças que se opõem ao regime, pois as 
contradições do mesmo não estilo sendo devidamente apro
veitadas pela Oposição, pois algumas lideranças pol!ticas da 
mesma estilo se deixando envolver por uma suposta disten
são. 

Fora das condições que o Partido Comunista Brasileiro 
defende, não pode haver distensão, pois a liberdade c a demo
cracia não podem ser conquistadas para o que é necessária a 
unidade sem concessões c a mobilização permanente das mas
sas, que não scrâ posslvcl sem o concurso do Partido Comu
nista Brasileiro, c muito menos contra ele." 

Mais adiante, Sr. Presidente, hã uma série de comentllrios, to
dos eles referentes a documentos do Partido Comunista Brasileiro. 
Tentando reagrupar suas forças, reafirma as seguintes palavras de o r· 
dcm: 

"Com base no programa sugerido pelo Partido Comu· 
nista Brasileiro para a frente patriótica, realizar esforços para 
unificar a açilo de todas as forças sociais c pol!ticas que se 
opõem ao Governo c mesmo àqueles que hoje o apóiam. 
Apoiar campanhas que estilo sendo uteis à consolidaçilo da 
frente patriótica antifascista, da anistia, contra o Al-5, contra 
a censura, contra as prisões arbitrllrias, as torturas, os assassi· 
natos, o terrorismo, c contra as multinacionais; organizar a 
luta pela manutenção do calendllrio eleitoral e pelo voto dire· 
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to para as eleições de governadores cm 1978: explorar a tese 
de pacificação nacional e desmascarar o anticomunismo c 
anti·sovielismo, argumentos para justificar a doutrina de se· 
gurnnca nacionnl c a repressão." 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. DINAR TE MARIZ (ARENA- RN)- Com muito pra· 
zcr. 

O Sr. Lulz Covalcante (ARENA- AL)- V, Ex• agora colo· 
cou uma carapuça na minha cabeça, Senador Dinarte Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN) - Lamento pro· 
fundamente, porque esse não foi o meu intuito e jamais trarei aqui ca· 
rapuça à cabeça de quem quer que seja. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Explico-me: se ser 
adepto de cleiçilo direta encerra qualquer laivo de comunista, tam· 
bém sou comunista. Porque todas as minhas vitórias eleitorais foram 
por eleições di retas. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Estou lendo 
aqui uma apreciação! 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Perdão. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN)- Não estou ata· 
cando quem deseja eleição dircta, até mesmo porque já fui eleito qua· 
tro vezes cm eleições diretas. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Pois é, tanto quanto 
cu! 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Pela idade, tal· 
vez. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Apenas seis meses 
mais. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- O objetivo do 
partido comunista brasileiro é conquistar o poder c implantar um re· 
gim e marxista no Brasil. 

"A conquista do poder será realizada em duas etapas 
distintas. Na primeira, haverá uma revoluçilo dila nacional e 
democrática, conduzida por todas as forças comunistas e não 
comunistas que se opunham ou mantenham antagonistas 
com a Revolução de 31 de março, Caracterizar os governos 
estabelecidos pela Revolução de 31 de Março como uma di· 
taduru militar fascista. O principal instrumentç para a reali· 
zaçào da Revolução nacional e democrática é a constituiçilo 
da Frente Patriótica Antifascista, atualmcnte cm curso." 

Vamos ver, aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que não vai 
nenhuma dircta a nenhum dos Partidos que compõem, hoje, o 
sistema polftico brasileiro, pois, aqui, todos são alcançados. 

O Partido Comunista brasileiro desenvolve como tarefa 
primordial a constituição da Frente Patriótica Antifascista, 
P'" • o que vem realizando profundo e meticuloso trabalho 
de conscientização e de infiltração em todos os setores. 

C:: forçoso reconhecer que o mesmo já vem rendendo ju· 
ros, principalmente, nu OAB e nu ADI, órgãos infiltrados. 

As teses defendidas pelo Partido jú estilo alinhadas em 
v!irios órgilos de comunicação social. Os pontos de apoio da 
Frente estilo sendo assinalados na esquerda subversiva 
clerical, no MDB, e em alguns elementos da ARENA, no 
movimento estudantil, no meio sindical c intelectual. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se alguém tivesse dúvida que eu 
ocupara esta tribuna puru criticar ou jogar a responsabilidade da 
situaçilo no sctor comunista, em algum partido, só essa alcgaçilo me 

dá autoridade para que eu alerte este Pais, notadamentc os parti· 
dos políticos, para os riscos que estamos correndo, na situação 
presente que atravessamos. Estil aqui citado tumbém o meu Partido. 

O Partido pretende aproveitar ao máximo as próximas eleições, 
nilo só pelas infiltrações nas agremiações partidárias ARENA c 
MDB;como, também, pela elciçilo de representantes para se afirmar 
como força politica a tua I. 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Pois nilo, com 
muito prazer. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- V, Ex•.:.. e este o 
menor elogio que se pode fazer ao Senador Dinarte Mariz- V. Ex• 
é autêntico. V. Ex• nüo engana ninguém. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Agradeço a 
V, Ex• 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Mas V. Ex• me 
permita dizer, falando com u nesma franqueza, V. Ex• é um radical. 
Como é do mesmo partido que eu, digo que ê um bom radical. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - V, Ex• pode 
julgar-me radical em relação ao setor de que estou falando, Sei que 
V, Ex•, assim como eu, também é participante do combate ao 
comunismo. 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Tenho até promoção 
por isso. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Talvez V. Ex• 
me julgue exagerado, mas o exagero ... 

O Sr. Laiz Cavalcante (ARENA- AL)- Não, absolutamente, 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - V. Ex• me 
perdoe, é pelos dias que vivi, pelo acompanhamento que tenho da 
vida política deste Pais, pelas ameaças e pelo frontal combate que já 
nz aos comunistas, vendo :1 minha terra ensangUentada c ocupada 
pelo partido comunista. Porque o primeiro setor na América do Sul 
a ser ocupado pelos comunistas foi o meu Estado e eu, de ar.mas na 
mão, os combati. Estou vivo aqui, e o meu dever é continuar esta 
luta e enquanto cu tiver forças, senão de convencimento, pelo menos 
de presença, pura que alguém possa compreender a luta que teremos 
que fazer. E Deus queira, nobre Senador, meu eminente e 
queridissimo amigo, Luiz Cavalcante, que amanhã nilo tenhamos de 
reeditar, dentro das fronteiras do nosso Pais, as lutas que tivemos no 
passado. E dessa vez serilo muito mais grave. Nilo tenhamos ilusões, 
porque no dia em que houver a imagem comunista dentro do Pais, 
no primeiro movimento que houver, temos logo que pensar nas 
nossas fronteiras. Nu hora em que houver um movimento em 
qualquer das nossas cidades, as fronteiras do Pais serilo invadidas. 
Nilo lenho qualquer dúvida sobre isso. 

O Sr. Luiz Cuvalcantc (ARENA- AL)- V, Ex• permite con· 
cluir o meu aparte? (Assentimento do orador.) 

Senador Dinarte Mariz, em matéria de comunismo, como disse 
untes a V, Ex•. tenho também o meu heroismozinho. Na mesma 
época cm que V, Ex• os enfrentava, cu, como Sargento do Exército, 
me desloquei pura Recife para combater os comunistas da 
Mauricéia. Fomos bem sucedidos, tanto que por causa disso ganhei 
uma promoção, do que muito me orgulho. Mas, permita-me voltar 
ao tema inicial. V, Ex• é o bom radical - porque radical nilo silo 
somente alguns daqueles que nilo estilo agora em suas poltronas, à 
nossa direita. Radicais hú também ao nosso lado. V. Ex•, nobre Se
nador Dinurte Mariz- com o mais vivo respeito que lhe tenho, já 
reconheci e torno a reconhecer em V, Ex• a maior das qualidades, 
que é u autcntici.dade - mas parece-me que V. Ex• exagera os 
temores, pois não os vejo assim tão latentes como V. Ex• Diria 
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mesmo- me perdoe- que V. Ex• até lembra um chauvinista, à 
espera de um Napoleão brasileiro, naturalmente um Napoleão cuja 
meta fosse a segurança e desenvolvimento nacional. Meu caro cole· 
ga, embora seja apenas seis meses menos velho do que V. Ex•, permi· 
ta-me apelar para o distinto amigo no sentido de alistar-se também 
nesse novo cordão, o cordão dos alfaqueques. e o cordão dos 
homens de boa vontade, não incendiários, mas bombeiros. São os 
que não querem a guerra, mas os que buscam a paz. V. Ex•, com o 
prestigio que desfruta em nossa agremiação partidária, se desse um 
pouco de crédito a muitos de que duvida, tenho para mim que 
V. Ex• prestaria um-relevante serviço ao Pais. AOna\ de contas, meu 
caro colega, Senador Dinarti: Mariz, jâ dizia um· raposa - aquela 
boa raposa de O Pequeno Prlnclpe- jã dizia ela que ne volt qua'avec 
/e coeur, isto é, só se vê bem com o coração. Ponha esse velho cora·· 
ção para funcionar, Senador Dinartc Mariz, c acredite nos nossos 
adversários, porque acho que eles também desejam o progresso do 
nosso Pais, o nosso desenvolvimento, a salvação nacional tanto 
quanto V. Ex• c- permita-me- tanto quanto cu próprio. 

O SR. DINARTE MARIA (ARENA - RN) - Eu é que 
agradeço a V. Ex• Agora, naturalmente, pela minha dcOciência, 
acho que não me estou fazendo entender, porque não estou 
acusando ninguém; falei sobre o MDB, de passagem, sobre o 
programa de televisão, mas aproveitei a oportunidade para fazer este 
pronunciamento sobre a ameaça comunista no Pais. Nilo distingui o 
MDB como sendo um partido que acolhesse a parte comunista, tivcs· 
se o privilégio - se é privilégio - de arrebanhar todos aqueles que 
contestam o Governo, mas mostrei, aqui, que também o meu partido 
foi citado, que é também o partido de V. Ex• Não estou atacando. 
Se o MDB ressentiu-se c retirou-se, não tenho nenhuma culpa. 
Tenho que continuar minha vida. Infelizmente, tenho comentado e, 
até, feito diversas considerações que, posteriormente, foram 
confirmadas. 

Não sou um radical como V. Ex• pensa; sou um homem, no 
meu Estado, que merece o acatamento de todas as classes, mesmo 
das mais empobrecidas. O operariado nunca me recusou seu apoio 
na percentagem com que me tem auxiliado a fazer parte desta Casa, 
na representação do meu Estado. Dos estudantes tenho recebido 
constantes manifestações c, inclusive, sou cognominado, depois que 
deixei o Governo, de "governador dos estudantes". 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL)- A prova da estima 
que lhe têm seus cocstaduanos é: o rosário de vitórias eleitorais que 
V. Ex• ostenta. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Agradeço a 
• x•, c quero dizer que aqui não vai um ataque a ninguém; isto ó 

~cnas um apelo para que tenhamos cuidado. 
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Permita-me V. Ex• 

dizer que oposição é isso mesmo. Qual o pais do mundo que não tem 
oposição? Talvez só no pais do Amin! e próprio de oposicionistas 
carregar nas cores. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Longe de mim 
falar do problema comunista vinculando ao partido "a" ou ao parti· 
do "b", Estou, apenas, levantando uma hipótese do comunismo 
estar se innltrando, e isso eu jã disse, aqui, por muitas vezes, nobre 
Senador. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Para mim, o • 
comunismo está desacareccndo no mundo inteiro. desde que· a Rús
sia tende para um pais capitalista. O comunismo "jã era". 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Tenho minhas 
dúvidas e continuo combatendo. 

Hã poucos dias, li um artigo cm O Globo - vou até: trazê-lo 
paru ser aqui transcrito- em que se falava sobre o curocomunismo, 
do perigo que havia no mundo du transformação da pútria comunis· 
ta. Hã brigas com o sistema russo, mas a idéia é uma só; aquele que 
chegar uo Governo adotarã o mesmo sistema. 

ConseqUentemente, continuo pensando, dessa forma, embora 
possa estar c:quivocado, Acho que o comunismo é um só, e vejo, a 
cada dia, uma a meça maior em nosso Pais. Ninguém é mais democra
ta do que eu e, em toda minha vida, tenho sido assim. Porque essa 
questão de defender, desta tribuna, a Democracia aliada com outras 
ideologias é muito fãcil; mas, defender a Democracia cnfrctando 
prisões, ameaças na sua vida, durante tantos anos seguidos, poucos a 
tém defendido aqui nesta Casa ou neste Pais, mais do que cu, 

O Sr. Lulz Canlcante (ARENA - AL) - Nesse particular, 
V. Ex• leva uma grande vantagem, sobre mim: porque, não tenho 
prisão alguma até agora. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Mas, V. Ex• 
vem de origem dos que prendem sempre. Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, em trouxe a esta Casa ... 

O Sr. Lulz Canlcante (ARENA - AL) - Senador Dinartc 
Mariz, cu sou Olho de um simples operârio de fâbrica, não sou um 
prendedor, absolutamente. V. Ex• se cn~ana. V. Ex• é muito mais 
militar do que este seu amigo Luiz Cavalcante. V. Ex• estã sempre 

. fardado, seus galões e suas estrelas estão resplandecendo. Nilo tem 
só quatro estrelas nos ombros, tem 40! 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN)- Muito obriga
do a V. Ex• Não sou militarista. Nasci com a vocação civilista c me 
orgulho de ter amigos militares, sobretudo, me orgulho de pertencer 
a um pais em que vamos buscar na classe militar o sustcntâculo, 
inclusive, da unidade pátria. 

Se nzcrmos uma pesquisa histórica, sobre todos os movimentos 
cívicos deste pais, vamos encontrar nos militares, talvez, o signinca
do mais forte da nossa unidade. Em todas as crises ocorridas sempre 
têm sido os militares a salvação da pátria. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- V. Ex• me permite 
citar o Patriarca da Independência? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Como não? 

O Sr. Lulz Canlcante (ARENA - AL) - Disse ele: "Coitada 
da nação onde só há admiração pela espada." 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- V. Ex• poderia 
ter citado, também, Caxias, que deu unidade à politica deste pais, 
apesar de ser militar. 

O Sr. Lulz Canlcante (ARENA - AL) - Realmente cu pode· 
ria citar Caxias, que é o patrono dos militares, com a mesma justeza 
que seria patrono dos politicas, porque Caxias foi tão bom militar 
quanto bom politico, ou por outra, foi tão militar quanto civil . 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Esta é a situa
ção que temos na Presidência da República, um dos homens mais 
civilistas que se poderia desejar, que é o Presidente Ernesto Gcisel. 
Ninguém é mais civilista do que S. Ex• 1:: um homem nilo apenas 
preparado, mas, cuja vida, toda ela, tem sido voltada para os interes
ses mais legltimos, no sentido civilista do Pais. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Como a vida de 
V. Ex• e a minha própria também. Igualmente, nem mais nem 
menos. Quanto a isso não tiramos o chapéu a ninguém. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Rendo as 
minhas homenagens a V. Ex• c reconheço que é um dos mais autên· 
ticos c melhores representantes que a Nação tem contado, inclusive, 
no cxcrclcio do mandato, com que tanto tem honrado o seu Estado, 
as A lagoas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eram estas as declarações que 
pensei prestar à esta Casa, deixando aqui uma ressalva: "Nilo me 
joguem pedras." Leiam o meu discurso e, em casa, meditem um pou
co sobre ele. Não vejam nus minhas palavras acusações a quem quer 
que seja, mus, vejam, sobretudo, o pensamento voltado para o futuro 
du nossa Pãtriu. (Mui to bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Com a palavra o 
Sr. Senador Osires Teixeira. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A razão de minha presença nesta tribuna ainda é a fala dos 
representantes do povo Ulysses Guimarães, Franco MontQro, Alen· 
cnr Furtado e Alceu Collarcs pura milhões e milhões de brasileiros 
perante as câmaras de TV na semana que corre. Fala que, a um tem· 
po, causa indignação, repulsa e desencanto. 

·Indignação porque usou-se um dispositivo de lei que permitia a 
presença na televisão para expor programas do Partido e ele foi usa
do para o nchincalhc, pura a desmedida distância da realidade, para 
o simples propósito de campanha eleitoral sem uma análise da conju
tura nacional- enfim um jogo de palavras. Repulsa porque envolvi
dos no manto de defesa dos objetivos nacionais, nada mais foram do 
que um engôdo, uma mistificação, um permanente uso de meias 
verdades com objetivos nitidamente eleitoreiros e que não conduzem 
a nada de positivo, a não ser conturbar o grande esforço nacional 
para superação de dificuldades de ordem econômica; dificuldades em 
que estão comprometidos alguns setores das nossas instituições so
ciais, diga-se de passagem, políticas e cconômicns. Desencanto por 
ver e ouvir homens da responsabilidade pública dos componentes do 
Simpósio, comparecerem perante a Nação e, sem atentarem para o 
momento delicado. em que vivemos, simplesmente provocarem, num 
nítido sentido de confronto. 

Nilo posso, sinceramente, compreender que homens como o Sr. 
Ulysses Guimarães ou Franco Montoro, tenham dúvidas da indivisi· 
bilidade dos fenômenos sociais e que essa compreensão impressa no 
entendimento da problemática brasileira dá ao eminente Presidente 
Geisel a qualificação de estadista. Não há subordinação da expressão 
política à econômica e nem tum pouco da psicossocial à militar. E: a 
busca do equilíbrio de desempenho delas que reflétc a paz e tran
qUilidade que geram o bem-estar coletivo e o caminhamcnto para o 
Bem Comum. Disso decorre a filosofia irreprochável, irrefutável do 
eminente Presidente Geisel do desenvolvimento gradual c integrado. 
O cnráter integrado é o manifesto e lúcido apelo ao realismo, de um 
país que sobrenada a uma crise econômica internacional, onde as 
repercussões do); fenômenos não encontram freios c nem se esgotam 
nas fronteiras políticas das nações, dando curso a uma renção cm cn· 
dein que não pode ser contida, senão superada por uma estratégia de 
nção capaz de minimizar as indiscutíveis alterações rápidas de 
comportamento das gerações e o natural incômodo que causam 
mudanças tão bruscas nos usos, costumes e bens postos à disposição 
do homem por decorrência das conquistas tecnológicas cada vez me
nor espaçadas das nações superdesenvolvidas e os meios de comu· 
nicnção n cada instante mais sofisticados. 

Como atender nesse apelo de nova qualidade de vida que se nlte· 
rn e se soffsticn no dia-a-dia? Na absorção pura c simples das conclu· 
sões de Kenneth Galbraight de que somos uma unidade de consumo? 
Não! Não! e Nilo! E: fundamental integrar o desenvolvimento das 
instituições que conformnm a Nação, de forma gradual. Gradunlis· 
mo que não comprometa, por gestos ou atitudes imediatistas ou 
supostamente liberais, os âspcros caminhos dos destinos nacionais. 
Gestos prccitiputados, isolacionismos, perda de integração das for· 
çns mobilizadas para o esforço de construção não podem c nem de· 
vem significar pedras de tropeços ou escorregadios perigosos para o 
amanhã. f; cxatnmcnte nesse gradualismo que reside o principio da 
segurança. A noção de segurança deve significar e significa organis· 
mos amplos c ações corajosas. Ela deve comportar: n nação que dese
ja solucionar seus problemas sem perder seus controles; a Revolução 
em marcha que não pode se perder para que n Nação não se perca. 

Vivemos, eu jâ disse c repito, indubitavelmente um momento de 
crise, mas não um momento de inaptidão pura solucionâ-la. 

Por isso, posições como a assumida pelo MDII perante as cüme
ras de TV pura todo Pais são contra os interesse nacionais. 

O que está em pauta c deve ser julgado é se essa filosofia do 
desenvolvimento gradual e integrado é válida para n Nação. O que 
convém analisar, discutir c até colocar na mesa do debate é se n csscn· 
ciu da filosofia revolucionâria de desenvolvimento c segurança tem 
gerado a possibilidade de um crescimento cconômico, a construção 
de uma qualidade de vida melhor, n possibilidade de melhor 
construirmos a riqueza nacional. Não colocar na mesa da discussão 
descontraída c simplesmente como anotaremos a seguir, senão em 
análise fecunda da eficácia c da eficiência das medidas não como se 
vivêssemos num paraíso, mas contrapondo os óbices e as vulnerabili· 
dades pré-existentes e existentes por fatores adversos internos e cxtcr· 
nos, por óbices e por antagonismos que todos sabemos existir e que é 
dever tanto de Governo como da Oposição denunciar, profligar c 
combater. 

O que importa nesta hora, Sr. Presidente, é nos conscientizar· 
mos de que a responsabilidade da segurança nacional nilo é tão-so· 
mente um item da ntividnde militar ou um dever do Presidente ou do 
Governo, senão de todos os partidos, das instituições sociais, poHti· 
cus, econômicas e militares, de todos seguimentos da pirâmide social, 
de cada brasileiro de per se. Pregar diferente. Querer fazer entender 
outra coisa; é atentar contra os interesses brasileiros. 

O que vale à pena interpretar é se é vâlido o carátcr esscn· 
cinlmente integrado do desenvolvimento das expressões cconômicas, 
social, política e militar. Essa é a filosofia do Governo que está conse· 
guindo fazer com que superemos todas as vicissitudes da crise 
internacional de maneira airosa e que deve ser julgada pelo povo, 
com o combate e críticas sérias e responsáveis que forem levantadas 
pelos homens de Oposição; 

O discutível é a colocação de que o desenvolvimento tem, cm 
condições normais, indiscut!vel dominância no binômino da filosofia 
do governo, mas que, transitoriamente, a segurança há de ter prcva· 
lencia, desde que voltado para o esforço de construção, evitando-se o 
comprometimento da realização histórica que empreendemos; 

O que deve ser dito clara e insofismnvelmentc i: se está certo ou 
não o Governo quando pretende conter, dissuadir ou banir qualquer 
veleidade subversiva ou de corrupção, eis que para isso o nrt. 182 da 
Constituição mantém a existência c n vigência do Al-5. 

O que deve si:r discutido, afinal, analisado e esmiuçado é se con· 
vém ao País continuar na trilha do planejnmento governamental atra· 
vés de Planos de Desenvolvimento e se esse planejamcntos são mctó· 
dicos e dão à máquina administrativa uma melhor eficácia do que an· 
tes. 

Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores: 
O que é afinal Segurança Nacional? 
Ralph E. Williams Jr, ao pesquisar o que ele chamava de "um 

novo sim bolo verbal de uma velha realidade", cristalizou assim seu 
pensamento: 

"Antes de tudo a Segurança Nacional é uma condição 
social. Nilo é um estado de prontidão militar, uma série de 
alinhamentos pol!ticos ou uma condição cconômica. E: algo 
que uma nação acredita acerca de si mesma; algo que os seus 
chefes CKti\o convencidos ser necessário para o bcm-estar 
continuo da nação." · 

Veja-se, pela conceituaçilo ela deixa de ser tão-somente 
condição vital do individuo, nem tampouco do grupo social para se 
confundir com o próprio interesse nacional, contendo pois carncterls· 
ticas a um tempo antropológica, sociológica c politica para afinal 
desaguar nu sua institucionalização em Estado organizado, na sua 
curacterlsticn j urldicn. 

f; a segurança nilo de hábitos, de costumes ou de instituições, 
senilo cnldeada ao nlvel abrangente da cultura, posto que, o conceito 
de nação conquanto formada de componentes c desdobramentos 
diversos é: cristnlinamente um conceito de cultura. O Professor 
Diogo de Figueiredo Moreira Neto sintetiza o conceito assim: 

"Segurançn Nacional é uma situação neccssâria de or· 
dem c de harmonia no meio social, que representa uma 



I.' 
I, 

Julho de 1977 DIÁRIO DO CON~ESSO NACIONAL (Seçio 11) Sexta-relra I• 3351 

necessidade cultural essencial à própria existência da nnçilo, n 
ser provida por funções indcclinávcis do Estado, sob a · 
responsabilidade deste c de todas as pessoas c grupos sociais, 
indispcnsllvcl à rcaliznçilo dos valores sintetizados no Bem 
Comum." 

e: n Intima c inseparável ligação do desenvolvimento com a 
segurança. Tanto devem ser atendidas as necessidades substantivas 
de desenvolvimento, quanto as necessidades ndjctivns de segurança c 
só as ocorrências conjunturais definirão n ênfase a s~r dada n uma ou 
à outra. 

A função do Direito Públicc c "estabelecer uma ordem social 
desejável". A evolução c a· revolução tecnológicas com n sua 
decorrente capacidade de gerar conflitos dos homens, grupos ou 
instituições, levaram o Estado a instrumentar-se juridicamente face a 
esses entrechoques endógenos c exógenos. Por isso, cada vez mais o 
Direito Público ê um Direito Politico. Por isso busca-se a protcçilo 
dos valores da nacionalidade, cstabclcccndo·sc prioritariamente uma 
ordem politica desejável. e: o Direito Constitucional c o Admihis· 
trntivo promovendo o desenvolvimento c a segurança, inserindo csti· ' 
. mulantcs par~ mudanças da ordem; é o Direito da Segurança iínpon· 
do padrões de comportamento capazes de preservar os valores cultu· 
rnis da nacionalidade. 

e: nesse clima c nesse estágio da nossa vida politica que o cmi· 
ncntc Presidente Ociscl convoca a quantos militam na politica a põr 
cm prática sua "imaginação criadora" para estabelecer novos c 
melhores mecanismos pollticos para o aprimoramento de nossas 
instituições políticas. e: ainda o lnclito Presidente que conclnma:" 

"A portentosa construção desse futuro rcnlizar-se·á, 
necessariamente, no quadro do nosso regime democrático 
- que convém aqui destacar - obedece, entre outras, às 
regras fundamentais: do atendimento das aspirações do povo 
cm geral, excluindo o domlnio dot interesses de indivlduos, 
grupos, classes ou regiões; da representatividade, com 
organização partidária de natureza plural; de substituição 
periódica do supremo mandatário, o Presidente da 
República. 

O regime, contudo, é suscctlvcl de natural dcscnvol· 
vimento, cm dccorrcncia de possibilidades ou necessidades 
que venham n ser criadas pela segurança c pela evolução soei· 
ai, 

No aperfeiçoamento do regime c, pois, das estruturas 
pertinentes, devcr-se·á, entretanto, evitar o mero formalismo, 
impedir o retorno ao passado condenado c nilo abdicar das 
prerrogativas ou poderes que fornl!l atribuídos no Governo, 
enquanto essenciais à realização dos objctivos concretos c 
cspccfficos que lhe cumpre perseguir para a segurança social, 
económica e politica dos brasileiros, As modificações 
necessárias necessitam ser rcallsticns c oportunas, com frnn· 
guias que tenham, como contrapartida necessária, n 
responsabilidade cfetivn, c corresponder incontestavelmente 
à nossa índole c à vontade politica da nação interessada, 
sobretudo cm que senão o clima de tranquilidade 
indispensável ao pleno rendimento de seu labor ordenado c 
produtivo, Resultarão basicamente, de progresso que se rcali· 
zn na educação de nosso povo c na sua salda motivação polfti· 
ca, tarefa esta última, dependente, cm larga escala, da ativi· 
dndc das organizações partidárias. 

Os partidos pollticos - tanto do Governo como da 
Oposição, cada qual no papel que lhe cumpre desempenhar 
- silo essenciais no estilo de vida democrático como veículos 
exclusivos da participação do povo na organização do poder 
e como responsáveis pela autenticidade do sistema 
representativo. A eles cabe, pelos seus princípios c progrn· 
mas, pelas lideranças cm todos os níveis de ntuaçilo, pela 
perseverante dcdicnçilo à causa pública, pela continua 
renovuçilo de valores c oferecimento de oportunidades 

particularmente nos jovens c pelos padrões de comporta· 
mente polftico, concorrer decisivamente para o aperfeiçoa
mento da estrutura polfticn nacional." 

E no desiderato propiciar o desenvolvimento polftico, a lei 
permitiu que o MDB fosse à televisão difundir o seu programa. 

O que fez, no entanto, o Movimento Democrático Brasileiro? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

A cena assistida por milhões c milhões de espectadores foi cfcti· 
vamente impnctunl. Sucedendo-se cm monólogos de péssimo gosto, 
Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Alencar Furtado c Alceu Col· 
lares, ao invés de contribuírem para a normalidade democrática: ao 
, invés de exercitarem suas inteligências para n construção nacional; 
ao contrãrio de difundirem o programa de ação do MDB, longe de 
pretenderem usar devidamente um instrumento de aprimoramento 
de nosso processo polftico, simplesmente representaram uma comé· 
dia. Uma comédia do "talvez" c do "quem sabe", TALVEZ tenham 
se esquecido que foi um instrumento democrático de aprimoramento 
político que tenha lhes permitido o irrcsponsãvcl dos conceitos 
emitidos cm colocações tipicamente de provocação c que por si só 
desmentiam as censuras, as faltas de liberdade e as contenções que 
levianamente assacarnm contra o Governo. Ou quem sabe tenha sido 
mesmo o interesse de atear fogo no circo, declarar guerra, de subvcr· 
ter, que os tenha inspirado? TALVEZ Sr, Presidente tenha o Sr, Ulis· 
ses Guimarães se esquecido, de propósito, a quase franciscana devo
ção do Presidente Gciscl pelo processo de distensão polftica c prco· 
cupnção com a democratização do País, tantas c tantas vezes procla· 
mada e praticada, a ponto até de lhes permitir o acesso à TV cm 
cadeia nacional para pregar o insensato, ou, QUEM SABE, o nobre 
deputado procurou proclamar seu combate ao continuísmo na vã 
tentativa de esconder seu próprio continuísmo na Presidência do 
MDB, numa clara c insofismável falta de autenticidade c legitimi· 
dade de colocação? TALVEZ o mesmo Sr. Ulysscs Guimarães tenha 
se esquecido de que, ao reclamar o voto dircto na escolha de 
Presidente da República e Governadores, omitia a participação sua c 
de seu Partido em processos idênticos elegendo o próprio Presidente 
c Governadores de sua legenda partidária onde detinham a maioria 
da preferência popular ou, QUEM SABE, seu Partido, agora num 
ato de cocrõncia vai deixar de concorrer às eleições indirctas no 
Estado do Rio de Janeiro c daí abrir mão do Senador ·por eleição 
indircta? TA L VEZ tenha o Sr. Ulysses Guimarães, no trato do Al-5, 
feito mero jogo de palavras de ''poder c governo"; uamor c terror" 
porque sabe que ele é um instrumento de autodefesa do Estado con· 
trn a subversão e n corrupção ou, QUEM SABE, está com medo de 
confessar publicamente que nem ele nem seu Partido estão cumprin· 
do seu papel estudando os problemas nacionais e apontando cnmi· 
nhos; detectando as falhas da administração c dando soluções ou 
colaborando com o Governo no equacionamento de dificuldades que 
estrangulam nosso desenvolvimento? TA L VEZ tenha invocado o 
episódio bíblico de Eclcsinstcs no caso de Nntan com o Rei Davi, 
para justificar sua incontinência verbal e o ridículo de suas acusações 
ou, QUEM SABE, tenha feito isso porque no falar ao país inteiro ti!o 
impatrióticu e levianamente, tenha se lembrado da passagem blblica 
de Jesus expulsando os vendilhões do templo por conspurcarem a 
sua cnsu santo? 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SP)- V, Ex• dá licença para 
um aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Com muito 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Otto Lehmnnn (ARENA- SP)- Nobre Senador, estou 
ouvindo, com grunde interesse, o discurso que V, Ex• pronuncia ncs· 
te instante. Pediria licença pura dizer que o que eu considero ainda 
mais grave, e isso nuo há em nenhum lugar do mundo, é que houves· 
se u Oposição usndo do horário grntuito dn televisão, cedido peln 
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Justiça Eleitoral, não pura pregar idéias ou doutrinas, mas pura fazer 
polfticu cm termos de comício de praça pública, invadindo os lares 
de todos, fossem ou nilo adeptos dus agressões que tiveram de ouvir. 
Fala-se, c ainda há pouco se fez, no radicalismo do nobre Senador 
Dinurte Mariz, quando S. Ex• faz advertências para um perigo que 
poderá atingir a todos nós e esquece-se do radicalismo daqueles que 
foram à telcvisuo só pura atacar, talvez pura fechar as portas a um 
entendimento. Tanto que a atitude assumida pelo MDB, naquela 
noite, surpreendeu as áreas militares mais liberais do País. Era o que 
gostaria de acrescentar ao discurso de V. Ex• 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Assiste, nobre 
Senador Otto Lchmann, plena razão a V. Ex• Na verdade, além do 
qualificativo original que coloquei na posição tipicamente teatral do 
Movimento Democrático Brasileiro de comédia de mau gosto, 
acrescento: 

COMI::DIA DE MAU GOSTO E PESSIMAMENTE REPRE· 
SENTADA, COMI::DIA DO "QUEM SABE" E COMI::DIA DO 
"TALVEZ". 

O Deputado Alceu CoiJarcs TALVEZ tenha declarado que o 
modelo económico i: injusto, concentrador e elitista porque de<· 
conhece os cspetuculares programas sociais do Governo, do lN PS, do 
FUNRURAL, do INAN, do FGTS, do PIS-PASEP, do BNH c tan· 
tos outros ou, QUEM SABE, não quer aceitar os Sindicatos como 
eles são: dando assistência médica, distribuindo bolsas de estudos. 
dando cursos profissionalizantes, firmando acordos patronais, 
cumprindo seu papel sem badernas, sem greves, sem aproveitadores 
numa política trabalhista sã c voltada para o interesse dos 
trabalhadores? O Deputado Alceu Colares TALVEZ critique a poifti· 
ca de salário miníma do Governo, se esquecendo de que graças à 
ução cfctiva do Ministério do Trabalho os índices de acidentes caiu 
vertiginosamente. A correção do salário é razoável, aí está a 
Secretaria de Emprego c Salário c a cada dia maior número de operá· 
rios se capacita profissionalmente para auferir melhores rendimentos 
ou, QUEM SABE, quer amarguradamente se queixar do povo que 
escolhendo melhor mantém uma larga maioria da ARENA no 
Congre•so Nacional, como ele próprio confessa? 

Chanchada de mau gosto do "TALVEZ c do QUEM SABE", 
em que o Senador Franco Montoro TALVEZ tenha manobrado 
maliciosamente os números da dívida externa c os tetas dos nossos 
salários, para encobrir de um lado o cspctacuiar desempenho de nos· 
sa pauta de exportações c de outro para deliberadamente dcsconhc· 
ccr que somos um País em desenvolvimento c que não poderemos 
jamais ser comparados em termos de economia a países de economia 
estratificada como os países do centro europeu, ou, QUEM SABE, 
pense que "pacote de junho" do MDB cm TV tenha o condão de 
jogar por terra todo o esforço governamental na dircção do bem 
comum c possa colocar-nos em pânico? 

Sem dúvida, Sr. Presidente c Srs. Senadores. 

Chanchada do "TALVEZ" c do "QUEM SABE", cm que um 
Alencar Furtado dividindo seu Partido c assumindo a liderança vira 
as costas ao seu juramento Constitucional, trai os princípios de 
defender a integridade politica pátria c prega aberta c ostensivumcn· 
te a divisão e o confronto; agride frontalmente o Governo num con
traditório assustador. Nilo há liberdade? E como falou à Naçilo intei· 
ru! Nilo há rospcito à lei? E como se valeram dela c de uma decisilo 
da Justiça para afrontar a Nação? Fula cm arbítrio insuportável mns 
como justifica ter sido o povo convocado às urnas em 1976 c ter dado 
umu estupenda vitória uo Governo? Toda suu fala i: amorfa e con
traditória. Todos seus argumentos por si se destrócm. 

O Sr. Leite Chaves(MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Ouço o nobre 
Senador. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR)- Parece que o Partido de 
V. Ex• e us hostes do G.worno se levantam nilo contra o que foi dito 

pelos nossos Líderes no último programa assegurado pelo Tribunal 
Eleitoral. Parece que a reação é contra u accttabilidade popular, do 
País, em relação àquelas razões deduzidas no programa. E. por que 
houve esaa aceitabilidade? 1:: porque os fatos silo verdadeiros. As· 
seguro a V. Ex• que se aqueles discursos forem examinados, ninguém 
poderá neles surpreender qualquer insulto, qualquer provocação. 
Estão adstritos aos parâmetros do nosso programa. E se V. Ex•, 
hoje, diz que há liberdade porque eles falaram, veja V. Ex• que é 
uma liberdade relativa. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Qual a liberda
de que nilo e, Excclénciu? 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Esta lei, que assegurou à 
Justiça Eleitoral o direito de nos pronunciarmos na televisão, poderá 
ser surpresa u qualquer instante por determinação do Senhor Prcsi· 
dente da República e sem recurso algum. Então, essa lei decorre de 
uma liberalidade do Presidente. !'; um arbítrio! Por mais que Sua 
Excelência seja um homem tolerante, é um arbítrio. Basta Sua 
Excelência querer, ele a suprime. Então, essa liberdade não deflui da 
lei, da vontade da Nação c, sim, da condescendéncia pessoal. No 
instante cm que o Presidente quiser, por prcssuo ou por vontade pró· 
pria, pode suprimir, e estaremos sem liberdade alguma. Logo, na 
liberdade que-nua decorre de uma lei, fundada cm princípios consti· 
tucionais absolutos c sim do arbítrio decorrente do Al·S, i: liberdade 
relativa e transitória. Qualquer desses nossos companheiros, como 
nós, a qualquer momento, poderemos ser cassados, basta uma inter· 
prctaçào, basta uma convcniencta, nao há segurança nenhuma. Veja 
V. Ex•, nós Senadores do País, eleitos pelo povo, poderemos, por 
qualquer motivo, ser cassados pelo Presidente, que nem sequer pelo 
povo foi eleito em pleito direto. Então, o nosso mandato, inclusive 
como o de qualquer parlamentar neste País, e mesmo o mandato e as 
atribuições dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e de todas 
as autoridades do País, por mais altas que sejam, dependem da vonta· 
de do Presidente. !'; por esta razão que dizemos que nua hã liberdade. 
Há uma liberdade consentida, fundada no arbítrio, existente, apenas, 
enquanto existir a tolerância. De forma que V. Ex• hã de convir que 
os nossos líderes se houveram de maneira muito séria c honesta. O 
programa foi um dos mais elevados, não se vê uma provocação nem 
uma ofensa. As informações foram concretas, fundadas em dados 
que são diretos, aquilo que constitui a base dos 1\PSSOS pronun· 
ciumentos nesta Casa. Agora, querer descaracterizar a grun~ezu do 
pronunciamento, daquele instante cívico nacional, apenas para 
servir a caprichos? Evidentemente, Ex•, não é servir à verdade e nem 
servir ao País. Os quatro líderes que se pronunciaram na televisão 
silo da mais elevada seriedade. Não houve proposta de divisão, o que 
se profligou, e o que foi objeto daquelas reclamações sobre aquelas 
queixas públicas foi o restabelecimento do Estado de Direito que, de 
resto, foi o que motivou a Revolução de 1964. Mui to obrigado. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO.) - Ouvi, nobre 
Senador, com muita atenção o seu upurte. Sem dúvida, ele i: bastante 
mtcressunte, interessante mesmo. E merece alguns esclurecimcntos. 
Primeiro, nilo fomos nós que retiramos a grandeza da presença do 
Movimento Democrático Brasileiro, perante a Nuçilo inteira. Foi 
exatamentc o contraditório os seus próprios argumentos, cxatamen· 
te, o risível da posição assumida de quem chega perante a Naçi\o 
inteira e diz: "Não temos liberdade de falar!" E, no entanto, u Nnçilo 
intciru o ouve, "Hú contenção de direitos!" E, no entanto, 
achinculhum, provocam, tentam, e nada acontece. 

Quando V. Ex• argUi e deflui do interesse presidencial ou da 
vontade presidencial exclusivamente o direito de se falar perante a 
televisuo brasileira, me parece que V. Ex• nilo está sendo liel, 
absolutamente liel à verdade. Truta-se de uma lei votada pelo 
Congresso Nacional, a lei que fixou tempo e hora destinada aos 
Pnrtidos Políticos pura pregarem os seus programas de governo, 
pura difundirem resultados dos seus simpósios. I: evidente que essa 
lei nua previa a presença de qualquer partido político, perante a 
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televisão, para atentar contra as instituições vigentes, para pregar 
abertamente, como se pregou, contra todo esse arcabouço institucio· 
nu! existente no Pais, O Al·5 existe, nobre Senador, V, Ex• o sabe, 
para que a Nação se auto-resguarde, para que o Estudo se autodefen· 
da, c só é usado, por isso mesmo, naqueles dois pontos fundamen
tais, cm que a ução delctí:ri~ de alguns, pode conspurcar os interesses 
maiores do Estado, que são a corrupção c a subversão. Nilo se usou; 
c não se usará o Ato Institucional n• 5, jamais, pura revogar essa ou 
aquela lei. Esse, o engano de V. Ex• 

Mas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, repito: 
Nilo hã liberdade? Disse o Senador. E como falou à Nação intei· 

ra? Não hll respeito da lei? E como se valeram dela e de uma decisão 
da Justiça para afrontar a própria Nação? Fala cm arbitrio 
insuportúvcl, mas como justifica ter sido o povo convocado às urnas 
cm 1976 e ter dado uma estupenda vitória ao Governo? Com isto 
toda a sua fala é amorfa e contraditória, Todos os seus argumentos 
por si se destroem. Falou em irresponsabilidade? Havcrâ a bem da 
ética que declinll·las, Que angústia nacional é essa de que fala 
Alencar Furtado em que o povo é: alegre, cm que hã tranqUilidade 
para o trabalho c para a produção de riquezas que o MDB teima 
confundir, alterar c provocar? 

Que idéia csdrúxula é: essa de Assembléia Constituinte? Em que 
se parte da contestação para rcalizã-la? O que se pretende afinal? Ati: 
quando vão usar a liberdade de expressão para esbofetear o Governo 
que a concedeu? Basta! Diz o Deputado, Basta, Senhores! dizemos 
nós! 

Deixem a Nação crescer c se desenvolver com a segurança que é: 
ncccssâria! Voltemos as costas sim, mas para os brasileiros derrotis
tas, negativistas, que manipulam bem as palavras que podem contur
bar a ordem! Deixem a nação andar, senhores! Vamos nos dar as 
mãos! Com trabalho, com ação. Vamos construir um Brasil grande 
cm paz, sem provocações, sem jogo de palavras que nada constroem 
c aí, então, tornaremos esse Al-5, que se quer detestado por todos, 
mas só temido pelos corruptos e pelos que atentam contra o regime, 
total c completamente anacrônico c superado! Vamos acabar ~om as 
chanchadas do quem sabe c do talvez c com a pantominas, frente a 
televisão! Vamos construir algo duradouro para nossos filhos!!! 

Acabemos de uma vez por todas com o derrotismo c com as 
frases feitas. A democracia hã de ser construida, Sr. Presidente, com 
amor, com ardor, com trabalho, c, sobretudo, com espírito público!!! 

Esqueçamos o TALVEZ~ o QUEM SABE. Seja a nossa fala a 
recomendação de Cristo: O nosso dizer SIM: SIM/NÃO: NÃO. 

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

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Sr. Presidente, peço 
a palavra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Gilvan Rocha, como Líder, 

O SR, GIL VAN ROCHA (MDB- SE. Como Líder, pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

No resto de tarde, final da primeira etapa de nossa vida legislati· 
va deste ano, repetem-se monotonamente as criticas ao pronuncia
mento que, dentro du lei, um Partido legal fez, cm rede nacional de 
televisão, 

Estus rcprimendus, cc:rtumentc, não correspondem, Sr. 
Presidente, à repercussilo mugníficn que aquele programa teve na opi· 
niilo públicn, nilo somente na audiência, mas, e principalmcutc , 
poln demonstrnçilo colhidn por órgãos de informuçi!o, da aquicscên· 
cin e dn concordüncin dn imensa maiorin da populaçi!o brasileira 
consultndn us teses do Partido a que pertenço, 

1: preciso, muis uma vez, que se digu, Sr, Presidente, o que u 
Nnçiloj(l sabe. O MDB defendeu posições progrumdticns; fez criticas 
doutrinárins: nilo usou o medievnl costume de crlticns pessoais, e 
usou, dentro dn lei, escrnvo que deln continun n ser, dn prerr.ogutivu 
de trunsmitir ns suns opiniões e o seu progrnmu à populaçilo do 
nosso Pnls. 

A réplica, Sr, Presidente, que tem sido qual um realejo, repetido 
nesta Casa, nestes últimos dias, não traz a resposta doutrinária que 
aqueles pronunciamentos exigiram. 

Insistem, os homens da ARENA, na monótona c pouco criativa 
critica pessoal. Quando falávamos cm concentração de renda, a 
resposta é: que cstumos numa chanchada: quando pronigamos contra 
a irregularidade salarial, raziamos uma comédia; quando perguntáva
mos sobre a utilidade do AI-5, estávamos cm uma pantominia. 

Na verdade, Sr. Presidente, a consciência nacional sabe da posi· 
ção do nosso Partido. A posição do Movimento Democrático 
Brasileiro, já de hã muito tempo, não é mais partidária; é: uma posi· 
ção da inteligência nacional, da vanguarda intelectual, dos cstudan· 
tcs, do clero, das classes produtoras, enfim, da comunidade brasilci· 
ra, que, ainda atônita, espera o que sempre foi prometido, hã mais de 
uma década: que o movimento de 1964 foi um movimento corretivo 
c jamais dcnagrado para substituir a democracia. 

Sr. Presidente continuamos a aguardar que venham a nós, c 
venham, também, à Nação, dizer qual a excelência de um Governo 
forte; se o Governo forte conseguir desatrelar este País dos problc· 
mas que continuam a anigi-lo, Continuamos a aguardar que venham 
nos dizer que os atas do arbítrio foram feitos para uma melhor divi· 
silo de renda. Continuamos a esperar a explicação da utilidade do 
fechamento do Congresso, da cassação de mandatos, das eleições 
programadas na base de mâquina de calcular, para que se tenha um 
eleitorado absolutamente de acordo com a aritmética, a fim de que o 
Partido da Oposição nunca tenha condições de vencer. Continuamos 
a esperar, Sr. Presidente, depois de 13 anos a evidência de que tudo 
foi feito, em benefício da grandeza desta Nação. 

E o que ouvimos, Sr, Presidente? A monótona c desafinada 
sinfonia de explicações, qucjâ não nos convence, porque não convcn· 
ce a maioria da Nação brasileira. Continuamos a ouvir que somos 
saudosistas, como se já não fôssemos uma Nação que, 13 anos 
depois, renovou mais de 2/3 da sua população adulta. Continuamos, 
Sr. Presidente, a ouvir humilhados, que estamos infiltrados c 
interessados por regimes espúrios, que defendemos idéias com unis· 
tas, quando todos sabemos que este é: o grande biombo que se mon· 
tau para separar a Nação da vontade popular, pois, no Brasil, como 
em qualquer outro país civilizado, os comunistas não resistem a um 
confronto nas urnas, 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Veja V, Ex• que este argu· 
menta está internacionalmente desacreditado. Nos Estados Unidos, 
onde isso foi usado na época do macarthismo, jd não encontra eco. ~ 
o próprio Jimmy Cartcr, atualmcnte, que surjc, no mundo, como um 
dos grandes lideres do Ocidente, chegando a dizer que os Estados 
Unidos, hoje, se libertaram desse medo; se libertaram disso. Por esse 
motivo, não precisam viver, hoje, dando as mãos a ditaduras, sob o 
pretí:xto de também temerem o comunismo, levavam os Estados 
Unidos à associações que, agora, foram repudiadas pela grande 
nação americana, Assim o argumento que V, Ex• acaba de colocar à 
baila i: dos mais claros, Esse argumento de amedrontar-se com o 
comunismo, para ctcrnização de poder ou para outra realizaçilo de 
forças nilo tem mais sintonia com o espirita dos dias de hoje, 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Sabe V. Ex•. assim 
como u Nação e o mundo, que os mais recentes exemplos- c o mais 
recente deles é: o da Espanha - comprovnram, mais uma vez, que 
sendo o comunismo uma espécie de hrlbito noturno nilo resiste à luz 
rneridiunn do confronto com u democracia. 

Parece, Sr. Presidente, que hã um acordo tácito: não se permite 
que se combutnm idí:ins com idéias, pnru que nestn mistura ideoló· 
gicu, que artificialmente se fez no Pais, tenhn-se a grande e salvadora 
desculpa, puru que o Brasil não mereça chegar à democracia, tanto 
tempo prometidn. 
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Sr. Presidente, é preciso que raciocinemos, todos, que este é um 
Pafsjovcm, de um mundo novo, De um mundo que, hoje, tem muito 
menos guerras do que teve ontem. Este é um Pafs de um mundo cm 
evolução. t: o mundo novo do homem que rompeu os grilhões da 
gravidade, lançou-se no espaço sideral c conquistou a lua. Este é um 
Pafs de uma nova ordem, de uma nova juventude, que nos deu 
magnifico exemplo, na década de 50, rompendo com o convenciona· 
Iismo, voltando ao campo as tradições mais puras do artesanato, 
adotando a dcscontração de suas roupas, de suas idéias c do seu 
relacionamento. 

Saudosistas silo aqueles que nilo querem ver esta juventude par· 
ticipando; saudosistas são aqueles que pretendem que este Pafs nilo 
tenha relógio, não tenha história, c que continue ligado à acontc· 
cimentos de 1964. 

Treze anos depois, Sr. Presidente, a nova geração que começa a 
ocupar os c~rgos deste grandioso Pafs está convencida que estamos 
no caminho certo, Nós queremos distensão também, mas, não adis· 
tensão que fecha Congresso, não a distensão que programa eleições 
com máquinas de calcular, ni!o a distensão que se escandaliza com a 
pequena nesga de liberdade que nos é oferecida no maior ve(culo de 
comunicação do mundo. 

Nós queremos, isto sim, a distensão do melhor, a distenção da 
sclcçilo natural das idéias, para que possamos provar que este Pa!s, 
fiel ao seu passado, repudia extremismos, que este Pafs que construiu 
a sua história na fraternidade, saberá sem precisar do arbftrio, da 
vontade única c da imposição, alcançar a glória c a posição que merc· 
cena história. 

Sr. Presidente, com melancolia, o Movimento Democrático Bra· 
silciro ao responder ao Lldcr da Aliança Renovadora Nacional, com 
melancolia- repito- percebe que as nossas idéias, só não se perde· 
ram no ar, porque foram captadas por corações brasileiros, justos 
mas não tiveram a dos homens desta Casa e do Governo, a acolhida 
c o respeito .que merecem. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Braga Júnior, 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ocupamos, hoje, esta tribuna para render a nossa homenagem a 
um ilustre conterrâneo, filho do Amazonas. 

Somente um determinismo incxorâvcl c irrcvcrslvcl afastaria do 
cxcrcfcio cfctivo nas Forças Armadas um valoroso c combatente 
soldado da estirpe do General Syscno Sarmento. A compulsória veio 
atingi-lo precisamente no momento cm que o brilho da sua intcligên· 
cia é o acervo da sua cultura serviam à nobilitantc causa da Justiça. 
Nunca uma vida refletiu ti!o bem a imagem poética de Castro Alves 
- nem cora o livro de ombrear com o sabre, nem cora o sabre de 
chamá-lo irmilo -como a desse eminente militar, nas duas grandes 
c significativas etapas de soldado e aplicador da lei. Justas, portanto, 
Sr. Presidente, as homenagens que se tributam ao General Syscno 
Sarmento, na ocasii\o cm que se afasta da atividadc do Superior 
Tribunal Militar, para a clama reflexão do descanso rctcmpcrador de 
tantas energias despendidas a serviço da Pátria. A vocação militar do 
ilustre pomcnageado - ele mesmo o diz - jâ se marcara, nos seus 
verdes anos, quando sob a benfazcja infiuência de um tio seu, grande 
admirador das Forças Armadas, recebera a orientação talhada nos 
principies da ordem, da disciplina c do respeito ils instituições, cuja 
sfntesc cristalizava-se no pensamento "o soldado, requinte do ci· 
dadilo", Com essa formação scdimcntou·sc o cspfrito de um dos 
mais lnclitos militares de nossa Pátria. Tal a sua inclinação, que, 
antes de cursar a Escola Militar de Reulcngo, jâ sentara praça como 
simples soldado no 27 BC cm Manaus. Saindo aspirante cm 20 de 
janeiro de 1928, dedicou-se inteiramente ii sua carreira, obtcnd~, cm 
seguida a serviços prestados cm vârias guarnições, a almejada pro· 
moção a Capitão, que lhe proporcionou cursar u Escola de Apcrfci· 
çoamcnto de Olicias. O desejo de aperfeiçoar-se levou-o aos Estados 

Unidos da América do Norte, onde estagiou no 28 RI·Fort Jackson, 
na Carolina do Sul. Mas jâ como Major, os embates da vida o 
levaram à dura contingência de enfrentar os rigores da guerra. 
Comandando o 2• Batalhão de Regimento Sampaio, da Força 
Expedicionária Brasileira, destacou-se o seu cxtraordinârio 
desprendimento, revelando-se, ainda, a sua habilidade de comando c 
cspfrito de liderança, Nenhum brasileiro pode olvidar o que rcprcscn· 
taram, cm sacrifícios e renúncias, as conquistas gloriosas de Monte 
Castelo c Montcsc. Lã ficaram, nos campos ensanguentados das 
batalhas, os corpos de muitos brasileiros que deram as·suas vidas na 
defesa de um alevantado ideal de democracia e solidariedade hu
mana. O então Major Syscno Sarmento, pela sua participação nesses 
episódios de grandeza c coragem, recebeu a medalha-Bronze Star 
dos EUA. A sua brilhante carreira militar, dar para cá, foi galardoa
da com as promoçÕes a Tenente-Coronel, com curso na Escola de 
Comando c Estado-Maior: a Coronel, com formação na Escola Su· 
pcrior de Guerra: a General-de-Brigada; General-de-Divisão c, por 
último, a General-de-Exército, cm 1967. As suas comissões militares 
nilo foram menos significativas: foi Comandante do 31 BC; do 2• /I• 
RI: Chefe do EM da Divisão Blindada; Comandante da 2• Blindada 
Mista cm Corumbã; Chefe do Gabinete do Ministro do Exército, 
General Costa c Silva; Comandante das Forças de Emergência das 
Nações Unidas no Oriente Médio; Dirctor-Gcral do Material Bélico; 
Comandante do 11 Exército; c Comandante do I Exército. 

Detentor de numerosas condecorações, brasileiras c cstrangci· 
ras, foi, por fim, elevado ao cxercfcio da judicatura militar, 
à vista de usa inigualável capacidade c inteligência. Por todos esses 
aspectos que enobrecem a existência desse ilustre militar, foi que o 
Ministro do Exército, General Sylvio Frota, teve oportunidade de 
dizer que se tratava de "um dos maiores idealistas c participante da 
Revolução de 1964, sempre ligado aos seus amigos, sempre tolerante 
com as fraquezas alheias, c que guarda no peito o coração de um sol
dado magnânimo". 

Sr, Presidente, Srs. Senadores: 
Como magistrado, o desempenho do General Syscno Sarmento 

cristalizou uma espécie de paradigma que, estamos convencidos, 
servirá, por muitos anos, de cstfmulo a numerosos brasileiros, 
sobretudo aos dedicados à difícil tarefa de julgar. Na sua lilosofia de 
conduta e de pensamento, inscrevia-se a convicçilo de que "o militar, 
no Brasil, é um civil de uniforme, c o civil é um soldado sem farda. 
Ninguém conseguirá jogar um contra o outro. A Nação é uma só, c 
scrâ obra impatriótica tentar dividi-la entre militares c civis." 

Esta, Sr. Presidente, a figura de um ilustre filho do Amazonas, 
que soube honrar as valorosas tradições do nosso Estado c que 
temos o privilégio de homenagear, no instante cm que, compelido pc· 
los rigores da legislação especifica, deixa, nos meios militares, uma 
lacuna de diflcil preenchimento. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Uma nota ousada, com requintes de irresponsabilidade, tumul· 
tuou, nos últimos dias, os circules siderúrgicos do Pais c os meios 
aliciais, em virtude da reivindicação feita cm nome de interesses de 
grupos que, pela defesa que se pretendeu fazer, nilo demonstrou a 
parte de grandeza que a nota devia oferecer: 

Refiro-me à nota da Associação Brasileira pnra o Desenvolvi· 
mente da Indústria de Base, conhecida como ABDIB, relativa à 
Usina de Tubarão, que estaria cm construção no meu Estudo, o 
Esplrito Santo, com a participação da SlDERBRÁS. 

Sr. Presidente, a nota du ABDIB, referindo-se à Usina de Tuba· 
rão, declara a pouca viabilidade dessa usina siderúrgica, sem citar as 
razões de sua denúncia. 
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Aquela associação, ontem, cm entrevista do seu Presidente, ao 
Jornal do Brasil, voltou a falar da possibilidade do renegociamento 
entre as partes contratantes, da construção da Usina de Tubarão, 

O que a ABDIB pretende, cm primeiro lugar, é atingir, injusta· 
mente, a dircçilo da SIDERBRÁS, c principalmente o Dr. Wilkic 
Moreira Barbosa, Vice-Prcsidcntc da SIDERBRÁS, pela entrevista 
que deu nos jornais nu qual criticou o procedimento da ABDIB, 
vcrbcrando o procedimento dessa entidade com as sugestões que 
apresentou. O Presidente da ABDIB afirmou ser inviãvcl a constru· 
ção da Usina de Tubarão c pediu o renegociamento da sua constru· 
ção, entre os sócios que a integram, como se o acordo fosse um 
entendimento entre associados c não uma decisão crltrc países, 

O Dr. Wilkic Moreira Barbosa é um engenheiro ilustre, cx-Dirc· 
tor, por seis anos, da ACESITA, a grande usina siderúrgica de 
Minas, pertencente no B.anco do Brasil c foi, durante cerca de 10 
anos, principal assessor da CACEX - Carteira de Comércio 
Exterior do Banco do Brasil, nas quais prestou relevantes serviços à 
siderurgia e ao Brasil, assessorando tão difícil sctor de nosso comér· 
cio exterior. 

Conheci o Dr. Wilkic como estagiário da Escola Superior de 
Guerra, onde a sua atuaçilo foi das mais brilhantes, das mais atuan·. 
tcs c das mais assinaladas, nas passagens mais significativas daquela 
instituição. 

Quando diz a ABDIB que o projeto de Tubarão tem pouca 
viabilidade, Sr. Presidente, comete uma injustiça com a dircçilo da 
SIDERBRÁS, o grupo que dirige n siderurgia no Pais, negando, 
portanto os grandes c extraordinários trabalhos de sua Dirctoria, do 
Sr. General Presidente, Alfredo Américo da Silva e do seu Vice· 
Presidente, Dr. Wilkic Moreira Barbosa, brasileiros ilustres a quem 
a siderurgia nacional deve inestimáveis serviços. 

O Brasil, Sr. Presidente, firmou com os italianos e com o Govcr· 
no Japonês, a respeito da Usina de Tubarão, o protocolo de Tóquio, 
cm novembro de 1973, c nele se estabeleceu na sua cláusula 8•, o 
seguinte: 

"Em principio, a parte maior do equipamento será 
importado do Japão e da Itália. O restante do equipamento, 
será manufaturado no Brasil." 

Este protocolo foi firmado pelo Brasil c pelo Japão - o chamado 
Protocolo de Tóquio - cm novembro de 1973, com o assessora· 
menta do Ministério da Indústria c do Comércio do Brasil, Sr. Prati· 
ni de Morais, no Governo do Presidente Médici, 

Por ele, tocava ao Brasil, apenas, "o restante do equipamento'\ 
sem estabelecer seu quantitativo. 

Sr. Presidente, no atunl Governo, com a dircção da 
SIDERBRÁS, entregue ao General Alfredo Américo da Silva e ao 
Dr. Wilkie Moreira Barbosa, o trabalho que eles fizeram cm prol da 
indústria brasileira c na defesa dos nossos interesses, está assinalado 
pelo seguinte acontecimento: assinou-se um termo de compromisso 
em 26 de fevereiro de 1975- portanto quase três anos após àquele 
Protocolo de Tóquio - c, neste termo de compromisso, na sua 
cláusula 5•, se estabeleceu que o Brasil teria direito a: 

"95% (noventa c cinco por cento) das obras civis: 20% 
(vinte por cento) dos serviços de engenharia: c 33% (trinta c 
três por cento) do equipamento c suplemento de equipa· 
menta." 

Ora, Sr, Presidente, de um Protocolo assinado cm 1973, no 
Governo passado, cm que se deixava para o Brasil o restante do 
equipamento, reservando-se à Itália e ao Japi\o, os dois sócios do 
empreendimento, a maior parte dos equipamentos, caberia ao Brasil 
o que sobrasse do fornecimento dos seus sócios estrangeiros. 

Com u Dirctoria utual da SIDERBRÁS, jâ no atual Governo do 
Presidente Geiscl, foi assinado o termo de compromisso de 26 de 
fevereiro de 1975, no Rio, c nua mais cm Tóquio, em que se reserva· 
vu ao Brasil uma quota-parte nos cquipumentos -a tcrçu parte do 
que forneceriam os dois sócios estrangeiros, ulém de todas as obras 

civis c 20% (vinte por cento) dos serviços de engenharia, o que 
representa um dimensionamento real de nossa participação no 
empreendimento, garantindo-se para a indústria nacional, uma 
quota-parte significativa c no mesmo pé de igualdade com os dois só
cios estrangeiros, a Kawasakijaponcsa c a FINSIDER. 

Por ai se vê o quanto foi conseguido para a indústria nacional, 
evoluindo-se de um "restante de equipamento" para números bem 
expressivos, com a mesma grandeza dos outros sócios. 

Deve a ABDIB ler os dois Atas Internacionais, para concluir o 
quanto a SIDERBRÁS defendeu os interesses da indústria nacional, 
mantendo os altos interesses brasileiros, e conquistando uma posição 
''mtajosa para nossa indústria, 

Firmou-se um 'sislcina cross-cheklng, através do qual, os dois 
sócios estrangeiros fiscalizam o atendimento das exigências do 
material fabricado no Brasil, ao mesmo tempo que o Brasil fiscaliza
rá, na Itália, o material italiano c no Japão, o material produzido 
nesse pais. Veja o Senado o tratamento reservado aos sócios pelo 
compromisso firmado entre os interessados. 

O Brasil ganhou, portanto, com a direção da SIDERBRÁS, 
com os termos do Compromisso. A SIDERBRÁS garantiu para a 
indústria brasileira a participação de 33% no equipamento, enquanto 
que aquele Protocolo assinado cm novembro de 1973, no Governo 
passado e sob a assessoria do Ministro Pratini de Morais, 
reconhecia, apenas, a maior parte do equipamento que seria importa· 
do do Japão e da Itália c o restante manufaturado no Brasil. 

A Diretoria atual da SIDERBRÁS reivindicou uma posição 
melhor para o nosso País c para a nossa indústria, como se está 
vendo. Exatamcntc a ABDIB, que agora vem a público, injusta. 
mente, tecer, a respeito da dircção da SlDERBRÁS, comentários 
suscitando o renegociamento das cláusulas do acordo c ainda mais, 
reivindicando 65% (sessenta c cinco por cento) da construção do 
equipamento, que não devia fazer tal sugestão, jll que seus interesses 
foram resguardados nas negociações de pais pura pais. 

Sr. Presidente, a SIDERBRÁS garantiu, ainda, que a nossa 
indústria fabricará para a nossa Usina de Tubarão, com as mesmas 
características com que o Japüo c a Itália fornecerão seus equipa
mentos, isto é, atendendo às três exigências fundamentais e 
condições .<lne qua nan do equipamento: qualidade, preço, c prazo, 

A SIDERBRÁS assinou compromisso, sendo fiadora do equipa· 
menta brasileiro, cm qualidade, cm preço e cm prazo. E o que 
vemos, Sr. Presidente, o que temos visto infelizmente- c nós esta· 
mos dizendo aqui, para o Senado da República - esta mesma 
ABDlB niio tem correspondido a prazo, nos fornecimentos à 
PETROBRÃS c nem tão pouco na construção dos equipamentos das 
nossas usinas hidrclétricas, que têm sido fornecidos com certo 
utruso. Penoso é dizê-lo aqui no Senado. 

Portanto 11 SIDERBRÁS, nindu conferiu aos nossos industriais 
que não têm uma tecnologia tão uvançada, em matéria de siderurgia, 
confiando-lhes uma garantiu da entrega desse material sob essa trfpli· 
ce cxigi:ncia internacional,' cm qualidade, prazo c preço que scrilo 
exigidos, por sua vez, dos dois sócios, o Jupuo c a ltúliq. 

Ora, Sr, Presidente, ainda mais, o que eles reclamam du 
SIDERBRÁS para a indústria de Tubarão, é que se exige das indús
trius siderúrgicas brasileiras subsidiârias da SI DER BRÁS. 

A · futurn usina de Tubarão não é umn subsidiária da 
SI DER BRÁS é umnnssociadu. 

Tem portanto, uma característica muito definida e muito mais 
·ultu do que aquela da AÇOMINAS, da USlMlNAS, du COSIPA c 
da Ferro c Aço de Vitórin que suo subsidiárins da SlDERBRÁS, 
Nós temos um compromisso internncionnl com o Governo Japoni:s c 
o ltalinno. Nilo apenns um ncordo de negócios entre construtores: te· 
mos ucordo firmado em Tóquio pelo Senhor Presidente du Repúbli· 
cu General Ernesto Geisel, com ussessoria de quatro Ministros c do 
Governo Jnponi:s, de que nós construirfnmos Tubarão com esta 
trfplicc purticlpaçi\o, com o aval c a gnrnntia dos Governos de nossos 
pulses. 
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O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA - CE)- Eminente Scnndor, 
não se esqueça do Legislativo, E com assessoria de um Senador e um 
Deputado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)- Eu ia chegar lá. 
Registro com muito prazer a assessoria do nobre Senador Virgflio 
Távora, que tem sido um incansável batalhador, defensor desses 
pontos de vista, c do Deputado Joaquim Coutinho. 

Portanto, Sr. Presidente, nós somos associados. Quando a 
ABDIB diz que tem de ser revisionado c renegociado, ela está 
pensando que isto é um negócio entre Tubarão e a Firma Kawasaki 
ou a FINSIDER. Não. Isto é um acordo de Governo para Governo, 
de Pais para Pais. Isto foi firmado, Sr. Presidente, em Tóquio, 
quando da visita do Senhor Presidente da República, Presidente 
Geisel, que estava assessorado pelos Ministros das Relações Exterio
res, Azcrcdo da Silveira, Severo Gomes, da Indústria e do Comércio, 
Shigcaki Ucki, das Minas e Energia, Reis Velloso, do Plancjamento, 
além do Chefe da Casa Militar que deram, ao ato, as características 
de um ato completo, firmado entre dois países, assinado pelo nosso 
Presidente c pelo Primeiro-Ministro do Japão, representando o 
Imperador. Nilo foi um contrato firmado num cartório qualquer, 
entre partes contratantes quaisquer. Foi um acordo internacional, 
firmado entre nações soberanas e que não podem, por qunlqucr mo ti· 
vo, renegociar o que foi acordado, o que foi estabelecido, a menos 
que essas duas Nações não possam ser considcrndas como duas 
potências dignas de seriedade ou dignas de respeito. 

Pensa n ABDIB que o assunto pode ser renegociado, como um 
acordo ou um contrato entre uma fundição qualquer e um forne
cedor de ferro ou aço, 

. E no comunicado Brasil-Japão, se estabelece: 

"8.3 Os dois lados concordam em cooperar na constru
ção do primeiro cstâgio da Usina Siderúrgica de Tubarão c 
cm colaborar a fim de assegurar o seu sucesso como 
empreendimento de nlta eficiência económica." 

"Ademais, ambos·afirmaram que parte da produção de 
placas de aço da Usina de Tubarão será exportada para o 
Japão em termos estáveis, c de longo prazo, de acordo com 
entendimentos prévios acertados pelos parceiros do 
empreendimento." 

Sr. Presidente, hoje no início dos nossos trabalhos ouvimos o 
discurso do nobr.c Senador Joilo Calmon que foi o primeiro a trazer 
ao conhecimento da ·casa esta comunicação da ABDIB protestan
do contra os termos em que o comunicado é vazado. Quero 
agradecer ao ilustre Senador João Calmon, da ARENA, que mecha· 
mou ontem ao seu gabinete para ouvir a exposição do ilustre Vicc· 
Presidente da SIDERBRÁS, Dr. Wilkic Barbosa, que fez um amplo 
relato das negociações c do termo em que se colocn, hoje o problema 
deTubarilo. 

O Sr. Vlr10lo T'vor1 (ARENA - CE) - (Com assentimento 
do orador.) Eminente Senador, permita-me inserir no seu discurso, 
para que, de uma vez por todas, interesses particulares nilo queiram 
tumultunr uma questão que jâ está tão bem definida pelo Governo; a 
leitura do item 83 do comunicado conjunto de Tóquio, que se 
V. Ex• permitir, nós o daremos como lido, para nilo interromper o 
seu discurso, c o passaremos às suas milos. Por ele se vê claramente 
que é um acordo entre países; PT saudações. Nilo tem nada que se 
discutir mais aqui no Brasil sobre esse assunto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agrndcço o 
aparte de V. Ex•. 

De fato, Sr. Presidente, o que a ABDIB quer é que seja 
renegociado. A ABDIB talvez se esqueceu de que foi a Dirctoria du 
SIDERBRÃS de hoje c o Governo que conquistaram essa posiçilo 
vuntujosu pura o Brnsil, a posição igualitária com a Itália c com o 
Jupão. 

A Socicdndc de Tubarão, u Companhia Siderúrgica de Tubarão 
- CST. fnr-se·á com a seguinte divisão de capital: Kawnsaki, 

juponcsu, com 24,5; FINSIDER, ituliuna, com 24,5 e u 
SIDERBRÃS, do Brasil, com 51% do seu capitul. Portanto, isto foi 
negociado;' e agoru u ABDIB, utravés desse comunicado sibilino, 
incrimina exatumente aqueles que defenderam os interesses da 
ind\Ístria brasileira. 

A Diretoria da ABDIB pede para ser renegociado este acordo, 
quando o mesmo j(• foi firmado de Governo paru Governo, de pais 
para país, de poténcia pura potêncin. 

Sr. Presidente, í: em Tuba ri! o- que vni ser construída em Vitó
ria- que se durá a junção do carvilo que vem de puíses estrangeiros, 
e o que virú de Santa Catarina, que se dará, repito, o encontro, nas 
plutuformus da Usina de Tubarão, com o míní:rio que desce dns 
montnnhas de Minas. 

Nenhuma usina do porte da de Tubarão, é tão bem localizada 
como a nossa. Segundo nos relatou o ilustre Vice-Presidcnte da 
SIDERBRÃS, não haverá no mundo, ati: 1980, ncnhumn usina do 
porte daquela. Nenhuma, até 1980, que esteja cm congitação por 
outro pais, com as dimensões de Tubarão. 

Mas, Sr. Presidente, pelo que a ABDIB está dizendo, parece 
que nós estamos nas condições de distribuir vantngens pura o 
Japão e pura a Itália. Nilo; i: uma sociedade de três países. O Japão 
está com uma capacidade ociosa de 40 milhões de toneladas de aço; 
ele está afogado, também, com sun indústria siderúrgica. 

E a ABDIB quer que renegociemos para, entilo, exigir mais do 
Japão, quando eles - a verdade é esta, Sr. Presidente - pelas 
dificuldades que estamos criando, poderão abandonar Tubarão c 
deixar que nós construamos a nossa indústria, com o pouco din'hciro 
que temos. Acontecerá com Tubarão o que aconteceu com ltaqui, de 
onde saiu n Nippon Stecl c com a Carajás, de miné:rio de ferro, de 
onde saiu a United Steel, dos Estados Unidos, abandonando a Vale 
do Rio Doce, sozinha, para o prosseguimento de suas obras na expio· 
ração de Carajás. 

Portanto, eles estão julgando que nós estamos serrando de cima 
e distribuindo vantngens. Nós somos associados; h6 negociações de 
Governo parn Governo, de país para pais. A Dircçüo da 
SIDERBRÁS, agiu, Sr. Presidente, patrioticamente, reivindicando 
uma posição para n nossa indústria que ela não tinha cm 1973, que 
foi renegociada, em 1975, ntravés do citndo Protocolo, onde· foi 
reconhecida nossa participação industrial no mesmo pé de igualdade 
com a indústria do Jnpào c da Itália. 

Sr. Presidente, nós teremos, assim, a Usina de Tubarão no 
nosso Estado, no Estado do Espírito Santo, com a participação dos 
japoneses, com 24,5%, da FINSIDER italiana, com 24,5% e da 
SIDERBRÃS com 51%. 

O Sr. VlrgR!o Távora (ARENA- CE)- V. Ex• permite? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não. 
O Sr. VlrgR!o Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 

permita-me aduzir mais algumas achegas, ar, no seu discurso, que é, 
lamentavelmente, um discurso feito num fim de tarde, quando deve
riu ser feito pura um Plenllrio cheio. Oxnlá que o Brasil tivesse 
sempre a felicidade nos seus entendimentos internncionais como teve 
no de Tubarão. Havcrll uma produção de 3 milhões de toneladas, 
hoje, numa época cm que há uma ociosidnde no mercado interno· 
cionnl, tendo gnrantida a compro de 1,5 milhilo de toncladn pelos 
nossos parceiros, qucirnm ou nilo cstejnm satisfeitos as suas necessi
dades ou não. C; garantida internamente, também, n compra da outra 
metndc, mercê dn alocaçilo feita à CSN, de 500 mil, e à COSIPA, de 
um milhão de toneladas. A concepção desta usina honru,justnmente, 
os negociadores brasileiros. V. Ex• faz muito bem, neste momento, a 
exemplo do que ht\ pouco ouvimos do Senador João Calmon, em ela· 
mar contru oquilo que consideramos qunse que uma estultice, querer 
modificar algo que foi obtido a troco de muito trabalho, de muito 
esforço, algo cm que, se hoje negociado, essas clóusulus dificilmente 
prevaleceriam nindn a nosso fnvor. Este 1: o ponto que gostaria de 
acrescentar no discurso de V. Ex•, parabenizando-o por estu 
afirmativa de nncionalidndc que aqui fn7 .. 
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O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o 
apurtc do nobre Senador, Líder da Maioria, a cujas intervenções, às 
vezes, oponho certa resistência, mas agradeço suas intervenções 
abalizadas e justas. 

Sr. Presidente, vou apenas alinhar algumas considerações, para 
terminur a comunicação que faço, jâ que, nesta hora bruxclcantc da 
nossa sessão, estamos por encerrar nossos trabalhos. Mas falo para 
u minha consciência, pura o meu Estado e parn o meu Pais, 
ulertundo-os sobre o que ocorre com a construção da Usina de Tuba· 
rào. • . 

Quero dizer que, de fato, uma das cláusulas- como bem situou 
V. Ex•- mais interessantes, é u do mercado cativo, que a usina de 
Tubarão vai ter no Japão e na Itália, com u colocação da metade das 
placas que ela vai produzir. Ela vai produzir 3 milhões de toneladas 
de placas anuais das quais l,milhão c 500 mil serão de rcsponsnbili· 
dade do Japão c da Itália. Nós ficaremos com I milhão c 500 mil, que 
colocaremos na Siderúrgica Nacional c na COSIPA, como usinas 
complementares da nossa fabricação de aço. 

Portanto, o aço exportado será por um preço, Sr. Presidente, 
que chamamos preço atualizado, sem flutuação de merendo à base 
do custo remunerado. Um preço garantido por dezoito anos. Duran· 
te dezoito unos Tubarão fornecerá ao Japão c à Itália, anualmente, I 
milhão e 500 mil toneladas de placas a um preço sempre atualizado, 
sem flutuações. Chama-se a isso mercado cativo. Na indústria, 
Sr. Presidente, o seu grande problema é encontrar mercado para o 
seu produto; e a Usina de Tubarão já tem metade de seu mercado 
internacional assegurado. E ainda mais: geraremos, com isso, 300 
milhões de dólares anuais, e no seu segundo estágio gerará 450 
milhões de dólares só nas placas exportadas para o Japão c a Itália. 

E colocaremos a outra metade, no mercado interno, com as pia· 
cus que as usinas da COSIPA e da Companhia Siderúrgica Nacional 
vão manipular com o outro milhão e meio de tonelada. 

No entanto, Sr. Presidente, quando o nobre Senador João 
Calmon esteve ontem com o Senhor Presidente da República 
reivindicando para o Espirita Santo a agilização da nossa sidcrúrgi· 
ca, o que hoje reconhecemos através do discurso por ele pronuncia· 
do na primeira hora, falou cm nome dos capixabas, defendendo não 
só o interesse do Espirita Santo mas o do Brasil, porque este é um 
item precioso do Programa Siderúrgico Brasileiro - a Siderúrgica 
de Tubarão. 

t: uma indústria, Sr. Presidente, que vai representar nessa 
primeira fase, 4.900 empregos c na segunda 8.000 empregos indire· 
tos para, no apogeu de seu desenvolvimento, com 6 milhões de 
toneladas, representar cerca de 6.500 empregos diretos, c cerca de 
10.000 empregos indirctos. 

O Sr. Joio Calmon (ARENA- ES)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Com muita 
honra. 

O Sr, Joio Calmon (ARENA- ES)- Nobre Senador Dirceu 
Cardoso, desejo congratular-me com V, Ex• pelo seu fulgurante 
discurso, defendendo com a maior vibração o interesse que não ê 
apenas do nosso Estado, o Espirita Santo, mas também do Brasil. 
Desejo aproveitar esta oportunidade pura congratular-me também 
com V. Ex• pela presença nesta sessão, do Dr. Wilkic Barbosa, Vicc· 
Presidente du SIDERBRÁS, que tem sido um corajoso, um bravo, 
um inexcedível defensor da Companhia Siderúrgica de Tuburno, 
inclusive, reagindo, com a muioi energia, contra u nota insolente da 
ABDIB que coloca seu interesse sctorial ucimu do interesse do nosso 
País. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agrudcço o 
upnrte de V, Ex• nobre Se nu dor que, hoje, pela primeira vez, rclutun· 
do suu uudiênciu com o Senhor Presidente du Rcpúblicn c com u 
Diretoriu dtt SIDERBRÁS, demonstrou o seu zelo c putriotismo, 
defendendo, encurniçudumente, u construção du Usina de Tubarão. 

O que nós, capixabus, estranhamos é que não tenham sido, 
ainda, liberados pelo BNDE os primeiros 840 milhões de cruzeiros 
para o. inicio das obras civis daquela usina, porque a nota da 
ABDIB, cita técnicos da COSIPA, da Companhia Siderúrgica Na· 
cionnl c da USJMINAS que nno são favoráveis à construção da 
·usina de Tubarão, c que não sabem que, com o atraso do seu 
funcionamento, o Brasil deixará de ter, desde o primeiro ano de sua 
operação, 300 milhões de dólares de placas de aço na exportação. 
Cada dia de atraso no funcionamento dessa usina, representa para a 
economia brasileira já crodida, exausta, um tanto exangUe, 
Sr. Presidente, um prcjulzo de um milhão de dólares, da receita cm 
dólares que Tubarão proporcionará ao Brasil. 

Com a siderúrgica de Tubarão, instalur-sc·ilo cm Vitória, 163 
novas indústrias satélites ou de apoio, representando um mercado de 
trabalho extraordinário para aquela área. 

t: um investimento da ordem de 2 bilhões c 265 milhões de dóla· 
rcs, com o capital repartido entre os três sócios, de acordo com o 
"Acordo Geral de Acionistas" já firmado entre os interessados, cm 
que a Kawnsaki e a FINSEIDER oferecerão a garantia de seu 
financiamento, a 15 anos de prazo cu juros de 7,5 u 8% ao ano. 

Quanto à afirmação da ABDIB de que o empreendimento é de 
interesse bastante discutivel, basta que citemos, para pulverizar a 
aleivo.1ia daquela entidade, o ofício firmado por dois Ministros do 
Brasil, em documento enviado ao Sr. Presidente da SJDERBRÁS, 
General Alfredo Américo da Silv~. firmado nos termos seguintes: 

"Brasília, 24 de agosto de 1976. 
Temos u satisfação de comunicar u V. Ex• a que, 

levando em conta, 
-o carãter prioritário do Projeto de Tubarão, confor· 

me Resolução n• 25/74, da CONSIDER; 
-o inegável interesse nacional do empreendimento; c, 

finulmentc, 
-o compromisso firmado pela SIDERBRÁS com os 

associados estrangeiros, no Acordo Geral de 24 de maio de 
1976, 
asseguramos, em nome do Governo, a concessão de garan
tias, diretamente pelo Tesouro Nacional, sem ônus, pura os 
contratos de financiamentos estrangeiros, necessários à 
aquisição, pela Companhia Siderúrgica de Tubarão, de bens 
e serviços técnicos destinados à construção c instalação da 
Usina de Tubarão. 

Aproveitamos o ensejo pura reiterar a V, Ex• protestos 
de elevada estima c consideração. - Mário Henrique 
Slmonsen c Severo Fagundes Gomes, Ministro da Fazenda c 
da Indústria e do Comí:rcio." 

Ainda mais. O Ministro Shigeaki Ueki, assim se referiu ao 
empreendimento. (Ofício enviado ao Sr. General Alfredo Américo 
da Silva.): 

"Resumidamente, posso dizer que o projeto Tubarão 
continua merecendo alta prioridade por parte do Governo c 
de empresas japonesas do setor. De acordo com o paper 
anexo, que me foi entregue na reunião que mantive com diri· 
gentes da Kuwnsaki Steel Corporation, V. Ex• poderá vcrifi· 
caro sério propósito de uma decisão rápida sobre a participa· 
ção daquela Companhia no empreendimento." 

Este documento foi firmado em 27 de fevereiro de 1976. 
O que diz u ABDIB, u esses documentos firmudos por Ministros 

do Governo brasileiro, com referência à viabilidade c a alta priori· 
dudc, o inegável interesse nucionul, depois de estudos profundos, por 
técnicos du mais ultu competênciu? 

Que poderá dizer ugoru, os engenheiros du COSIPA, du 
Compunhiu Siderúrgica Nucionul e du USIMINAS, diante de tais 
ulirmuçõcs1 

No que toca llufirmução du ABDIB de que é "muito duvidosa u 
garantia de ubsorvição pelos sócios italianos e japoneses de sua 
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quota-parte da produção de Tubarão", segundo sua nota basta citar 
o item 2 da nota da SIDERBRÁS, divulgada ontem p~los jornais 
que expressamente declara: 

"Considerando-se o mercado cativo de 18 anos, a nxa· 
ção dos preços de venda foi objcto de acordo entre as partes, 
visando mantê-lo ntunlizado c independente das nutunçõcs 
do merendo internacional. 

Estabelecendo-se o critério do "custo remunerado" 
cobrindo as despesas operacionais, todo o serviço da divida c 
assegurando uma remuneração do capital investido com um 
dividendo médio anual de 6%." 

Cremos que a SIDERBRÁS deu resposta categórica à indaga· 
ção da ABDIB, respondendo-a de forma formal c irrcspondfvcl. t; a 
palavra da entidade que truta c superintende a siderurgia nacional 
contra a palavra interessada c vazia de interessados que defendem -
se é que se pode chamar defesa a este ataque socz c malévolo - que 
pcocuram apenas, seus interesses exclusivos numa operação que 
envolve até a própria honra c dignidade de pulses que negociaram 
soberanamente um acordo internacional. 

Outra vantagem incstimãvcl de Tubarão i: que, de sua produ· 
ção, no volume de 3 milhões de toneladas, I milhão c quinhentas mil 
toneladas serão destinadas ao consumo interno de outras usinas que 
já preparam seu Estágio 111 para receber essa produção, se 
tivéssemos de produzir apenas para alimentar tais usinas, deveria 
haver um investimento de I bilhão de dólares, para produzir a custos 
maiores, em conseqUência da redução de escala, o aço de que necessi
tam. 

Produzindo 3 milhões de toneladas, seus custos scri\o inferiores, 
. além da localização ideal, no ponto de encontro do carvão com o 
minério de ferro, c com sua localização magnlnca c lógica, à beira 
mar, permitindo o escoamento de sua produção pela via mais 
econômica de transporte, para o mercado exterior c para o mercado 
nacional. 

Se girarmos nossos olhos sobre a siderurgia do mundo, vcrinca· 
mos que é raro encontrar-se uma grande usina siderúrgica com a 
localização ideal como Tubarão. 

Ela receberá minérios sem necessidades de transportes, pela 
estrada de ferro que traz o minério para exportação, c que silo as 
linhas do Vale do Rio Doce, correndo do Quadrilátero até ao porto 
de Tubarão. 

Ainda mais- para gerar 3 milhões de toneladas de aço deverá 
consumir 2 milhões c 400 mil toneladas de carvão, representando ccr· 
ca de 160 milhões de dólares. Assim, Tubarão gerará, com sua 
exportação de placas de aço, os dólares necessários para cobrir a 
importação de carvão, necessário, garantido por 18 anos, ncando 

.livre, a produção de I milhão c SOO mil toneladas de placas para 
alimentar as usinas nacionais. 

Tubarão é um projeto que tem 3 anos de estudos, pesquisas c 
maturação. Não foi realizado a toque de caixa, mas, cuidadosa· 
mente, com equipes de técnicos estrangeiros que aqui estiveram c 
estudaram, desde sua localização, num terreno que dispensa até a 
fixação de estucas para a sustcnçilo de suas grandes estruturas, até o 
exame de água, possibilidades de poluição, salda de produto pelo 
porto de Praia Mole, jã estudado e aprovado que absorverá um 
investimento de 350 milhões de dólares e sua estratégica localização 
que todas as Comissões aqui vêm, aprovam c aconselham, como o lo· 
cal ideal c lógico pura a localiznçi!o da grande siderurgia cm nosso 
País. 

Tuburuo tem tudo para se tornar uma realidade de acordo com 
o Plano Siderúrgico Nacional. Truta-se de um grande empreendi· 
menta trinucionul e que se constituir(} num grande pólo de utrução 
industrial pnru u âren. 

No seu segundo cstilgio, quando estiver fabricando 6 milhões de 
toneladas, produzirá 450 milhões dc dólares de divisas para o Brasil. 

Portanto, Sr. Presidente, quero - é a homcnugcm que ia fazer 
-já que o nobre Senador Jouo Culmon se referiu à presença, na 

galeria, do no,brc Vicc-Prcsidcntc da SIDERBRÁS, também, prestar 
a minha homenagem a sua presença que muito nos enaltece, ouvindo 
essa defesa que fazemos, nós da Oposição, sobre a instalação, no 
meu Estado, de um~ siderúrgica que, untes de ser capixubu é 
brasileira, como um dos itens do Programa Siderúrgico Brasileiro c 
que vai render para o Brasil, cm 18 unos de funcionamento, cm 
associação com o Japão c a Itália, u soma total de cinco bilhões de 
·dólares, com o aço que vai produzir. E, ni!o só o minério de ferro que 
vamos vender, convertido cm aço; nesse aço serão gastos o quartzo; 
quartzolitc, o culcârlo, o carvão c a mão-de-obra brasileira, rccru· 
tada cm toda a área do Espirita Santo, c empregada cm Tubarão, 
Sr. Presidente, será um orgulho para os capixabas c· para os 
brasileiros, no encontro da história, entre o curvilo c o minério na 
plataforma de Vitória, no pãtio da futura Usina de Tubarão. 

Criar obstâculos à construção de Tubarão é querer criar 
obstáculos ao progresso do Brasil, dificultando-lhe o seu decisivo 
arranque para grandes c significativos objctivos na gcograna 
econômica do mundo de amanhã. 

Tubarão é tão cápixaba quanto brasileira. 
Tubarão é uma slntcsc da Companhia Siderúrgica Nacional, cm 

Volta Redonda, da COSIPA, cm Cubatão, S. Paulo, da USIMINAS, 
cm Minas Gerais. 

Criar um empecilho à sua concretização é atrasar o roteiro de 
progresso c desenvolvimento de nosso Brasil, barrando-lhe os 
caminhos de sua industrialização. 

Dificultar Tubàrão é procurar retardar o desenvolvimento do 
Brasil. · 

Muito grato a V. Ex•. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESiDENTE (Braga Júnior) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Mauro Bcncvidcs. 

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

Novos dados,. relacionados com o desenvolvimento do Nordes
te, são conhecidos agora da opinião pública brasileira, gerando, cm 
conseqUência, maiores preocupações quanto aos fndiccs do crcs· 
cimento regional. 

Na Sessão LcgisÍativa de 1976 e no primeiro semestre do corrcn· 
te ano, em numerosas oportunidades, fizeram-se ouvir, no Congros· 
so, Senadores c Deputados, apontando falhas c omissões verificadas 
no atendimento daquela área do território nacional. 

Ainda recentemente, nz pronunciamento nesta tribuna, mos
trando algumas distorções constatadas no Polfgono das Secas, 
notadamentc no que tange à sistemática do Imposto sobre Circula· 
ção de Mercadorias, por cuja reformulação vimos cnvidando csfor· 
ços, com a decidida solidariedade de eminentes Pares nesta Casa. 

Pus cm evidência; naquele último ensejo, dados cxtrafdos do 
Boletim Estatfstico, do Centro de Informações Fazcndárias do 
Ceará, através dos quais se infere que os atuais critérios decorrentes 
daquele tributo significaram, no confronto entre mercadorias entra· 
das c saldas nas fronteiras estaduais, um prcjufzo de 700 milhões 
para o Erário ccarcnsc, somente no que diz respeito à arrecadação da· 
uno anterior. 

Rccnfutizci, na ocasião, a importância de que se deverá revestir 
o debate cm torno do ICM, a ser coordenado pelas Comissões de 
Economia c de Finanças do Senado, cuja realização está prevista 
para o mês de setembro vindouro. 

Hoje, tenho por objctivo focalizar a desaceleração sofrida, no 
momento, pelos investimentos a cargo da SUDENE, segundo 
informações recolhidas junto à assessoria cconômica daquela ugên· 
cia descnvolvimcntista. 

De acordo com ·divulgação cfctuada cm alguns órgãos da 
imprensa brasileira, a desaceleração, no primeiro semestre, 
aproxima-se de 50% a menos, tendo por base as aplicações cfctuadas 
cm igual pcrfodo do uno passado. 



I\ 
ll 
!1 
I 

l 
I 

1 

Julho de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçio 11) Sexta·felra I• 3359 

Nos seis meses do cxcrclcio pretérito, u SUDENE movimentou, 
dos incentivos, import:inciu superior u 9 bilhões de cruzeiros, en· 
quanto uté u presente datu, neste uno. o montante nlcunçudo foi de 
upcnus l bilhões c 23 I milhões. 

Hú quem utribuu este descompasso uo novo posicionamento 
ussumido pelos representuntes dos vilrios Ministérios, integrantes do 
Conselho Dcliberutivo, que utilizum todos os urtirlcios regimentais 
puru ohstuculizur u trumituçi\o de ulguns processos de interesse du 
Região Nordcstinu, 

Diz-se m~:smo que os Governadores, insatisfeitos com o estra
nho comrortumento dos porta-vozes ministcriuis, estariam se 
prepumndo pura impedir que tivesse continuidade aquele processo· 
obstrucionista, que vem prcjudicundo o crescimento de uma das 
muis sofrid:1s fnixns territoriuis do Pnís. 

Ali(Js, ubordundo os ·cntruves, agravados durante a última 
reunião da SUDENE. o jornul Tribuna do Ceará ressalta cm seu 
editorial, de 23 de junho: 

"Comcntumos, untes, a recente reunião do Conselho 
Administr:1tivo du SUDENE, que teve reulmente um sentido 
histórico: umu tomadu de posição ostensiva dos Governado· 
res do Nordeste contru u atitude dos representimtes dos 
Ministérios que votaram contra u aprovação de um projeto
Minuço S.A.- que foru unalisudo e uprovado pela Secreta· 
riu daquele órgüo. A utitude dos Governadores objetiva 
csscnciulmentc defender u competência da SUDENE como 
responsúvcl pelo desenvolvimento do Nordeste e a respeito 
do quul deve dar a última palavra, quanto à prioridade e 
viabilidade dos projetas submetidos a seu estudo e decisão. 
Mesmo porque us cartas-consultas, untes de aprovadas ou 
rej~itudas, transitam por órgãos federais vinculados à maté· 
riu, onde rcccbcm parccercs contrários ou favoráveis. !'; 
ncccssúrio, pois, que u SUDENE seja investida de autoridade 
pura decidir de acordo com a suu rcsponsabilidnde." 

Este, Sr. Presidente, o trccho do editorial do jornal Tribuna do 
Ceará. 

Torna-se imprescindlvcl, pois, que todas as forças vivas do 
Nordeste se arregimentem pura preservar os interesses regionais, 
deixando-os a salvo de planos contensivos, embargadores dos nossos 
unscios dcsenvolvimentistns. 

Com fundamcnto em informações divulgadas pela própria 
SUDENE, nota-se que o sctor agropccuário vem experimentando 
uma diminuição de aplicnçõcs, se comparados o primeiro semestre 
de 1976codc 1977. 

No uno passado, foram aprovados investimentos du·ordem de 
471 milhões, enquanto este uno, atê a última sessão, o montante 
atingido foi de apenas 199 milhões e 389 mil cruzeiros. 

Na parte concernente à geração de empregos refletiu-se inevi· 
tuvclmcnte este quadro de reduções, umn vez que, em função dos 
projetas até agorn acolhidos, em número de 43, dar-se-â o 
apmveitnmcnto de 9.616 oportunidades, enquanto, no mesmo perlo· 
do, no uno anterior, alcançou-se 12,620. 

Por sun vez, registra-se nprccnsão no que se relaciona com as dis· 
ponibilidadcs do FINO R, tcmn aqui debatido nos últimos dias, por 
iniciativa dos Scnudorcs Luiz Cavulcante, Helvídio Nunes, Marcos 
Freit~: c Age no r M~1rh1, 

Tudo isso, ugon1 re>1h.:ado em meio o. novos confrontos esta· 
tísticos, deve ser objeto de prolonguda r.eflcxão por parte dos respon
sáveis pela politica ''Conômico-financeiru do Governo. 

Aqui esturcmos, utentes, parn reclamar medidas acautcladoras 
das nossus uspiruções, sem o que elas jamais se tornarão realidade. 

Pode-se mesmo ufirmur que u nossa persistência é descabida, 
pois o Executivo Fcderul ucompunhn, pari passu, a evolução dos 
futos uli registrados. 

Se, porém, npesur de nossos protestos c reivindicações, ocorrem 
circunstlincius desfuvorúvcis - como foi o cuso, por exemplo, do 
Decreto-lei n' 1.47H- não serin udmisslvcl que nos muntivésscmos 

upútícos, sem upontur, com incisividudc c vigilância, as distorções 
. que retnrdum a murcha du evolução nordestina. 

Os números mencionados no curso destas considerações mere
cem ser examinados detidamente pelos sctores oficiais competentes, 
impedindo-se, assim, que se avolumem a insatisfuçüo e o in· 
conformismo entre os que lideram as correntes de opinião do 
poligono das Secas. 

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

O SR. PRESIDENTE (Braga Júnior) -Concedo a palavra ao 
nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No último Simpósio Nacional do Álcool, realizado nu Câmara 
dos Deputados, o Ministro das Minas c Energia, Sr. Shigeaki Ueki, 
proferiu conferência onde concluiu por mostrar que o aguapé, planta 
marinha, altamente difundida no mundo ocidental, poderá substituir 

· o petróleo. A síntese desta palestra foi publicada no jornal O Globo, 
de 17 de junho de 1977: 

Brasília (0 GLOBO)- Dentre as várias fontes de 
energia não-convencional que podem substituir o petróleo, o 
Governo está estudando também o aproveitamento do 
uguupé. uma planta que se desenvolve em águas poluldns 
com grande quantidade de gás, de tal modo que um cultivo 
de apenas um quilômetro quadrado serã suficiente para 
abastecer de energia uma cidade de 50 mil habitantes. 

A revelação foi feita pelo Ministro.das Minas e Energia, 
Shigcuki Ueki, no encerramento, ontem, do Simpósio Na
cional do Álcool, promovido pela Comissão de Agricultura e 
Política Rural da Câmara. A importância dessa planta é tão 
grande, segundo Ueki, que seu aproveitamento está sendo 
estudado até por cientistas na Nasa, No Brasil, as formas de 
aproveitamento como fonte de energia são objeto de estudos 
de técnicos do Projeto lpiranga, cuja finalidade é encontrar 
substituto para o petróleo. 

Além de poder ser utilizada como fonte de energia, o 
aguapé possui alto teor protéico, com lndiccs que se 
equivalem à torta de soja. Pode ser, portanto, aproveitado 
como alimento para o gado, 

O Projeto lpiranga, disse o Ministro Ucki, vai firmar 
convõnio com a Universidade de Campinas, Suo Paulo, para 
desenvolver um programa de cxperiõncias na represa de 
Americana, atualmente com alto Indico de poluição. 

Sr. Presidente, o aguapé, em que pese a jocosidade do seu nome, 
é essa planta marinha que se desenvolve profusamente nas águas 
doces, quer de rios, quer de lagos, quer de aquedutos. Essa planta é 
uma das maiores pragas contra a qual os Estados Unidos estilo lutan· 
do, há mais de 70 anos. O caso, ali, assumiu uma gravidade tamanha 
que, hoje, 1: objeto de' segurança nacional. Se alguém for encontrado 
com uma planta dessa natureza, ainda que para o ajardinamento de 
casas ou de apartamentos, estâ sujeito à prisão. 

Existem publicações secretas, difundidas pelo Corpo de 
Engenheiros do Exército Americano, divulgando, com freqOéncia, 
entre os setores especializados normas de orientações e resultados de 
experiências, pura a destruição dessa plüntula terrivcl. Elas silo 
capuzes de obstruir rios navegáveis, de apossarem-se inteiramente de 
hidrelétricas, com grandes possibilidades de destruição das suas 
turbinas. 

E pura o conhecimento de V. Ex•s estou, aqui, com diversos nú· 
meros das revistas, publicadas pelo Exército Americano com a 
denominação de Aquatic Plant Contro/ Program, quer dizer, 
Progrnma para Controle da Planta Aquática, onde vários aspectos 
dos resultados desse combate estilo sendo mostrados, 

Traduzi, apenas, um pequeno capitulo, paru dur u idéia da 
extensão dos dunas que essa planta pode trazer puru um pais, pela 
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rnluiç:"to das {1).!:11!1 .. doces, pela irwusnn dos rc:servntórios naturais 
nu arlilid;ris das ÍIJ,!uas frt:scas. 

:\prcst:nto um pi.!qut:no trecho, que ucnhci de traduzir. apenas 
rara urna comprccns;\o c.xuta do rrobh:mu: 

I. As h.:nlUtivus do corpo de engenheiros do exército americano 
rara fCStJiwr largos I! difíceis problemas provindos de infestuçÕCS de 
ervas aqu:'rticus nos rios, portos. c {rguus represadas por todo o pafs, é 
sem dúvida um audacioso passo puru a Engenhurio Ambiental. 

:!. Os En~enhdros tCrn travado umn guerra fria contra as ervas 
atpiúticus. prindpalmcntc lirios u'l,guu Uucintos), durunte o.s últimos 
75 :lnliS, apôs 15 anns de sua intn1duçUo no pais, provenientes da· 
Am(:rh:a do Sul durante u c.'<posiçUo do algodão cm Louisianu em 
1887, os Jacintos D'úguH invadiram c bloquearam quase a totalidude 
da~ vius aquiuicas das provinchJS du costa do Golfo. 

3. As primeiras tr.:ntutivas para contrair.: do Jacinto D'água 
foram rc~tliz~tdas em lt-1~9. pura manter nuvcg(!VCÍS vius aquáticas na 
Flôrida c Louisiana, comccando com o uso de recursos mecíinicos 
como colhcdc.:iras, trituradoras c nos últimos 20 anos o uso de her
bicidas como os mais clicicntcs c económicos métodos de controle. 
Este prl1gram~1 foi satisfutúrio na limpeza de cunuis de navegação 
primúrios, mas nüo os muntcndo livres de reinfcstnções de fontes 
c~.mtinuas de cxransào nas milhares de viüs uqutlticus de ligação. 

O prngmnut ct!do se tornou uma h;ttulha t!Conomicumcnte perdi
da. sem Llm !im l1 vistu para ns gastos dt! manutenção de vias navcgá
vcb, mas rt!conllccr.:u-sc a necessidade de um programu de controle 
rrogrcssivn de erradic:u;i'w dc .lacintos D'{tgua c outras ervas 
econlHnh.•anh:nte dcstrutiv:ts por toda a costu. e águas interiori1.adas. 

Tal pmgruma foi essendal par:t os intercsscs da navegação, 
cnntrnle de cm:hcntes. drenagem. agricultura, pesca c conservuçào 
do meio, .;~1Lhlc p(Jhlica, t: lHHros lins. 

O novo pn,gr~\111:1 autoritudn tt:m sido bem sucedido, O truta
mcnto de 2fl0.000 Acres d~: .l:tcintos D'(tgua. num custo de 
apro"<irnad~trncntc USS 4 milhôes, J1(t1dUl.iU o rctorno de quase 
USS 4 milfll,cs ~.:m hcnel'icio~. n qual numentur(l enquanto e!ltas 
infeslat;lH:s niu1 n:aparcccrem, 

4. Cerca de 150 tipos diferentes de ervas aquáticas são polui
dora~ cm 11111 nu mais cas,ls. :\lgas, especialmente nlgumus formas 
llli~W~~t)pi.:;ts Je p\:"tllCillll, prmh11em odores dcs:.tgradíÍVCÍS C dào 
gosto ;'1 ú~ua. Certos tipos stw tóxicos ao!'i peixes. c outms podem 
cau~ur pruridos. 

O crc~dmt:nlo progressivo dessas ulgas csverdeittm u água, tor
nando-a "grossa" c indcs~:júvel pura nudar. As razões para controlar 
esse en.:scimcntn siio primeiramcntc pura manter a naveguçào, 
eliminar n dcsvin de enchentes causado por densas esteiras de 
.lr11.:intos, c, no campo da snúde pltblica e recreação, erradicar os 
nwsquitos. 

Conw vôcm, Sr. Presidente, Srs. Scnndores, bosta a infestução 
de uma dctcrminad:t ítrcu paru que se gastcm milhões de dólares nu 
SUH r~I\HlÇiill. Ü flÍtlr {: 'JUC O rcinfcstumento Í: dt: UmU facilidade 
muito grande, r·orquc t:!'istts plnntus sobrenudnm, silo flutuantes e, 
com nm:1 l'adlidudl! c.xtrcma, se deslocum uo sabor do vento de um 
pontn p:tr;l outro, infestando g:rnndcs úrcas. 

O Brasil H!m rcservuhirios enormes: está ucnhnndo de renli1.ur 
(Hl i.'~tú rl!ali?am\ll grandes rerrcsas. A infestação de umu delas é de 
Cll'ln•;o, ~enfto impossível dtl!llinio. Jt'1 pcnsurnm V, Ex•s em ltaipu 
infe~•tali~l. ou scjil, umn (m:a de aproximudnmcntc dois mil quilô
mctrns quadrndt)s'! O mínimo, cm custos americanos, que seria 
utilit:adn Jli.lra a 1lmpe1.u de uma burrugem desse porte que se 
infcstu«c, seria du ontem de 50 milhões de dólares. E as demuis~ 
Oasta 11111 mínimo dl' provocaçàu paru que essas mnssus tomem u 
supcr/'ieic de lago.;, rios c uquedutos. 

E'isc nnso.;n pronunciumento é feito uindu ng:oru, quando o 
Ministro ilpc.:nns .tem inl'nrmnçõcs vugus de que esta plnntn possu 
cumtituir fonte cncr!!éti~·a, puru substituir o petróleo,Hfl umu dú
vidn, rnuittl l'r:Hlt.lc:, iH:cn:a disto, porque outros pnfses, carentes de 
\'n~·r,1•i;1 ,I.JIIIai..,pcns:tr:lln L'nl se utililar dcssu duvidosa fonte, vez que 

nuo se Sabia fosse ela capuz de propiCI!Ir as vantagens aqui di· 
fundidas ou ununciudas pelo Sr, Ministro. 

r\ certezlt que sc tem é a seguinte: esta pluntu é de umu capa
cidade de infestação impressionante, e depois do contágio, do domf· 
nio, us diGculdades são enormes nu sua erradicação. 

Todos os meios têm sido usados, ao longo desses setenta e cinco 
unos; meios mecânicos, biológicos c, agora, químicos, através de her
bicidas. Até mesmo procurou-se fuzer a destruição, pelo uso de doen· 
ças naturais, ocorrentes nessas plantas marinhas. 1Entretanto, era 
impossivel fazer-se isso em grandes áreas, porque o contágio 
somente se daria através de enxerto de folhas, sendo impossfvel, por 
conseguinte, o completo domínio, u não ser de pequenas áreas, quase 
limitadas u laboratórios, 

lnsetos, das mais diferentes partes do mundo, forum levudos 
para esse combate, sem resultudo prático. E, hoje, usa-se, com 
relativo sucesso, o hcrbicidu, ti custos enormes, c, além do mais, tra 
zendo danos violentos ao meio ambiente, destruindo, inclusive, a 
população ictiológicu de lagos e rios, causando, em pafses nagelodos 
por esse mal, prejuízos enormes, u ponto de, nos Estudos Unidos, 
como mostrávamos, ser esse assunto de Segurança Nacional. 

O Sr. VirRnio Távora (ARENA- CE)- Permite V, Ex• um 
upurtc'~ 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Ouço V, Ex•, com 
prazer 

O Sr. VIrgílio Távora (ARENA- CE) - Eminente Senador, 
ntao só Ul;!UUpés está o Governo pesquisando, como fonte alternativa 
de energia. Fique V, Ex• ciente de que pesquisas. tambêm, em várias 
plantas. uti: cm .~erónlas do Nordeste, estão sendo feitas. Quando um 
pais, como o nosso, ainda nua tem resposta ao esforço que faz para 
prospecções de petróleo, ô dever de todo o Governo, que se julgue 
responsúvcl, procurar aquelas alternativas que possam atender às 
necessidades p(llrias de combustível. Por outro ludo, não é um 
Governo irresponsável: não iria lançar muo de uma planta que crias· 
se tantos males, sem sc munir de todas as precauções necessárias. 
Mal andariu ele se não procurusse- como o faz, realmente- proce
der a um estudo em profundidade dos uguupés, a exemplo, podemos 
dar noticia u V. Ex•, dos estudos sobre plantas que, para a terra de 
V. Ex• e para ti nossu. é um verdadeiro nngelo nos campos, e que 
t"lvez se transforme numa benesse, ou seja, o estudo já bem adianta· 
do sobre o marmeleiro. Um dia desses ouviríamos, então, V. Ex• vir 
"qui verberar que, enquanto o sertanejo, na sua copinu, luta contra o 
mnrmclciro, o Govcrno esteja inccntivnndo o seu cultivo, ou pelo 
menos, a rrotcçt1o exagerada ito mesmo concedida. Fique V. Ex' 
tranqllilo. o que se está fa1.endo, no momento, ainda na área da expe· 
rii:nciu, é o que qualquer governo responsável foriu: procurar o 
máximo de ulternutivus possíveis, ví1lidns economicamente, para 
umll curênciu de combustfvel, que, uté o momento, a natureza nos 
fa1. sofrer. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço o upurte de 
V. Ex•. mas nuo posso deixar de munifestar u minhu censura o um 
Ministério técnico, que versu, numo comissão técnica do Congresso 
Nacional, assunto desta naturczu, mostrundo desconhecimento no 
grave aspecto dessas pluntus, que, nos Estudos Unidos, vêm sendo 
combatidus há 75 unos consecutivos. 

O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Eminente Senador, o 
que é bom puro os Estados Unidos nem sempre ou quase sempre ni!o 
é bom paru o Brasil. 

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- Mas o argumento de 
V, Ex•. data venia, nuo é dos mais respeitáveis, porque umu praga, 
lá, é uma prugu aqui. J'luntas que invudam os lagos lá, poluindo-os, 
invadem-nos aqui, poluindo-os, 

O Sr, Vlrglllo Távoru (ARENA- CE)- Se o preço puru obter 
uma indcpcndõncia energética primária de combustfvel fosse 11 polui-
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ção de parle dos lagos brasileiros, este preço tinha que ser avaliado, 
não com retórica, com eloqUência, mns, upcnos, por dados c por con· 
traposições de aspectos positivos e negativos dos resultados a se 
obter pura o País, como um lodo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides. Fazendo soar a 
campainha.)- A Presidência adverte ao nobre Senador que faltam 
apenas 4 minutos para o término da sessão. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço a V. Ex• e 
concluirei o meu pronunciamento nesse prazo. 

Convenha V, Ex•, Senador Virgílio Távora, que é ir longe 
demais, determinar o Ministério a infestação de uma represa com 
plantas dessa natureza, mediante a simples e vaga noticia de que ·se 
pode auferir petróleo, ou outra energia, dessas plantas aquáticas. 

O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA- CE)- NobrcSenador, trata· 
se de e~periência restritíssima. V. Ex• afirma como se estivesse 
infestando o Brasil disso. Ainda se está na parle da experiência de 
laboratório. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Mas, nos termos em 
que está posta a questiio? E veja V. Ex• o seguinte: é ê!e uma semente 
apenas, é de um pequeno passo inicial que se começam os grandes 
infestamentos dessa planta marinha. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LEITE CHAVES(MDB- PR)- Pois não, nobre Sena· 
dor. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- V, Ex• aborda, neste 
finai de sessiio legislativa, efetivamente, assunto da mais alta 
importância. 1:: de se louvar, com todas as forças dos pulmões, essa 
iniciativa da Câmara dos Deputados, em promover o Simpósio do 
Álcool. O álcool, sem dúvida alguma representa, talvez, a grande 
redenção brasileira, em termos de energia. E o Governo- V. Ex• há 
de convir, e convém, naturalmente, comigo- está preocupadissimo 
em descobrir, realmente, as melhores fórmulas. Aí estão a cana-de· 
açúcar, o sorgo, u mandioca, o babaçu, e agora vem o aguapé. 
Louvo, profundamente, as preocupações de V. Ex• Evidentemente, 
pelo que V. Ex• traz ao conhecimento da Nação, a experiência 
poderia tornar-se ati: um desastre. O que ni\o creio, sinceramente, é 
que, de fato, ainda numa fase experimental, em que produtos como o 
babaçu, conhecido há "n" anos, que está em fase laboratorial -
como caracterizou muito bem o nobre Senador Virgílio Távora, -
se esteja pretendendo correr todos os riscos que V. Ex• alerta, em se 
criur, amanhã, um problema em ltaipu ou em quaisquer outros rios 
brasileiros. Vale o ulertu de V. Ex• Tenho quase certeza de que, 
realmente, a fase laboratorial não permitirá ao Ministro Shigeaki 
Ueki, ciente e consciente das suas responsabilidades, em fazer com 
que corramos esse risco. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides. Fazendo soar a 
cumpuinhu.) - A Presidência pede uo nobre Senador Leite Chaves 
que encerre o seu pronunciamento, porque estamos no minuto 
derrudeiro do tempo destinado à presente sessão. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Sr. Presidente, estou 
concluindo, 

Agradeço muito u V. Ex•, ilustre Senador Osires Tei~eira, a 
valiosa inlerferênciu no meu discurso e no reconhecimento dos 
no~!illli hon!i propósitos em concorrer com os nossos esforços, pura 
que medes mLiiores ni\o poSSLim decorrer dessas práticLis. 

MLis, quero dizer LI V. Ex• que a experiência já estâ sendo feita 
cm grau elevado, mesmo porque, LI UniversidLide de Campinas já 
c!itú desenvolvendo o progrumu numn represu de Americana, e não 
i:, assim. um progrLimLI de simples ILiborutório. 

O Sr. Vlrgnto Tdvoru (ARENA- CE)- Mas, perfeitLimente, 
eminente SenLidor. Se nào hã rcpresLI, nilo fosso cullivLido paru, de· 

pois, se ver o que podia essa planta, naturalmente, dur como subsidio 
para a solução de um problema, então, ai, esturramos discutindo 
como V. Ex•, o Senador Osires Teixeira e nós, aqui, apenas usando 
bom ·senso, leitura de revistas estrangeiras e nada mais. O Governo 
brasileiro está querendo tirai a limpo. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Para que não se diga, 
depois, que foi tardio o alertu, estamos fazendo este pro
nunciamento. As fontes a que nos reportamos estão à disposição, 
inclusive, do Governo, que são estas revistas publicadas pelo 
Departamento dos Engenheiros-Chefes do Exi:rcito Americano, cuja 
divulgação ou distribuição é feita exclusivamente dentro de deter
minadas condições. 

Agradecendo a V. E~• e aos Senadores, concluímos, Sr. 
Presidente, o nosso pronunciamento, fazendo votos u todos- e _eu, 
que estou sendo o último orador desta sessão - de que possamos, 
durante o mês de julho, revigorar as nossas forças pura us 
caminhadas que virão. Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (t>lauro Bencvides)- Concedo u palavra 
ao nobre Senador Lourivul Baptista. 

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

A partir do dia 6 de julho próximo, a Caixa Econõmica Federal 
e o Banco do Brasil, mobilizando suas redes de agências em todo o 
Pais, darão início ao pagamento do i4' salário a 7 (sete) milhões de 
trabalhadores, dos 22 (vinte e dois) milhões cadastrados no PIS
PASEP. 

O beneficio foi concedido, recentemente, por iniciativa do 
eminente Presidente Ernesto Geisel, parte do seu e~cepcional esforço 
de melhorar as condições de vida do homem brasileiro. O 14• salário 
i: das mais recentes medidas adotadas pelo Governo visando a 
melhor distribuição de renda beneficiando categorias menos favoreci
das dos trabalhadores. 

Em declarações que fez à imprensa, o Sr. Humberto Barreto, 
Presidente da Caixa Eeonômicu Federal, expôs o enorme trabalho 
que teve de ser realiza'do para a concretização do pagamento do 14111 
salário. Conforme esclareceu, apenas as pessoas cadastradas há cin· 
co anos no PIS-PASEP, e que recebem ati: 5 (cinco salários mínimos 
por mês, farão jus ao beneficio, número que alcança a 7 (sete) mi
lhões de pessoas. A bonificação equivaleria a um salário mínimo lo
cal, com o que a importância total a ser paga atingirá a considerável 
cifra de 7 (sete) bilhões de cruzeiros. 1:: de se frisar que o número de 
pessoas beneficiadas aumentará a cada ano, à medida em que o tra
balhador complete cinco unos de cadastramento no PIS-PASEP, sen
do considerável sua significação, pelo seu indiscutível conteúdo 
soei ui 

Muitos problemas, mostrou o Sr. Humberto Barreto, tiveram 
que ser solucionados para o início efetivo do programa, preocupan· 
do-se a Caixa Econômicu Federal em efetuar o pagamento de forma 
a mais efecienle, poupando aos beneficiários dificuldades de 
qualquer espi:cie. Assim é que a bonificação será paga em três meses: 
em julho, parLI os nascidos de juneiro u abril: em agosto, pnrn os que 
nasceram nos meses de maio a agosto c, em setembro, para os 
nascidos de sctcm bro u dezembro, O cscalono.mento se impôs; para 
que o pagamento se fuça o mais automática e simplificadumente 
possível. 

Sr. Presidente: 
O 14• salário, que representará substancial ajuda para 7 (sete) 

milhões de hrasileiros, é, apenas, uma das numerosas medidas ndota· 
das pelo utual Governo, visando maior bem-estar dos brasileiros e 
mais justa distribuição de renda. medidas essas, inseridas dentro do 
gigantesco esforço empreendido, sem solução de continuidade pelos 
Governos revolucionários, em prol do povo, especialmente das 
camadas menos favorecidas. 1:: mais uma demonstrução da preocupa· 
çào social du Revolução e, de modo especial, do empenho com que o 
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Presidente Goisel vê, como meta prioritária do seu Governo, 
melhorar as condições de vida do homem brasileiro. 

Suo, esses fatos incontestáveis, que nenhum opositor do Gover· 
no, por mais apaixonado que seja, pode negar, dada a impossibilida· 
de de SC negar realidade tcro nugrante, que i: a forte preocupação SO• 

ciul do Governo Geisel. 
Congratulamo-nos com os 7 (sete) milhões de brasileiros que, a 

partir de julho. recebe ruo o i4Y salário, número este que se elevará a 
cudu ano, felicitando os Presidentes da Caixa Econômica Federal, 
Sr. Humberto Barreto, c do Banco do Brasil, Sr. Karlos Rischbictcr, 
pelo empenho e êxito com que resolveram tão rapidamente as 
dificuldades para cumprimento do programa instituído por iniciativa 
do eminente Presidente Gcisel. E temos certeza, o povo brasileiro 
não se deixa levar por aleivosias c derrotismos, apoiando, com 
firmeza, o Governo, pois o vê, a despeito de todos os obstáculos, 
cada dia mais empenhado cm proporcionar aos brasileiros maior 
bcm-estar, na confirmação de que o homem é a preocupação 
múxima dos Governos revolucionários! 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvides)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Otuir Becker. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No último dia 28, o eminente Presidente Ernesto Gciscl rccc· 
beu, em audiência, us Bancadas de Santa Catarina no Senado c na 
Câmara Federal. Foi um encontro que, acredito, resultará proveito· 
so para meu Estado, uma vez que propiciou à representação da 
ARENA nas duas Casas expor ao chefe do Governo problemas prio· 
ritários do Estado defomta Catarina, para cuja solução solicitamos a 
ajillhl1.lO Presidente Gciscl. 

Na oportunidade, as Bancadas da ARENA fizeram entrega ao 
Senhor Presidente da República de memorial através do qual, após a 
enumeração de medidas jil adotadas pelo Governo, encarecemos ao 
General Geiscl determine providências objetivando a concretização 
do Pólo Carboquimico de Santa Ca.tarina, através da rápida constru· 
ção das usinas de gaseificação c siderúrgica previstas para o meu 
Estado. 

Truta-se, Sr. Presidente, de assunto da maior relevância para o 
meu Estado, sobre o qual já falei mais de uma vez desta tribuna. Da· 
da a importância do memorial entregue ao Senhor Presidente da Rc· 
pública, entendo do meu dever consigná-lo em nossos Anais. Para is· 
so, o leio, E registrado ncurá o esforço unânime dos representantes 
da ARENA cutarinense nus duas Casas do Legislativo. 

Oportunamente, após o recesso que ora terá começo, retornarei 
a esta tribuna pura consideruçõercrn-torno desse documento, que 
corporifica uma das principais aspirações do povo catarinensc, que, 
esperumos, o atual Governo tudo fará pura concretizar o mais rápi· 
do possível. 

f; o seguinte o memorial, assinado pelos dois Senadores da 
ARENA e todos os Deputados do partido, nu demonstração inequl· 
voca de unanimidade de ponto de vista em torno de questão tão rele· 
vante: 

Excelentíssimo Senhor 
Gt:ncml Ernc.:~to Geiscl 
Dignissimo Presidente du República. 
Nesta 

Senhor Presidente. 

A Bancada da Aliança Renovadora Nacional -
ARENA - com assento no Congresso Nacional -
composta de 2 Senadores e 9 Deputados federnis - vem à 
prcscnçu de Vossa E:•:cclênciu purn munifestur seu vivo c 
constante cmpenlw no sentido de se f'a1er realidade o Pólo 

• Carhoquimicn tk ·":11't:t Caturinn, cujas unidades principais 
,::'1 (l • , 1 · •, · . r 1.: ( • 1 • • ·,r ' t.' a tJ sina Siderlu·" i,·: 1 . 

Essa colocação, que é o rencxo fiel do sentimento da 
unanimidade do Povo Catarinensc, traz-nos à presença de 
Vossa Excelência para agradecer com a maior sinceridade c 
pedir com a maior confiança. 

!';-nos grato, assim, manifestar o nosso reconhecimento 
pelas decisões de Vossa Excelência que as seguraram: 

a) A edição da Resolução n• 31/75 do CONSIDER, 
que cm seu item 4.1b declara o apoio da União à instalação 
de uma Usina Siderúrgica em Santa Catarina, com a capaci· 
dadc de 500.000 t/ano de aço, utilizando o sistema de Redu· 
cão Di reta, à base de gás de carvão vapor catarincnse; 

b) a atribuição à PETROBRÃS S.A., com a colabora· 
ção da PINEP, do comando e coordenaç~~odas as ações 
relativas às medidas indispensáveis à implantação de uni· 
dades de gaseificação de carvão, produzindo gás não apenas 
para combustão, mas no caso de Santa Catarina, 
principalmente para redutor; 

c) a celebração de Convênio com o Ministério do 
Interior, através da SUDESUL, para a realização do Estudo 
de Viabilidade Técnica Econõmica da Usina Siderúrgica Sul 
Catarincnsc: 

d) a realização de Convênios com o Ministério dos 
Transportes, via Comissão Nacional de Regiões 
Metropolitanas e Politica Urbana - CNPU c Empresa 
Brasileira de Transportes Urbanos - EBTU, que propor· 
cionaram e estão proporcionando repasse de recursos à Cia. 
do Distrito Industrial Sul Catarinense - CODISE, para as 
obras de infra-estrutura do Distrito Industrial delmbituba; 

e) destinação de ponderáveis parcelas de dividendos da 
PETROBRÃS para o aumento da Indústria Carboqulmica 
Cutarinensc- !CC, de modo a que, no mais breve prazo pos· 
s!vel, possa ela concluir a sua instalação c iniciar a produção 
de ácido sulfúrico e ácido fosfórico; 

O repasses financeiros do Plano Nacional de Saneamen· 
to- PLANASA, órgão do Banco Nacional da Habitação
BNH, destinados à execução do sistema de abastecimento de 
água do Distrito Industrial Sul Catarinensc. 

Todas essas medidas Excelcntfssimo Senhor Presidente, 
se constituem no mais seguro penhor do atendimento 
daquelas que passamos a solicitar. 

Estas, Excelentrssimo Senhor Presidente, estamos 
convictos, servirão para consolidar as açõcs, que sob a sua 
lúcida inspiração, o Ministério do Interior e o Governo do 
Estado, vêm realizando, com todo o empenho, para dotar a 
mais carente das áreas do Estado de Santa Catarina - o 
Litoral Sul - de um Distrito Industrial, baseado nos 
recursos naturais da região c pelo qual, nilo apenas Santa 
Catarina, mas todo o Pais ganhará: 

Progresso Tecnológico: via gaseificação, será utilizada 
como redutor, a parcela não conqueificável de nosso carvão 
mineral, o que ampliará significativamente a reserva nacional 
de redutores. 

Ali:m disso, o gás de carvão proporcionará o 
estabelecimento de inúmeras outras indllstrias na região que 
o utilizarão como matéria-prima. 

Economia de derl .. dos de Petróleo - n disponibilidade 
de gús de carvão no Estado de Santa Catarina, permitirá que 
as múltiplas utilizações de derivados de petróleo sejam por 
ele substituidos com vantagem, u começar por todas as opera· 
cõcs de combustão da Usina Siderúrgica. 

Progresso econômlco - Pelu própria nuturcza da ccono· 
mia cata(inensc, o Estado se ressente de indústrias de base o 
que ficará parcialmente solucionado, com a implantação da 
Gaseificação c da Usinu Siderúrgica, 

Assim, também é cumprida importante meta do 11 PND 
que visa a descentralizacno industriul c o fortalecimento das 
economius rcgionnis. 
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Progresso social -No litoral Sul de Santa Catarina está 
a mais buixa renda do Estado, dllf as atenções do Minis
tério do Interior e do Governo do Estado, na concepção e 
execução do Projeto Litoral Sul de Santa Catarina que visa, 
primaciulmentc, u elevação do nível de vida, daquelas popula
ções. 

~.pois, com a certeza de sermos atendidos que dirigimos 
a Vossa Execclência os seguintes pedidos do povo que 
representamos: 

a) Determinação de Vossa Excelênci~ aos Ministros de 
Minas e Energia e do Comércio e da Indústria, no sentido de 
adotarem as medidas indispensáveis a que a PETROBRÁS 
possa iniciar os procedimentos visando a construção da 
Usina de Gaseificação do Litoral Sul Catarinensc, quais 
sejam: 

- A segurança da produção de carvão vapor cm 
quantidade suficiente (Plano de Racionalização da Lavra); 

- o estabelecimento de prioridade para o uso de carvão 
vapor em gaseificação; 

- emissão pelo CONSIDER de Resolução de caráter 
operativo, referente a Usina Siderúrgica Sul Catarinense, a 
qual se constitui na certeza de mercado para o gás de carvão. 

b) Determinação no sentido do Excelentíssimo Senhor 
Ministro do Interior prosseguir, como é de seu desejo e 
propósito, nas tarefas de, em colaboração com o Governo do 
Estado, através da SUDESUL, elaboração do Projeto de 
Engenharia Básica e de Dctalhamento da Siderúrgica Sul 
Catarinensc. 

c) Determinação ao Excelentíssimo Senhor Presidente 
da SIDERBRÁS, na esfera de suas atribuições c nos limites 
de suas disponibilidades financeiras, para participar, como é 
de seu desejo c propósito, acionariamentc da Siderúrgica Sul 
Catarinense. 

d) Aprovação de Vossa Excelência à intenção 
demonstrada pela Cia. Vale do Rio Doce - CVRD. cm 
participar acionariamente da Siderúrgica Sul Catarincnse, 
fornecendo minério e transporte, obtendo assim a tecnologia 
que lhe facilitará a exportação de minério de ferro às inúme
ras unidades de Redução Direta em implantação cm todo o 
mundo. 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Este Memorial é antes e acimu de tudo um testemunho, 

que em nome do Povo Catarincnse desejamos lhe transmitir, 
de gratidão por tudo o que tem feito pela terra e gente cata
rincnse. 

Valemo-nos da oportunidade pura reiterar a Vossa 
Excelência os protestos do nosso mais profundo respeito. 

Brasiliu, 28 de junho de 1977.- SENADORES: Lenolr 
Vargas Ferreira- Ottalr Becker- DEPUTADOS: -Abel 
Ávila dos Santo.•- Adhcmar Ghlsl - Angellno Rosa - Dib 
Chcrem- Henrique Córdova- João Llnhares- Nereu Gul
dl- Pedro Collm- Wllmar Dallanhor. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Mendes Canu\e. 

O SR. MENDES CANALE (ARENA - MT. Pronuncia o 
seguinte discur.o.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Conforme noticia u Imprensa, os trabalhos que vinham sendo 
elaborados pelu Comissão de Alto Nível, designada pelo Governo, 
pura proceder os estudos relacionados com a divisão de Muto Gros
so, já foram concluídos, encontrando-se, agora, em poder do Executi
vo, que está examinando a matéria, a fim de encaminhar, ao Congres
so Nacional, Mensagem estabelecendo o desmembramento de uma 
área du Região Sul do Estudo, visando ii criação de uma nova Unida
de Fedcrntiva. 

Mantivemos, Sr. Presidente, até aqui, sem nos pronunciarmos a 
respeito do assunto, em atenção ao apelo que nos fora feito pelo 
Eminente Presidente Ernesto Geiscl, quando, cm uudiênciu que nos 
concedeu, cm maio de 75, para nos inteirarmos a respeito da dividilo 
do nosso Estado, solicitou à Bancada de Mato Grosso com assento 
nesta Casa, que aguardasse a oportunidade para a discussão da maté
ria; pois o seu cnfoquc antes de um estudo mais apurado, até que se 
pudesse adotar u decisão nnal - embora fosse seu pensamento 
realizar a divisão do Estado de Mato Grosso-, poderia tumultuar o 
equacionamento do problema. 

Anunciada, oncialmcntc, a decisão do Governo Federal quando 
os estudos já tomam as vestes da Mensagem Presidencial, acredita
mos oportuno tecer considerações a respeito do assunto, uma vez 
passado o impacto da notícia, que alegrou a muitos c entristeceu a 
outros; acalmados os ânimos c a natural euforia c vibração, reconhe
cemos chegada a hora de nos debruçarmos sobre o estudo da implan
tação do novo Estado, 

E, permita-nos o Senado, mais com o desejo de um rápido regis
tro do que para fazer história, que, em ligeiras pinceladas, possamos 
mencionar passagens intcressantês que, no correr do tempo, ~fizeram 
amadurecer a idéia que, finalmente, se concretiza, através da decisão 
a dotada pelo eminente Presidente Ernesto Geisel. 

O primeiro movimento esboçado, a Divisão do nosso Estado, 
data dos fins do século passado, quando, em 1896, o Capitão Teixei
ra Muzzi, chefiando o Partido Autonomista, juntou-se ao advogado 
gaúcho Burros Cassa! e passaram a pregar a separação do Sul de Ma
to Grosso. Já no inicio deste século, i: Jango Mascarenhas que, na 
sua luta contra o Governo de Antonio Pedro Alves de Barros, do 
qual era 2• Vice-Prcsidente do Estado, abraça a idéia divisionista. 
Vencido e morto Jango, desaparece o movimento que volta, mais tar
de, nos idos de 1907 com a "Revolução du Paz" de Bento Xavier da 
Silva, o qual, tambí:m, vencido refugiou-se no Paraguai, levando 
consigo a idéia separatista. 

Em 1932, com a Revolução Constitucionalista, cm que Silo Pau
lo se levantou em luta armada contra o Governo provindo da Revo
lução de 30, o sul de·Mato Grosso juntou-se aos paulistas e Campo 
Grande i: considerada Sede do Governo independente, e nomeado 
Vespasiano Martins governador, jú que o Norte do Estado conti
nuava fiel ao Governo. 

Com a vitória das forças do Governo, os chefes do movimento 
Constitucionalista cm Muto Grosso refugiaram-se no Paraguai, 
amortecendo a ideia divisionista que julgavam passivei; uma vez vito
rioso o movimento paulista de 32, 

Já em 34 é o General Cândido Mariano da Silva Rondon que, 
insurgindo-se contra o movimento, combate cm entrevista ao jornal 
Diàrio de São Paulo, à idéia divisionista. 

Duí para cá esboçaram-se movimentos nesse sentido, orientados 
por elementos de projeção no sul do Estado, sem que pudessem po
rém, ganhar maior vulto. 

O ex-Presidente Júnio Quadros que, como homem nascido no 
sul de Mato Grosso, os adeptos du divisi\o e de sua candidatura espe
ravam encontrar nele um incentivudor do movimento, pregou, cm 
comício realizado durante u suu campanha eleitoral de 1960 cm 
Campo Grunde, idéia contrária ao divisionismo; tendo lançado a 
expressão bem própria dele- "ao ver uma propaganda divisionista 
que truziu o mupu do Estudo de Muto Grosso com uma tesoura, utra. 
vessando-o, abcrttt ao corte- "Esttt tesoura está como que me cor
tunda o coruçuo ", 

Adormecida u idí:iu com u decluraçi\o de Jânio Quadros, volta a 
reucender·se no Governo Ernesto Gciscl ao ser por este definida, no 
11 PND, nu purte relucionadn com u "Integração Nacional c Ocupa
cão do Universo Brusileiro", n estratl:giu governumcntul de integra
cão nttcionul, dentro do melhor equillbrio econômico-polltico entre 
us diferentes Regiões e u colocnci\o geopollticu dn intcraçilo entre 
utilizuçi\o econômica do grundc cspuço brnsileiro, rcalizução da voca
çi\o do Brusil de supridor de produtos ngrícolns e política de popula-
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ção, invoca, cm matéria de divisão territorial, atenção especial à 
situação de Mato Grosso. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores: 
Tive a oportunidade de cxtcrnar ao Presidente Gciscl que gosta· 

ria, por q ucstão sentimental, de ter o meu Estado por inteire. 
·Nasci naquele Mato Grosso grande, cujo contorno aprendi a 

desenhar, desde os meus velhos tempos de colégio e criei um amor nr· 
raigado à sua tradição histórica, Mas que esse sentimento se quedava 
diante da afirmativa presidencial de que a divisão tinha por objctivo 
maior o desenvolvimento da economia mato-grossense. Desde que, 
asseverei o Governo estivesse disposto a implantar uma infra-estrutu
ra no Sul c no Norte do Estado, visando, acelerar o desenvolvimento 
da economia Regional, que se fundamenta na agropecuâria, a fim de 
que, uma vez implantada, pudesse o Governo Federal injetar novos 
recursas·no sentido de ativar a produção e atingirmos a produtivida· 
de, não haveria quem pudesse contrapor a idéia. 

E, naquela época, deixamos nas mãos do Presidente Gcisel a 
sugestão para que se estabelecessem programas de desenvolvimento 
do Vale do São Lourenço c do Jurique, no norte do Estado, bem 
como se estabelecesse um programa de desenvolvimento da agricultu
ra do grande Cáccres, à exemplo do que estava, na época, sendo 
eloborado para a região do Grande Dourados. 

Não iremos nos ater a estudos ou formulações de problemas na 
área institucional, que deixaremos para fazê-lo dentro do que jã se. 
programou c cm breve o Congresso Nacional deverá estar discutindo 
a matéria, 

Iremos, sim, enfocar assuntos outros ligados à in',plantação de 
uma infra-estrutura para o desenvolvimento da economia da Região 
do Mato Grosso, permitindo-nos, porém, desde já registrar, o que 
fazemos interpretando o pensamento dos mato-grossenses residentes 
no Sul, que não podemos concordar com a designação do novo Esta· 
do de Campo Grande. Embora honroso para nós que, por duas 
vezes, tivemos a satisfação de governar aquele grande municipio, não 
podemos abdicar da nossa condição de mato-grossense. Nascemos 
em Mato Grosso, não é justo que nos tirem a filiação, da qual muito 
nos orgulhamos. Dai por que formulamos o nosso apelo ao eminente 
Presidente Geisel, para que reexamine a denominação do novo Esta. 
do c que da Mensagem a ser enviada ao Congresso Nacional já 
conste a esperada designação de Mato Grosso do Sul. 

Outro ponto que nos permitimos cingir é o que se relaciona com 
a nossa posição de Senador eleito c em exercicio, cujo mandato estcn· 
dcr·Sc·á até janeiro de 1983, Quer os outros dois Sc,Jhorcs 
Senadores, quer os Senhores Deputados Federais c Estaduais, bem 
como o Sr. Governador do Estado, terão os seus mandatos lindos 
em janeiro dc.l979, coincidindo com a implantação do novo Estado, 
Somente o nosso mandato concluirá em 83, Nascido no Sul de Mato 
Grosso; radicado no Sul do Estado; fazendo politica no Sul, desde 
1950, quando eleito à Assembléia Legislativa de Mato Grosso; 
reeleito cm 54; vindo para a Câmara Federal cm 61/62; Prefeito da 
Cidade de Campo Grande, a futura Capital do novo Estado, em 
pleito elctivo por duas vezes- 1963/67 e 1970f73; residindo cm 
Campo Grande desde 1934; com domicilio eleitoral naquela cidade 
desde que me fiz eleitor; não tenho outra opção c como é do meu 
desejo, jâ que é natural a minha posição de Senador pelo Sul, para 
compor uma das três vagas que deverão assistir ao novo Estado, 
dentro do terço a se renovado em 1982, cabendo, portanto, o 
preenchimento das duas restantes através das eleições gerais de I 978. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores: 
Conforme frisamos, inicialmente, e nosso desejo, neste rápido 

pronunciamento, tecermos considerações suscintns a respeito do que 
objetiva u divisão, no tocante ao desenvolvimento da economia 
daquela vasta Região do Centro-Oeste brasileiro c da Amazónia 
Legal, quanto à implantação de uma infra-estrutura necessária para 
atingir a meta traçada. 

Falar em preparo de uma infra-estrutura é falar, fundamen· 
tal mente, em transporte e energia; dizer do preenchimento dos vazios 

é utivar os programas· de educação e saúde; interligar as regiões 
l'lrnsileiras é prnr,over n CO'nunicm;~o. 

o, Governos da Revoluçilo, a partir de Médici com o 
PRO DOESTE, c o Presidente Geisel, com o PRODEPAN, o 
POLOCENTRO, o progmma do Grnnue Dourados, ~~te hâ p<lUCO 

lançado, além dos beneficias da SUDAM, SUDECO, PROTERRA, 
as ações paralelas da EMBRAPA. EMBRATER etc., têm investido 
c programado para investir cm nosso Estudo, vultosos recursos, quer 
cm ação dircta do Governo, quer cm convênios com o Governo do 
Estado ou com os municipios, e linhas de crédito às empresas priva· 
dns, visando o desenvolvimento agropecuário de Mato Grosso. 

Houve, sem dúvida, o infcio do preparo de uma inrra-estruturn, 
com o sentido de servir de suporte ao desenvolvimento racional da 
agricultura c da pecuária. Esse preparo, porém, esteve voltado mais 
para o Sul, enquanto que o Norte, mais carente de recursos e com 
uma infra-estrutura precária ou mesmo inexistente, aguarda que 
medidas idênticas sejam adotadas, a fim de preparar aquela área 
para acelerar o seu desenvolvimento. 

Terá, assim, o Governo Federal de ativar, na área norte, como 
se processa na região Sul do Estado, o desenvolvimento da nossa 
economia básica, que se fundamenta, cm ambas, na agropecuãrin. 

Daí por que levamos- como dissemos- no Presidente Geiscl a 
reivindicação do estudo de um programa de aproveitamento racional 
do Vale do São Lourenço e do Jurigue. Desde o estudo da potcnciali· 
dadc energética do rio que tem o primeiro nome ao total aprovei· 
tamento da potencialidade das terras do Vale, que abrangem os 
municípios de Rondonópolis, Juciara, Dom Aquino, Pedra Preta e 
outros, 1?. necessário que se estabeleça desde já, um estudo para o 
racional desenvolvimento da agricultura da Grande Câccrcs c se 
viabilize um programa visando o desenvolvimento da pecuãria de 

· Poconé ou Barra do Garças. 
No sctor energético, o Norte do Estado é carente de geração e 

de linha de transmissão, tendo como apoio o Rio da Casca c Cachoci· 
ra Dourada (empresa goiana), estando, agora, partindo para o cstu· 
do c construção de Couto Magalhães; enquanto que no Sul, 
apoiados na geração de Urubupungã-Mimoso, somos carentes da 
linha de transmissão em várias áreas produtoras da região, não 
obstante o acentuado avanço da cletrificação Rural, especialmente, 
na Região da grande Dourados. Além dos sistemas hidrclétricos 
mencionados, cm ambas as Regiões conta-se, ainda, com inúmeros 
conjuntos termos c diescl·elétricos. 

Quanto a transporte, na Região Norte, não se pode prescindir 
do asfaltamcnto da rodovia Cuiabá-Cáceres, bem como da 
Cuinbá-Barra do Garças, sendo esta com o objetivo de integrares· 
sa rica área, cujas ligações maiores são com o Estado de Goiás, cm 
virtude da precariedade de estrada interligando-a com a utunl 
Capital. 

Não fica, porém, só ai em relação ao Norte - cm que áreas 
outras há necessitando de impulsos pura o seu desenvolvimento 
como as do alto c baixo Araguaia, além dos imensos vazios que 
constituem as despovoadas regiões do Aripuunã e do Xingu, para 
que se enquadre dentro da estratégia do Governo que visa o melhor 
cquillbrio cconômico-poUtico entre as regiões, diminuindo, quanto 
passivei, as diferenças de desenvolvimento existentes, entre elas. 
Mas, na própria região Sul, imperativo se torna promover estudos, 
visando o deslunchc da economia estacionária da região Sudoeste e 
da mesma forma estabelecer um programa objetivundo o dcsenvol· 
vimcnto económico dos municipios da fronteira mato-grossense. 

Agilizar o asfnltamento da rodovia que liga Dourados a Ponta 
Porã, jâ autorizado pelo Senhor Presidente da República, bem como 
ativnr a pavimentação nsfâltica da rodovia que liga Campo Grande a 
Sidroliindin e estudar a extensão dessa mesma rodovia à Maracujú e 
Rio Brilhante. 

Da mesma forma, é premente a pavimentação da estrada BR· 
376 que atravessa toda a região da Grande Dourados, buscando o 
Porto Paranuguá, constituindo o chamado corredor de cxportuçuo 
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daquela rica área. A BR-262 - no trecho entre Campo Grande e 
Três Lagoas e desta a Aparecida do Tabuado,- constitui, com a já 
existente entre Paranaiba e Cassilôndia, a interligação do chamado 
"bolsão" com a nova Capital do novo Estado, cujas áreas, estilo 
todas desligadas de Mato Grosso, em que se usa, atualmentc, nilo a 
hora mato-grossense, mas a paulista, mineira, a paranaense c até 
mesmo a goiana, tal o intercâmbio com esses Estados c o quase total. 
isolamento com as Iucas do próprio Mato Grosso. 

A BR-262, além de interligar Três Lagoa~ ,com o Estado, 
estabelecerá novo ângulo de intercâmbio sócio-econõmico com os 
municrpios da Regiilo noroeste do Estado de Silo Paulo. Esta 
rodovia é velha aspiração de toda a área mato-grossense e paulista. , 

A Estrada Aquidauuna- Bela Vista- Porto Murtinho, que a 
CER-3 executou e que, de há muito, vinha promovendo a sua conser
vação tem que merecer o trntamento asfáltico. A ligação da nova cã. 
pita! Campo Grande com Brasrtia caberia um estudo através da 
BR-60 Campo Grande- Camapuã- Mineiros (GO)- Brasrtia. 

Mas, falando cm transporte rodoviário, nilo podemos, também 
deixar de fazer um rãpido enfoquc - no que se relaciona ao setot 
ferroviário. 

O Trecho da Estrada de Ferro NOB Campo Grande - Três 
Lagoas com aproximadamente, 400km de extensão, pelos estudos já 
executados, poderá ter essa distância diminufda de IOOkm, tal o tra
çado sinuoso, atual, dessa ferrovia, o que deverá, naturalmente, 
merecer a atenção do Governo Federal. 

Da mesma forma, a complementação do trecho ltahum
Dourados, aproximadamente, de 40km, interligaria este municfpio 
na ferrovia Campo Grande-Ponta Porã, proporcionando mais um 
meio de transporte, e acima de tudo barato, ao escoamento da produ
ção dessa rica Região. 

Não poderia deixar de registrar, já que programada dentro do 
Poloccntro, a execução da ferrovia que partindo de Corumbá-Mi
randa -trecho em tráfego -, atravessaria o Sudoeste c a Região da 
grande Dourados, indo buscar o Porto Paranaauã. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores: 
Dentre os problemas mencionados um, para nós, constitui o da 

maior importância, jâ que se relaciona com o setor educacional. 
Trata-se Sr. Presidente, da federalização da nossa Universidade de 
Mato Grosso, com sede cm Campo Grande. Esta é uma reivin· 
dicaçilo de há muito reclamada pela nossa gente que agora, mais do 
que nunca, encontra a sua grande oportunidade de concretização. 
Nilo temos dúvida de que constituirá um dos pontos fundamentais 
do estudo que o Governo Federal promove da Divisão, que, em 
breve tomaremos conhecimento. 

Ao dizer, Sr. Presidente, da nossa preocupação quanto à 
formação dessa infra-estrutura necessária ao desenvolvimento da 
economia fundamental da Região mato-grossense, menor, também, 
não é a que se relaciona com o preparo do suporte de serviços bási· 
cos urbanos capaz de assegurar à nova Capital condições de abrigar 
uma transformação imediata, oriunda do fluxo migratório que 
receberá, tendo em vista esse novo posicionamento, imposto pela 
Divisão que se processa. 

Assim que providências deverão ser r.dotadas no sentido de pro
porcionar recursos imediatos, visando a dois serviços de funda
mental importância- abastecimento de ãgua e esgoto. 

Quanto ao abastecimento de água foi, em nossa I' administra
ção em 1963, como Prefeito daquela cidade,- daf o c~nhccimento 
que temos do problema -, objeto de estudos e solução, quando 
implantamos, através da captação, aduçi!o c tratamento, o sistema 
chumado Lugeado, oferecendo ao término do nosso mandato, em 
1967, o serviço de água traltldu, em condições de abastecer uma po
puluçilo de ati: 200 mil habituntes. 

Dar pura cá, em nossa 2• administração, no perfodo 70/73, 
cmboru tivéssemos um convênio com u SANEMAT, órgão do Go· 
verno do Estudo, puru u execuçilo du extensilo da Rede de distribui
çi\o e u construçi\o de 2 reservutórios, - um elevado e outro semi· 

enterrado -, nilo chegamos a atender as divcrsus úrcas carentes do 
precioso lfquido. 

Resta, portanto, agora, ni!o só estabelecer estudos, mas efetivar 
a captação de novos mananciais, a fim de atender a grande demanda 
da nova Capital, com o sentido de livrá-la de entrar em colapso, já 
que não tem condições de atendimento à sua atual população. 

Da mesma forma, a construção da Estação de Tratamento de 
Esgoto, que iniciamos cm nossa 2• administração, em convénio com 
o DNOS, em 1970, deixamos quase concluída. Seria, portanto, o 
caso de serem alocados recursos, a fim de que, além de sua colocação 
em funcionamento, fosse executada a extensão das ligações 
domiciliares. 

Outra providência que estâ a exigir urgente atenção da admi
nistração pública é a que se relaciona com a retirada, do centro da 
cidade, da linha férrea da NOB c a conseqUente mudança da Estação 
de Passageiros, localizada na ãrea central daquela metrópole. A nova 
Estação jlt se encontra construrda, dependendo da mudança da linha 
férrea, cujo projeto, deverá ser revisto, uma vez que o traçado inicial, 
pela decorrência do tempo em que foi elaborado, já não mnis atende 
às atuais condições daquela cidade que, pelo seu desenvolvimento o 
tornou obsoleto. 

As áreas anteriormente desapropriadas, pelo valor que 
atualmente passaram a ter, poderão oferecer recursos, uma ve7. 
alienadas, capaz de fazer face ao novo traçado, mais distante da faixa 
urbana e, portanto, de menor custo, quanto às novas desapropria
ções que deverão ocorrer, aliviando, dessa forma, o tráfego da 
cidade, evitando aO mesmo tempo, os costumeiros nchlcntes ocorri· 
dos nas passagens de níveis, especialmente nu via que demanda à 
Universidade, onde desastres seguidos têm ceifado vidas humanas, 
colocando sempre em perigo outras. 

Se rios preocupam problemas como <lS enfocados, niio 
poderfamos deixar de mencionar, a titulo de sugestão, já que 
conhecemos, perfeitamente, todos os aspectos Osicos daquela cidade, 
e de indicar a região urbana do "Desbarrancado", como uma das 
áreas em condições de servir para a instalação do centro administrati
vo da nova Capital; quer pela sua posição, situada ao final de duas 
grandes avenidas - Afonso Pena e Mato Grosso - que cortam a 
cidade no sentido leste-oeste, oferecendo um plano viitrio capuz de 
atender às exigências de uma nova Capital; quer pela dimenscon c 
beleza natural: pois, nessa área estit localizudo o manancial do 
-mesmo nome que participa, atuttlmentc. do abastecimento de água 
da cidade, mas, perfeitamente dispcnsnvel esse tributário, uma vez 
adotada a captação de novas fontes, tal a pequena contribuição que 
tem, o mesmo, na participação do mencionado abustecimento. 

Fazemos essa referência à construção do centro administrativo 
da nova Capital, uma vez que a cidade de Cumpo Grande não 
oferece, no momento, prédios em condições de abrigar, tem pararia· 
mente, os sctores administrativos do novo Estado. Tal assertiva nos i: 
dado fazer já que a própria Prefeitura Municipal encontra-se, hoje, 
instalada na parte superior da Estaçiio Rodoviária, sem dúvida en1 
conseqUência da inconseqUente administração municipal que substi
tuiu a nossa c não deu prosseguimento, por injunçilo politica, às 
obras que deixamos quase concluídas do Paço Municipal de Cumpo 
Grande. Obru, ontem, orçada cm pouco mais de 4 milhões de cru
zeiros, cuja conclusi\o, por falta de continuidade administrativa, 
deverá custar, hoje, nos cofres públicos municipal mais de lO milhões 
de cruzeiros. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores: 
A Divisilo de Mato Grosso, que mereceu os ttpluusos da grande 

maioria do nosso povo, tem na pessoa do Eminente Presidente 
Ernesto Geisel o seu grande concretizador; dar porque o Presidente 
da República é merecedor do reconhecimento do povo dtt nossu 
terra. A ele tributamos us nossas homenagem. 

A criaçi\o do novo Estudo de Mato Grosso do Sul que 
fisicamente dividirt\ as regiões norte c sul, - não divide, absolu· 
tumcnte, os sentimentos de umu brnvu gente que. nn.sccndo nus 
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matas virgens, nos campos, nos cerrados, nas áreas garimpeiros, nas 
terras fi:rtcis ou no pantanal, traz gravado no coração o amor àquele· 
grande Estudo, que lhe serviu de berço c que hã de ser o liame perene 
de irmãos, que colocam acima dos sentimentos Regionais o desejo 
inconteste de integrar definitivamente, a grande região mato
grossense no contexto do desenvolvimento nacional. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvides)- Concedo a palavra 
no nobre Senador Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nos próximos dias, deverá deixar o Brasil o Embaixador da 
República Federal Alemã, Sr. Horst Roding. 

A dedicação, a competência c o elevado espirita público revela
dos pelo ilustre Embaixador Horst Roding pcrmitirnm·lhe realizar 
uma das tarefas mais notáveis na representação de seu pais junto ao 
Governo brasileiro. 

f: de justiça, por isso, prestar a S. Ex•, da tribuna do Senado, a 
homenagem de admiração c respeito da comunidade brasileira. 

O brilhante currlculum do Embaixador Horst Roding revela 
uma atividade marcada pelo estudo e o trabalho dedicados à vida 
pública. 

Diplomado em Ciências Jurldicas e Politicas nas Universidades 
de Berlin e Lausanne, exerceu o cargo de Juiz no Serviço Estadual de 
WUrttemberg-Hohenzollcrn, representante da Justiça Estadual 
perante a Alta Comissão Francesa, em Badcn-Baden. 

Em 1952, ingressou no Serviço Diplomático, servindo no 
Departamento Politico do Ministério Exterior; foi Vicc-Cônsul cm 
Amsterdã, Cônsul em Nancy, Chefe da Scção de Cooperação Pol!ti· 
cu Européia no Departamento Politico do Ministério do Exterior, 
Chefe da delegação alemã nas negociações sobre a Organização 
Germano-Francesa da Juventude, Sccrctãrio·Gcral da Comissão de 
Reforma do Serviço Diplomático, Chefe do Departamento de 
Administração do Ministério do Exterior, Encarregado do 
Planejamento do Ministério do Exterior, Chefe de diversas delega· 
ções em negociações internacionais c, finalmente, Embaixador no 
Brasil. 

S. Ex• nos visitou pela primeira vez cm 1969, buscando elemen
tos para a Comissão de Reforma do Serviço Diplomático Alemão, 
da qual era Sccrctãrio-Gcrnl. Aqui esteve novamente, cm 1971, na 
comitiva do então Chanceler Walter Schccl, para, cm 1973, retornar 
como Embaixador. 

No transcorrer de sua missão intensificou o intercâmbio c 
aproximação entre as autoridades dos palscs. Assim, no mês de julho 
de 1975, nosso Ministro das Relações Exteriores visitava a 
Alemanha c, cm novembro do mesmo ano, esta visita era rctribuldn 
pelo Chanceler Gcnschcr. Posteriormente visitaram a Alemanha os 
Ministros do Planejamcnto, das Minas c Energia, da Fazenda c da 
Agricultura. E, reciprocamente, no Brasil estiveram, além do Minis
tro da Economia, que presenciou a posse do Presidente Gciscl, o 
Ministro da Agricultura, o Secretário-Geral do Ministério do 
Exterior, o Sccrctúrio-Gcrnl do Ministério da Pesquisa c Tecnologia,· 
além de outras autoridades. 

Deste intercâmbio, intensificado pelo Embaixador Horst, pode
mos apontar como resultado o acentuado crescimento do comércio 
entre os dois pulses, a maior cooperação cientifica c tecnológica, 
notudnmcntc nos sctorcs da occnnogrnlin, das viagens aeroespaciais, 
da matemática e do processamento de dados, além da assinatura do 
Acordo Nuclear Brnsii·Rep~blicn Federal Alemã, que possibilitará 
ao Brasil o ingresso neste sctor com aquisição de toda a tecnologia 
até hoje desenvolvida. Esse acordo representou uma das contribui· 
ções mais importnntcs para a aproximação c o futuro de ambos os 
pulses. 

.Assim, no momento cm que se despede o Embaixador Horst, 
não podcrlamos deixar de cxtcrnnr a S. Ex• c sua Exm• Esposa o 
reconhecimento c a homenagem de toda a comunidade brasileira •. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - 1.:~m muito 
prazer. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Desejo Incluir no 
pronunciamento de V. Ex• a solidariedade da Maioria, E faço 
perfilhando os conceitos que o eminente colega tece cm torno da figu
ra do aplaudido diplomata que nos deixa, após cumprir, com cficiên· 
cin c brilhantismo, a missão que lhe foi confiada cm nosso Pais. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com o apoio 
de v: Ex•, como L!dcr da Maioria, ARENA c MDB unem-se para 
significar a unanimidade da homenagem que o Congresso Brasileiro 
presta ao Embaixador Horst Rodiitg que, honrando sua reconhecida 
tradição de cultura e humanismo, acaba de realizar magnifica obra 
de aproximação da Alemanha com o Brasil. 

Sr. Presidente, outro assunto me traz à tribuna: 
Em defesa da ecologia nacional c cm nome das populações 

ameaçadas do Vale do Pnrannpnnema, trazemos no conhecimento 
do Senado fato da mnior,gravidadc: nas nascentes do único rio de 
São Paulo ainda não poluldo, o Paranapancma, pretende-se instalar 
uma poderosa indústria de papel que, atirando ao Rio seus detritos 
industriais, provocará a poluição de suas águas. 

A população dos municlpios de Avaré, Arandu, Buri, Cerqueira 
César, Capão Bonito, ltapctiminga, ltal, ltatinga, Parnnapancma, 
Piraju, Santa Bárbara do Rio Pardo, São Miguel Arcanjo, Tcjubá, 
Mnnduri, Fapuçu, Chavantes, Ourinhos, Salto Grande, Tnqunritu
ba, Sorocaba c Tatui, por suas Prefeituras, Câmaras Municipais c 
outros órgãos representativos protestam veementemente contra essa· 
ameaça c pedem providências dos Poderes Públicos responsáveis. 

Dada a gravidade da denúncia c o profundo interesse público da 
matéria, estamos enviando cópia das representações que recebemos à 
Secretaria do meio ambiente do Governo Federal, Sr. Governador 
de São Paulo, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico c 
a ·CETESB, de São Paulo, solicitando informações c providências 
cablveis, cm defesa do bem comum. . . 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Vivemos a última sessão do atual pcrlodo legislativo, às 
vésperas do recesso parlamentar que amanhã se inicia. 

Causa-me apreensão o fato de que, neste cxato momento, não 
possamos assinalar um comportamento governamental que nos faça 
vislumbrar a superação dos problemas advindes com as ~ltimas 
manifestações estudantis. 

Aqui mesmo, cm Brnsllin, foi decretado o recesso da UnB por 
32 dias- o que terá sido interpretado, por alguns, como uma obtcn·· 
ção de um pcr!odo de tempo para que, amainados os ânimos, se 
pudesse contornar intransigências c irredutibilidades de posições a 
dificultarem soluções por que a Nação n~unrdn. 

Eis, contudo, que, nesta como cm outras cidades, prisões ocor
ridas não r oram relaxadas c nem um passo se deu no· sentido de se 
conciliar o Estado com a nossa juventude acadêmica. 

Pelo contrário, universitários continuam entre grades, quais 
criminosos comuns, convocando-se, por outro Indo, dezenas ou 
centenas de outros, pura responderem inquéritos que vêm se preces· 
sundo por este Brasil afora. Onde o gesto de compreensão c boa 
vontade que seria ~e esperar do Governo? 
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Ontem mesmo, tomávamos conhecimento ntrnv~s do Jornal de 
Bra.<ílla que, na própria Capital da República, se continua a tratar a 
crise universitária como sendo uma questão de polfcin. 

Eis o que diz o referido matutino: 

PRESIDENTE DO DU e PRESO. 
AGORA SÃO 9OS DETIDOS 

O aluno Flávio Alberto Botelho, do curso de Medicina e 
Presidente do Dirctório Universitário da UnB, foi preso por 
agentes da Polfcia Federal, quando safa do campus, por volta 
das cinco horas da tarde de ontem. Com a prisão de Flávio 
Botelho já são nove os estudantes que scr~o· enquadrados na 
Lei de Segurança Nacional ·que ficarão na Superintendência 
da Polfcia Federal durante 30 dias, ou mais, a partir da 
conclusão do inquérito policial aberto para apurar a pnrii· 
cipação destes alunos no movimento estudantil iniciado cm 
19 de maio, Dia Nacional da Luta, 

Flávio Alberto Botelho, acompanhado de dois outros 
estudantes, foi até à universidade com a finalidade de dar cn· 
trada num requerimento, no qual o Dirctório Universitário 
solicita ao Reitor José Carlos Azevedo a abertura. de um 
inquérito para apurar os danos causados no campus 
universitário, quando da invasão do local pela polfcia. O 
documento, que leva a assinatura de Flávio, se fez necessário, 
dada a acusação de que os alunos é que teriam depredado as 
dependências das representações estudantis c laboratórios, 
fato por eles negado, uma vez·que as salas apareceram danifi· 
cadas após o abandono do campus pclos'agentes federais. 

Após dar entrada no documento, os alunos se dirigiram 
rumo à Avenida L-2 Norte, para tomàr um ônibus, jâ que o 
que faz a linha Rodoviária-UnO estava demorando muito. 
Ao encaminhar-se para a avenida, ainda. dentro do campus, 
uma rural transportando dois agentes cruzou com os csuldan· 
tes, tendo um dos policiais perguntado a hora. Flávio respon· 
deu c o veiculo deu meia volta e cercou os alunos, dizendo 
para Flávio "ficar quietinho. e Polfcia Federal". Empurrou 
o Presidente do OU para o interior da rural e os outros dois 
foram à OAB denunciar a prisão do colega. 

Flávio Alberto Botelho faz parte dos 67 alunos que estão 
sendo convocados para depor na Comissão de lnqucrito 
instaurada pelo Reitor José Carlos Azevedo para averiguar a 
participação dos estudantes na greve que durou apenas 21 
dias, pois um decreto determinou recesso de 32 dias das ativi
dndcs acadêmicas da UnB. 

Esta comissão está reunida desde o último dia 22, mas, 
ao que se comenta, apenas um, dos 67 intimados, compare· 
ccu pura depor. Jú foram lançados dois editais, sem que, no 
entanto, a Reitoria tenha conseguido que os alunos atendes· 
sem ii convocação. Muitos porque estão viajando. ôutros 
porque nu o querem "colaborar com mais esta farsa do Azeve
do, pois indo ou não, ele já decidiu", 

Dessa nova violência de que nos dá noticia a Imprensa, deduz-se 
o cspfrito que anima os que têm a seu encargo o trato com nossa 
mocidude. 

Contrapondo-me no primnrismo c no rancor de alguns dos que 
dirigem as nossas instituições de ensino, trago no conhecimento da 
Nação o posicionamento tranqUilo c maduro de estudantes de minha 
terra que, cm carta datada do último dia 23, dirigem-se no Presidente 
da República pleiteando amplo c democrático diálogo entre 
estudantes c Governo - cxntnmcntc o que não existe nos dias de 

O documento está vnsado nos seguintes termos: 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE 
DIRETÓRIO ACADi;MICO "DEMÓCRITO DE SOUZA 

FILHO" 

Oficio n• DA-021 /77 

Excelentíssimo Senhor 
General Ernesto Geisel 
Presidente da República 
Brasília- DF 

Senhor Presidente: 

Recife, 23 de junho de 1977 

No dia lO de junho passado, enviamos a Vossa Excelên· 
cia o Oficio de n• DA-004/77 pelo qual vos solicitamos 
providências no sentido de serem libertados os nossos colegas 
presos durante. as últimas manifestações estudantis, bem 
como convidamos a vosso Governo para um diálogo franco c 
aberto com os estudantes de todo o Brasil, diálogo esse que 
poderia resultar bem proveitoso para ambas as partes. 

Considerando essa iniciativa como um passo decisivo c 
até certo ponto bem particular pelo que representa a nossa 
scsquicentenária Faculdade de Direito do Recife na cena polf· 
tica e na vida jurídica nacional, voltamos, data vênia, à vossa 
presença para reafirmar a solicitação cm favor dos nossos 
colegas presos, c renovar o convite para a realização do diá
logo que, respaldado na boa vontade c compreensão, 
proporcionaria condições de levar a bom termo o impasse 
surgido entre estudantes e Governo. Vale salientar que tal 
impasse tem se constituído cm grande preocupação para o 
povo brasileiro, pois, ainda sem solução, tende a agravar-se a 
cada dia que passa. Angustiados, acompanhamos n evolução 
da crise convictos de que mais ela se ampliará e se aprofun· 
dará se não for encontrada uma solução urgente e definitiva. 
Por isso mesmo e por não termos sido ainda envolvidos nos 
últimos incidentes, sentimo-nos no dever de formular tal 
convite. 

Tendo como certo o acolhimento da nossa proposta pelo 
seu conteúdo claramente democrático c liberal, o encontro 
teria lugar na sede da nossa Faculdade em datas a serem 
ainda determinadas por Vossa Excelência. Dele participaram 
representantes devidamente credenciados do vosso Governo c 
representantes igualmente credenciados dos dirctórios ccn· 
trais e dos dirctórios acadêmicos de todas as universidades do 
Pnfs, que analisariam e debateriam questões como a vinbilida· 
de de revogação do Decreto-lei n• 228, de 22-2-67 c do 
Decreto-lei n• 477, de 26-2-69; a libertação de todos os cstu· 
dantes presos e a extinção dos respectivos processos; n 
suspensão de todas as sanções impostas nos estudantes 
universitários de Belo Horizonte, Brnsflin e outras cidades 
onde porventura tenham sido aplicadas; dotação de maiores 
recursos pura a educação, setor prioritário cm todos os pnfscs 
que realmente desejam atingir alto grau de desenvolvimento; 
melhores e mais justos vencimentos para os professores, 
estimulando, dessa forma, melhor nfvel de ensino: c 
quaisquer outros assuntos de interesse estudante-Governo. 

Estes silo, Senhor Presidente, em sfntese, alguns dos 
problemas que anisem a mocidade estudiosa de nossa Pátria. 
Consci;ntc, ela não aceita as conotações subversivas que 
tentam impingir aos seus ideais e às suas reivindicações. Tan· 
bém nilo admite a capcioS<I insinuação de estar sendo condu
zida por elementos estranhos à classe estudantil. Somos 
apenas, e tão·somcntc, estudantes jovens c idealistas. 
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Ficamos na certeza do acolhimento que Vossa Excelên
cia dispensará ao nosso pleito. Está ele apoiado, em última 
instância, nas diretrizes anunciadas pelo vosso Governo 
conforme o pensamento externndo pelo Excelentlssimo 
Senhor Ministro da Educação c Cultura em recente exorta
ção aos estudantes de todo o Pafs. Também o Senador Jnrbas 
Passarinho, em conferência recentemente proferida nesta 
cidade, declarou estar o Governo Federal disposto a um 
diálogo sincerg c cordial, J;;exatamente esse o nosso objetivo, 

Aproveitando a oportunidade, apresentamos a Vossa 
Excelência os nossos cumprimentos mais respeitosos e protes
tos de elevada consideração. - Pedro Munlz Filho, Presi
dente. 

Sr, Presidente, Srs. Senadores, a carta de autoria do Diretório 
Acadêmico Democrático de Souza Filho, da Faculdade de Direito 
do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, fala por si só, 
Diz, sobretudo, da grandeza de sentimentos dos nossos universitá
rios brasileiros. Esperamos que o Governo não se apequene, mais 
ainda, diante desse gesto. 

Para concluir. cabe repetir aqui as palavras ditas, no início deste 
mês, pelo Cardeal Arcebispo de Silo Paulo, Dom Paulo Evaristo 
Arns: 

"Os jovens cm clima de ordem c de moderação, pedindo 
a soltura de seus companheiros, o fim das torturas, ampla 
anistia c a volta às liberdades democráticas, deram u prova 
ao Pais de que estâ na hora de tudo isso acontecer. Está na 
hora porque isso pode acontecer num clima de ordem e 
bondade." 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevidcs)- Concedo a palavra 
ao Nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PU· 
BLIC A DO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvides)- Nada mais haven
do que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando paru a pró
xima, a realizar-se no dia I• de agosto próximo, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno único, da Rcdação Final (oferecida pelu 
Comissão de Redução cm seu Parecer n• 382, de 1977), do Projeto de 
Lei do Senado n• III, de 1975, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que 
introduz modificações nu Lcgislaçüo da Previdência Social. 

-2-

Discussão, cm segundo turno. do Projeto de Lei do Senado n• 
93, de 1975, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que obriga as empresas 
do Distrito Fedcrnl, que comerciam no rumo de carros novos c 
usudos, u terem locuis privutivos de estucionumento, e dó. outrus 
providêncius, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.046 u 1.049, de 1976, c 390, de 1977, 
dus Comissões: 

- de Constltulçilo e Justiço, pela constitucionalidade e 
juridicidude: 

-do Distrito Federal, fuvordvel: 
- de Economia, fuvorávcl, com voto vencido, cm scporndo, do 

Sr. Scnudor Agcnor Muriu: c 
- de Transporte•, Comunlcoçõcs e Obras Públicos - I• 

prommclamento: fuvorúvcl: 2P pronunciamento.· (recxumc solicitado 

em plenário), contrário, com voto vencido do Sr. Senador Otto 
Lchmunn. 

-3-
Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 

209, de 1976, do Sr. Senador Jurbus Passarinho, que acrescenta pará
grafo ao art. 9• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, que altera a 
Lcgislnçllo de Previdência Social, c dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 172 a 184, de 1977, das Comissões: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridi· 

cidade e, no mérito, favorável: 
·-de Lealslaçio Social, favorável; e 
-de Finanças, favorãvcl. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevidcs) - Está encerrada a 
sessão. 

( Levanra-sea •essdo às 18 horas e29 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU 
CARDOSO NA SESSÃO DE 23·6-77 E QUE, ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE: 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Pronuncia o seguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No infcio desta semana, fizemos um apelo às autoridades 
monetárias brasileiras, ao Sr. Ministro da Agricultura, ao Sr. Minis
tro da Fazenda, ao Governo, no sentido de impedir, ou de sobrestur, 
fosse decretado, como de fato era da cogitação das autoridades fazen
dárias e do Banco do Brasil, o corte ao crédito às atividades rurais e 
comerciais de nosso Pais. 

Dissemos, naquela oportunidade, que a politica que o Governo 
ia pôr em prática era a politica de colocar ao Sol as raizes físicas, as 
raízes de sustentação, as rafzes orgânicas da própria nacionalidade, 
porque acaciano dizer-se que o Governo deve pensar que, se está na 
terra a fonte de todos os nossos recursos, a agricultura ê o seu 
elemento multiplicador. t;; que, Sr. Presidente, lemos então o quadro 
das medidas financeiras que o Governo ia pôr em prática com rela· 
ção à agricultura. E, hoje, o Conselho Monetário Nacional tomaria 
essa decisão, homologando as medidas aconselhadas pelo Sr. Minis· 
tro da Fazenda. A esta hora em que estamos aqui ocupando a atcn· 
ção do Senado, o Conselho Monetário Nacional já deve ter se 
reunido e tomado tais decisões, 

O Sr. Vlranlo Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
lamentavelmente poderíamos dizer a V. Ex• que ainda não podemos 
dar nem bons nem mlls novas a V, Ex~ O Conselho ainda estava 
reunido há coisa dC dois segundos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Vc portanto o 
Senado, na voz do nosso eminente colega e Lfdcr da ARENA, Sena
dor Virgflio Távora, que o Conselho Monetário Nacional ainda se 
encontra reunido puro tomor essas decisões. 

Mas, Sr. Presidente, as decisões tomadas com relação à restrição 
à politica financeira da agricultura silo de tal envergadura, de tal 
profundidade, que ocasionaram uma comoçilo nacional. Centenas 
de órgãos classistas de todos os Estados, acima das fronteiras 
pnrtidárius, até a Confederação Nacional da Agricultura, órgão 
fcdcrnl dirigido por um politico, naturalmente du preferência ou du 
escolha ou da indicação do Sr. Ministro da Agricultura, todos os 
órgãos que lidam com u agricultura brasileira gritaram, protestaram 
c pediram no Sr. Ministro du Fuzendn que deixasse de tomar tais 
medidas. 

O Sr. Mauro Bencvldes (MDB - CE) - Permite V, Ex• um 
upurte, nobre Senudor? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES)- Um momento. 
Sr. Presidente, desde o inicio du minha vidu públicu, no interior 

do Espfrito Santo - nilo sou Senador ~de cupltnl, sou Senador du 
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minha roça, lidando com o banco, com o sofrimento do agricultor, 
conhecendo todas as necessidades - nunca ouvi dizer - e quero 
ratificar. ainda, esta minha declaração- nunca ouvi dizer que, após 
empréstimo tomado cm qualquer banco, fosse ele oficial ou bancos 
comerciais, o agricultor desse prejuízo de um tostilo que seja. 

Certa vez, como membro de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito da Câmara, perguntei ao Sr. Nestor Jost, àquela época 
Diretor da Carteira de Crédito Agrlcola c Industrial do Banco do 
!!rasil, se ele tinha notícia de que algum agricultor tivesse dado 
prejuízo de um centavo ao Banco do Brasil, em qualquer Estado da 
Federação, c a sua resposta foi categórica: 

"Nilo há, nos registres do Banco .do Brasil, nenhuma 
notícia de um prejuízo dado ao Banco por um agricultor.'' 

Sr. Presidente, o agricultor vende o seu cavalinho de sela, vende 
o cavalinho de sua mulher ir ao comércio, vende o cavalinho de seu 
filho, vende o boizinho manso, vende tudo, mas não dá prejuízo ao 
banco, porque essa é a sua formação moral. · 

A agricultura não é uma profissão, a agricultura é uma ocupa· 
çilo, a agricultura í: uma tendência, a agricultura, Sr. Presidente, é 
uma vocação ao sacrifício. 

Ouço, o nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Dirceu 
Cardoso, o anúncio dessas medidas restritivas ao crédito rural criou, 
realmente, uma expectativa de muita apreensão em todo o País, 
como ressalta V. Ex• no seu pronunciamento da tarde de hoje. E 
posso informar a V. Ex• e à Casa que várias Assembléias Legislativas 
do País. notudumente as do Nordeste, deslocaram comissões de 
Deputados estaduais pura virem a Brasília a fim de aqui se inteira· 
rem dessas providências que iriam ou irão ser postas em prática por 
parte do Governo federal. Desde ontem Deputados estaduais do 
Ceará chegaram à Capital da República, pura manter contato com o 
Senador Virgílio Távora, com o Senador Wilson Gonçalves e 
conosco, trazendo o testemunho da intrunq Uilidude existente nos 
círculos rurais do nosso Estado. Faz V. Ex• muito bem em trazer, o 
assunto uma vez mais, a debate no plenário do Senado, para ver se se 
cerca de mais esperança essa reunião do Conselho Monetário 
Nacional, ou seja, que as providências anunciadas não venham a se 
concretizar, para trunqUilidade e alegria dos produtores rurais 
brasileiros. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB - ES) - Agradeço seu 
aparte. V. Ex• tem sido o eco ... 

O Sr. Vlrgnto Távora (ARENA- CE) - Eminente Senador, 
gostaria de dar um aparte ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Darei o aparte 
logo que responder ao meu nobre Líder, Senador Mauro Benevidcs. 

V. Ex• tem sido o eco de todos esses anseios, dessas reclamações 
e desses pedidos. Aqui, no Senado, há dois anos, a palavrn de V. Ex•· 
tem sido ressonância de todas as reclamações vinculadas à agricul· 
turu do seu Estado, do Nordeste e do Pais. 

Tem o uparte o nobre Senador Virgllio Távora. 

O Sr. Vlrgnio Távora (ARENA- CE)- Apenas um esclnre· 
cimento, eminente Senador. Já dissemos, c tornamos a repetir, 
transmitindo a informuçuo dada pelo Ministro da Fazenda, que 
todos os financinmcntos pura custeio do meio rural nilo seriam ufcta· 
dos c, de maneira generalizada, os créditos pura comercialização agrl· 
coln também ni\o. Hnvcria, sim, afeto, c muito afetamento, na parte 
relativa a Programas Especiais. E justnmente as grnndes caravnnns, n 
que alude o eminente Senador Mnuro Bcnevidcs, de representantes 
de diferentes Estudos nordestinos, estiveram com S. Ex•, com o 
Senador Wilson Gonçulvcs c conosco. Hoje mesmo, pelu manhi\, em 
nosso gubincte, houve u rcunii\o de todos eles, c tivemos ocusiilo de 1\ 

nordestinos dnr conta dus gestões feitas junto às nutoridudcs monetâ· 
rins, purn pn:scrvuçtlo, dentro dcssu idéia geral ununciudu, de corte 

em programas espectais, c manter praticamente intocável aquele 
programa que mais interessava à Região Nordestina, entre os espc· 
ciais o PROTERRA. O PROTERRA é formado, por uma maneira 
aproximada, de 6/7 de recursos oriundos de incentivos fiscais, e de 
1/7 de aduçi!o de recursos do Banco do Brasil. Transmitimos as 
S. Ex•s a receptividade que tinha havido por parte das autoridades 
monetárias, c que o Sr. Ministro da Fazenda ainda afirmava que, ao 
contrário das noticias vinculadas, o crédito dirigido para o sctor 
rural seria, neste ano, maior do que aquele que originariamente 
estava consignado no Orçamento monetário nacional. Será fácil, se 
tempo ainda tivermos nesta sessão, trazer ao conhecimento da Casa 
as resoluções do CMN, que, continuamos a repetira V, Ex• até minu· 
tos atrás se achava ainda cm reunião fechada. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o seu 
aparte, mas, infelizmente, V. Ex• ainda não anunciou o resultado 
dessa reunião. 

O Sr. Vlrgmo Távora (ARENA - CE) - Mas a reunião se 
encontra fechada. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Permita-me. 
V, Ex• já deu o aparte. 

O Sr. VlrgQioTávora(ARENA- CE) -I: claro. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Primeiramente 
responderei ao nobre Líder da ARENA~·s. Ex• deu o aparte. Agora 
vai ouvir a minha resposta, se me permite. 

O Sr. VlraRio Távora (ARENA- CE)- Com imenso prazer, 
Excelência. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES) -O Conselho está 
reunido. Não sabemos ainda, pois nada se filtrou através das portas 
desse Conselho, se aprovou isto, se aprovou aquilo, se cortou, se 
restringiu. Depois que houver essa dccisilo, amanhã, entilo, V. Ex• 
poderá anunciar qual o resultado dessa reunião, 

Sr. Presidente, disse, na primeira vez, segunda-feira, que a pollti· 
ca do Governo não é carne, não é peixe, não é marisco, não é sangue. 
Muda da noite para o dia. E agora, aqui, confirmo. 

Um dia o Governo federal resolveu criar o bônus da gasolina, c, 
dias depois, suspendeu a medida. 

Nobre Líder, nunca fui governo, ou melhor, fui governo de um 
dos pequenos municípios do interior do meu Estado. Quero crer que, 
para tomar uma medida, o Governo tem que realizar estudos, pesar 
bem as coisas, dosar as medidas que vai tomar, para não ter que 
recuar antes que elas sejam postas cm execução. 

Então, deixa de ser carne, deixa de ser peixe, deixa de ser maris· 
co, deixa de ser sangue. ~como um rio cm busca do leito. 

Tem o aparte o Senador Alexandre Costa. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Congratulo-me 
com V, Ex•. nobre Senador Dirceu Cardoso, pelo discurso que faz, 
trazendo il Casa, nesta tarde, assunto que reputo da maior importân· 
cin para a Naçi\o brasileira. Justamente quando a agricultura bra· 
silcira, que engalinha, começa a se desenvolver, e já responde quase 
por 60% dus divisas brasileirus, vem uma medida dessas impedir u 
continuidade. Apenas uma rctificaçilo faria ao discurso de V, Ex•. 
quando diz que os bancos nunca perderam nada cm agricultura. 
Nilo. Sempre perdcrnm. No entanto, o banco perder dinheiro nu eco· 
nomiu brusih:ira, ,, 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Nilo apoiado! 
V. Ex•. perdoe-me, está enganado. 

O Sr. Alexandre Co1ta (ARENA- MA) ... nilo constitui ncnhu· 
mn novidade. Afinal de contas silo bnncos de desenvolvimento, ban· 
cos puru criar e muntcr economias, c, para isso, jâ existe o risco cnl· 
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culado, V, Ex•, velho parlamentar, que carrega sobre as costas pesa· 
das bagagem de serviços dedicados ao Brasil, presta hoje mais um 
grande serviço à agricultura da sua Pátria, nilo somente aos roçados 
do Espirita Santo, mas aos roçados de toda a Pátria brasileira. 

O SR, DIRCEU CARDOSO (MDB - ESl - Agradeço a 
V, Ex• o aparte, mas tenho que divergir frontalmente da sua 
opinião. Agradeço pelo apoio, que me estimula, mas a restrição que 
V, Ex• faz à minha declaração de que o agricultor nilo dá prcjulzo ao 
banco, eu a confirmo. Nilo dá prejuízo, nunca deu. Os contratos silo 
feitos com o Banco do Brasil com uma margem de garantia cxtraor· 
dinária. Quando o agricultor apanha um crédito no banco, esse agri· 
cultor hipotcc:~ até o c:~valo da sua mulher, e não só a fazenda. O 
Banco vai até às maiores garantias posslvcis, porque se nilo colher, o 
Banco não terá prejufzo de um tostão sequer, porque para o agri· 
cultor, homem criado na terra, como disse, a agricultura nilo é uma 
profissão, é uma tendência, é uma herança, é uma vocação c, às 
vezes, umu vocução uo sacrifício. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V, Ex• um 

aparte? 

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

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Dirceu Cardoso, 
a preocupação de V, Ex• é cabível e oportuna, Na realidade, a medi· 
da sustatória pela qual o Banco do Brasil determinou, na semana pas· 
sada, a todas suas agências, por todo o Pais, sustando o crédito, 
especialmente o do agricultor, criou um clima psicológico altamente 
nocivo e prejudicial à nossa agricultura. O mal já está feito, pelo 
menos em termos psicológicos, c V, Ex• disse muito bem que o 
Governo foi precipitado em sustar esse crédito, porque o crédito, na 
verdade, está sustado, mas poderá muito bem o Conselho, que está 
reunido, modificar esta sustação. Mas, mesmo modificando fica 
aberta uma ferida psicológica em todos aqueles que, com seu traba
lho, com o suor derramado, sempre construíram o futuro c a gran· 
deza desta Nação. Posso afirmar a V. Ex• que a oportunidade de seu 
discurso i: maravilhosa, porque encontram-se aqui representantes de 
todas as bancadas das Assembléias Estaduais do Nordeste. Tenho cm 
minhas mãos um convite para comparecer em Silo Paulo, segunda· 
feira, às IS horas, pura assistir a uma assembléia que será realizada 
na Sociedade Rural Brasileira, com sede em São Paulo. A preocupa· 
çào não i: só do Nordeste, é de todo o Brasil, Congratulo-me com 
V, Ex• e espero que o Governo acorde para esta realidade: e que o 
Conselho, ora reunido, pense e reflita, porque a agricultura brasileira 
não é só o suporte da nossa economia, pois no ano passado ela 
concorreu não com 60 mas com 70% das nossas divisas, pesando na 
nossa balança comercial. E é ainda a agricultura brasileira, o interior 
do País, que conserva as tradições mais cristãs, mais vivas e mais 
sadias da nossa nacionalidade, Muito obrigado a V, Ex•, Senador 
Dirceu Cardoso, e volte sempre a este tema, porque sendo o Brasil 
um País essencialmente agrlcola essa agricultura não pode ser pos· 
tergada, marginalizada e jogada à sarjeta da sua própria sorte. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o 
aparte de V, Ex•, que com cores vivas traçou o quadro du agricultu· 
ru brasileira, jt\ que é Presiden~e da Comissão de Agricultura da 
Casu: com seu apurte nosso discurso toma ênfase c tem maior rcpcr· 
cussilo. 

Hú dias, V. Ex• convocou o Presidente da Comissão Federal de 
Preços e nós o ouvimos aqui, utravés de 4 ou 5 horas de debates na 
Comissão de Agriculturu, e vimos a situação dramática por que pas· 
sa u ugriculturu brusileiru. 

Sr. Presidente, quero relembrar à Casa a frase de famoso varão, 
Ministro du Fazenda de um rei francês, a quem pediam boas finan· 
ças, e ele respondiu: "Se quereis boas finanças dai-nos boa politica". 

O Governo se quer boas finunçns qoe faça uma boa politica de 
upoio i1 ugricultura, que é o fundumento, é o cmbasamento da na· 
cinnaldnde, é a força viva da nuçi\o, Se concorrem os produtos agrl· 

colas com 56 ou 60% das nossas divisas, através do café, do cacau, da 
carne, da soja, do milho, com todos esses produtos agrfcolas, se o 
Governo vê isso c sente, muito mais do que o minério de ferro, que a 
Companhia do Vale do Rio Doce joga nos navios no Porto de 
Tubarão, se tudo isto o Governo conta na bnlança de pagamento, 
por que criar e cercar, por qoe restringir a atividadc agrfcola do Bra· 
si!? 

Sr. Presidente, se os Ministros ou o Ministro da Fazenda, ao 
tomar da noite para o dia esta medida, teve que recuar, oito dias de· 
pois, por que a tomou? 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - RN) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

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

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RN)- Estou ouvindo o dis· 
curso de V, E~• com a maior atenção, apesar de ter chegado agora 
no plenário. Mas, é realmente um assunto que deve preocupar a 
todos os homens de representação, notadamcntc aqueles que rcprc· 
sentam o povo mais empobrecido de algumas regiões do Nordeste, A 
agricultura é, sem dúvida nenhuma, a base, ainda hoje, do dcscn· 
volvimento nacional. Ninguém pode deixar de reconhecer que a nos· 
sa base econômica ainda é a agricultura, E ouvi V, Ex• argumentan· 
do que o agricultor raramente dá prcjulzos, E: verdade. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Nunca dâ, 

O Sr. Dlnarle Mariz (ARENA- RN)- E quando ele se atrasa 
é porque ele já gastou toda a sua energia, perdeu tudo que tinha na 
economia pagando juros, c o rendimento que ele recebeu, rctribuin· 
do com seu trabalho, não compensou para atender os compromissos 
tomados no banco, Então, temos no Nordeste este fenômeno: agri· 
cultores profissionais se endividam no banco, renovam o contrato de 
S em S anos, quando deixam de pagar, conforme permita o rc· 
gimento. Então, de 5 em 5 anos vem o reajustamento, c a eles são 
concedidos 2 ou 3 anos de carência, com 5 anos para pagar, c eles 
continuam trabalhando, para pagar c~clusivamcntc ao banco, com 
juros e alguma participação que ainda lhes resta, para atender aquele 
compromisso: portanto, de 5 cm 5 anos renova-se, jã hã cerca de 20 
unos que a agricultura do Nordeste vem nessa base, Pode ser que a 
agricultura do café e da soja, no Sul, seja diferente, mas no Nordeste 
a base é esta, é a escravização absoluta, porque a nossa agricultura é 
deficitária. E o banco, que vai financiar o crédito, está vendo que ele 
não pode, realmente, proceder ao pagamento, no prazo estabelecido, 
incorrendo cm atrasos c mais atrasos, até novos reajustamentos. 
Então, o homem continua lã, trabalhando, apesar de tudo, mas 
acaba deixando suas terras, como tem ocorrido com grande parte 
das fazendas lá do Rio Grande do Norte, Esta a verdade. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - O aparte do 
nobre Senador Dinarte Mariz também traz relevo, Sr. Presidente, às 
linhas do nosso pronunciamento, e retrata, para a Casa, a situação 
dramática em que vive c cm que tem que enfrentar o agricultor c o 
criador de todo o Brasil. ' 

O Sr. Mattos Leio (ARENA- PR)- Nobre Senador, permite 
V, Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Quero avisar ao nobre 
orador que só. dispõe de cinco minutos, para concluir a sua oração. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Pois nilo, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Mattos Leio (A RENA - PR) - V, Ex• me permite um 
aparte? 

OSR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)-Ouço V, Ex• 

O Sr. Mattos L.Uo (ARENA- PR)- Nobre Senador Dirceu 
Cardoso, na verdade, V, E~• mencionou, inclusive, a reunião da 
qual nós tivemos u honru de participar, da Comissão de Agricultura 
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do Senado, quando compareceu o Dr. Paulo Viana, que nos fez uma 
das mais brilhantes exposições ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Muito bem! 

O Sr. Maltas Leilo (ARENA -PR)-... sobre o problema de 
financiamento e preços, principalmente de produtos agricolas. E 
represento, com muita honra, nesta Casa, o Estado que é o maior 
produtor agricola do Brasil, O Estado do Param\ produz de 17 a 18% 
de toda a produção agricola brasileira. E devo dizer a V. Ex• que é 
evidente que se hou~cr restrição, a financiamentos c alguns· 
programas nilo forem atendidos -porque, por cn9uanto, não vimos 
nada de prático, aioda, mas o Conselho estll reuniao - é evidente 
que prejudicará a agricultura. Entretanto, devo dizer a V. Ex• que 
sinto no meu Estado, porque viajo por todo o interior do Paraná, 
que é o maior produtor do Brasil, c jamais, cm época alguma,' a 
agricultura c a pecuária tiveram tanta assistência do Governo como 
tem no presente momento. Esta e a grande verdade. Todos os produ· 
tos! O Banco do Brasil financia c inclusive prorroga prazos. V. Ex• 
afirma que nenhum agricultor deu prcjuizo aos bancos; lamento di· 
zcr a V. Ex• que cu nilo concordo com essa afirmativa; hã os prcjui· 
zos, isso é natural, o próprio Senador Dinartc Mariz fez esta afirma· 
ção. Quando o agricultor não pode pagar não paga, mas hã .prcjuizo 
para os bancos, não só para o Banco do Brasil como para os bancos 
particulares. De maneira que, o que o Governo está fazendo, - c é 
natural que o faça, porque é do seu programa, é uma das suas 
grandes metas - é conter a inflação, Entilo, as medidas que o 
Governo possa tomar, embora atingindo a agricultura, é evidente 
que é para combater um mal maior, que é a inflação brasileira. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Nobre Senador, 
recebo o aparte de V. Ex• com certa cautela. 

Reconheço que V. Ex• fala cm nome de um Estado forte, de um 
Estado cuja terra exuberante, feraz; tem sido uma glória para aquela 
área c para o Pais. Mas discordo de V. Ex• quando justifica as me· 
didas do Governo, pelo seguinte: todas as medidas de assistência, de 
custeio e de investimento à lavoura, têm sido correspondidas, porque 
a lavoura concorre com 60% das divisas do Pais, Não é o mel, Sr. 
Presidente,- quero que o Senado ouça esta declaração de um ho· 
mem do interior- não ê o mel que ê o produto da abelha, é a abelha 
que é o produto do mel ... 

Não é a faina agricola que é o produto da Pátria brasileira que a 
criou c a gerou não, é a Plltria que é uma criação da faina agricola, 
dos homens que sofrem nas lavouras, nos becos de café, nos charcos 
das lavouras de arroz, no calor das lavouras de cana, de feijão, de 
milho, do trigo c da soja, nos campos de criação, ao sol c à chuva, 
num pais em que as vacinas que deveriam ser fiscalizadas pelo Govcr· 
no, mas que, quando aplicadas, revelam que foram fraudadas c o ga· 
do i: atacado da aftosa como esta ocorrendo no meu estado c nas 
bacias do Mucuri c do Jcquitinhonha, cm Minas, cujos campos 
foram arrasados pela cigarrinha c pela seca. 

Hoje, Sr. Presidente, chega-se a esse paradoxo nos nossos cam· 
pos segundo ouvi dizer de um criador do meu Estado, 

uu ma vnca corn bezerro, vale menos que uma vaca 
solteira.,," 

veja bem o Senado o que isto significa para o l'a1s. 
O Pais tem esta grandeza c esta economia porque tem esta 

agricultura. Não é o Pais que faz a agricultura, é a agricultura que 
está fazendo este Pais. 

Ent~o. u Plltria ê que é o produto da nossa agricultura forte. 
Nós nilo temos os casos das grandes indústrias, dos comerciantes po· 
dcrosos cujas falências provocam comoções nacionais. Nilo! A 
agricultura é a terra, é a fonte primária, é o cmbasamcnto da 
nucionulidade, e é dela, portanto. que o Governo retira essa fontes 
todas. 

Sr, Presidente, dissemos nós, também, hoje, uma frase 
Acaciun11: se nós destruirmos as cidades c conservarmos os campos, 

as cidades se reconstruirão; se, ao contrário, destruirmos os campos 
c conservarmos as cidades, estas desaparecerão, Isso é acaciano, mas 
mostra que é no campo, na fazenda, no sitio, na qucrência, na cstân· 
cia, na herdade, nu roça enfim, que está a formação da Pátria, os ho· 
mcns. que nilo dilo prcjuizo aos bancos, porque os seus negócios silo 
cercados de tal garantia, de tal margem de segurança, que se não 
pagam eles, pagam seus filhos ou seus netos, mas o agricultor c o 
criador sacrifica tudo para ter o nome limpo. 

Mas, quando o Governo pensa em sustar essa assistência à 
lavoura, está cortando a própria veia da sua saúde. E, se amanhã cu 
recebesse, com felicidade, a noticia de que o Conselho Monctllrio Na· 
cional sustou essa medida, perguntaria: por que pensou-se cm adotâ
la? entilo? Se não vai cortar, porque é que a sustou? 

Sr. Presidente, no meu Estado mata-se, semanalmente, milhares 
de matrizes do nosso gado leiteiro. Tenho aqui um relatório de um 
frigorlr.co do Norte, dizendo que, só cm quatro municipios mataram· 
se, no ano passado, 25 mil vacas matrizes do gado leiteiro c da pccuá· 
ria de corte do Norte do meu Estado. Isso, por quê? Para pagar os 
compromissos bancários. 60% das matrizes do gado, no Brasil, estão 
sendo sacrificados para pagar compromissos. Isso o Governo sabe, 
mas, pela medida, provoca c desencadeia essa comoção nacional c de· 
pois de seis ou oito dias, revoga a medida c contramarcha como se 
estivéssemos no melhor dos mundos passiveis. 

Sr, Presidente, nós não estamos como cm Tibcriadcs, onde era 
azul o céu e manso e liso o mar. O que estamos sentindo é que o 
Governo está cutucando as coisas com vara curta, c pode ter, de uma 
hora para outra, uma resposta não satisfatória. 

Para terminar, vou dizer uma única frase- disse na segunda· 
feira c vou repeti-la, porque é o fulcro, é o cerne, é o fundamento da 
minha comunicação; diz-se no· interior: "Quem tira leite da vaca e 
não lhe dâ capim perde o leite c, no fim, perde a vaca." Isso se aplica 
ao dono da vaca que é o Governo c a essa vaca imensa, que é a 
agricultora brasileira. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LÁZARO 
BARBOZA NA SESSÃO DE 28-6,77 E QUE, ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE: 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO. Como Lidcr, pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Acaba de deixar a tribuna o eminente Senador José Sarncy, pelo 
Maranhão, que, no excrcicio da Liderança da Maioria c do 
Governo, acaba de profligar com palavras candentes c complctamen· 
te divorciadas da realidade, os pronunciamentos ontem levados a 
todos os recantos do Pais, por uma rede nacional de rádio c 
televisão, contendo mensagem do MDB nas vozes do seu eminente 
Presidente Nacional Deputado Ulysscs Guimarães; dos Lideres 
Senador Franco Montoro e Deputado Alencar Furtado, c do nobre 
Deputado Alceu Collarcs, Presidente do Instituto Pedroso Horta. 

Começou o eminente Senador maranhcnsc por negar tivesse o 
Movimento Democrático Brasileiro se mantido de acordo com os 
preceitos que a lei permite, para transmissões daquele tipo, c se 
circunscrito à prcgaçilo de sua doutrina c de seu programa. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, para refrescar a memória do 
eminente Senador maranhensc, que falou pela Maioria, vou ler o 
item I • dos Princípios Fundamentais do Programa do Movimento 
Democrático Brasileiro. devidamente registrado na Justiça Eleitoral: 

"I - Primado da Pessoa Humana -O valor básico da 
vida social c politica é a pessoa humana, c, portanto, cm nos· 
sa realidade histórica é a população brasileira. O povo é sujei· 
to, o fundamento c o fim de todas as instituições c medidas 
económicas, sociais c politicas, Nilo pode por isso ser 
desconsiderado como mero uobjcto'\ "coisa", ou 
"instrumento" da economia do Governo, do Estado, do 
Partido ou do processo histórico, !;; o homem, c cada homem 
de qualquer condição ou estado, tem direito de ser consi· 
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derudo e respeitado em sua dignidade de pessoa, na forma da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, firmada pelo 
Brasil e pelas Nações democráticas em 1948, C; esse, também 
o sentido do princípio afirmado no artigo I• da Constituição 
Brasileira: "Todo o poder emana do povo e em seu nome é: 
exercido (Artigo I•§ 1•)." 

Sr, Presidente, Srs. Senadores, o que aconteceu, afinal, na noite 
de ontem, que faz com que a Maioria, nesta Casa, como os gansos do 
Capitólio, comece a cantar o fim dos tempos? Na verdade, o nobre 
Senador maranhense acabou dizendo, nas entrelinhas de sua fala, 
que vivemos numa época de grandes sutilczas, e que por isso nilo de· 
veria o Movimento Democrático Brasileiro proceder como 
procedeu, isto é:, fazendo uma exegese dos problemas nacionais c do 
seu programa e levar essa mensagem a todos os rincões do Brasil. 
Segundo o Senador maranhcnsc a época de grandes sutilczas não 
permite esses arroubos. E S. Ex• quase sentenciou ter o Movimento 
Democrático Brasileiro muito que aprender em matéria de calar a bo
ca, como se a oposição pudesse ficar silcnte sem trair os seus 
compromissos com o povo! 

E afinal de contas em que frase, em que pronunciamento o 
MDB, através de suas lideranças, fez qualquer tipo de contestação? 
Em qu~ instante da fala daqueles líderes ficou patenteado que o 
Movimento Democrático Brasileiro não é um partido aberto ao 
diálogo, se a menção ao diálogo foi expressa cm cada uma daquelas 
mensagens? 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - V, Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO) - O Movimento 
Democrático Brasileiro, Sr, Presidente e Srs, Senadores, oferece não 
apenas uma mão, mas as duas mãos que, estendidas sempre 
estiveram, para a superação das dificuldades que não foram criadas 
pela Oposição, O MDB tem procurado, ao longo de sua existência
de sacrifícios, de penúrias, de sofrimentos c de incompreensões -
evitar que aumente o divórcio entre a Nação e o Estado. E ousamos 
dizer que, na realidade, o Movimento Democrático Brasileiro é: o 
grande responsável pelo clima de relativa paz, neste País, porque, 
canaliza para a via pacífica, eleitoral, a ação dos descontentes; dos 
que não têm mais em que crer, c que, desesperançados e aflitos, 
encontràm na mensagem democrática da Oposição um lenitivo e um 
novo alento. Na realidade, o Movimento Democrático Brasileiro 
tem prestado a este País, Sr. Presidente, os seus melhores serviços, 
com patriotismo, com denodo, e com coragem; apesar da injusta 
discriminação que sempre sofreu de todos os Governos revolucioná· 
rios. 

Ouçamos o aparte do eminente representante de Pernambuco, 
Senador Marcos Freire. 

O Sr, Marcos Freire (MDB- PE)- Senador Lázaro Barbosa, 
a impressão que temos é que eles nilo estilo com raiva da fala do 
MDB de ontem à noite. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Acredito que 
V, Ex• tenha razilo. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Nilo estilo com raiva por· 
que nada ali foi dito de diferente do que vem sendo afirmado nas tri· 
bunas da Câmara e do Senado. C; possível, é: provável, é: quase certo, 
Ex•, que eles estilo com raiva é dos que ouviram a fala do MDB de 
ontem à noite, porque nós conseguimos um novo auditório que, até 
então, estava sendo privativo do Executivo. Este é o motivo da ruiva, 
porque, na verdade, foi apenas uma reafirmação da mensagem oposi· 
cionista, do programa oposicionista, dos ideais oposicionistas. So
mente que até entilo eles estavam blefando, porque conseguiram hos 
tirar, o ano passado, os 60 dias de programa eleitoral gratuito, u que 
teríamos direito, aliâs, 30 dias por ser eleição municipal. Entilo, con· 
seguimos 60 minutos, Pois bem, nilo tivemos os 60, nem os 30 dias 
que, anteriormente, havíamos conqutstado e nos deram 60 minutos, 

e eles estranharam e, portanto, se irritaram, nilo pelo conteúdo das 
fulas- vamos ser sinceros- pois nada foi dito que nilo venha sendo 
ufirmudo;reitcradus vezes, nesta Casa e na Ciimara dos Deputados, 
Ficurum com raivu, sim, dos ouvintes, dos milhões e milhões de brasi
leiros que, finalmente, puderam, depois de um longo e tenebroso in· 
verno, ouvir novamente a mensagem de fé e csperunça da Oposição 
brasileira, 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- V, Ex•, eminen
te Senador, estã coberto de razilo: o que realmente irritou os arraiais 
do Governo e da ARENA, nesta e nu outra Casa do Congresso, não 
foi evidentemente o conteúdo da mensagem emedebista, porque esta, 
está expressa no programa do Partido registrado na Justiça Eleitoral 
e tem sido objeto de análise reiteradas, nesta e na outra Casa do Con· 
gresso. Realmente, o que colocou em pânico a Aliança Renovadora 
Nacional foi, sem dúvida, o fato daquela mensagem poder ser vista c 
ouvida por 50 ou 60 milhões de brasileiros, neste vasto País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nobre Senador José Sarney afir
mou, em seu discurso veemente, que os Parlamentares do MDB, ao 
falarem da falta de eleições, davam a entender que não estavam ungi
dos do voto popular. Mas S. Ex• esqueceu de dizer que o que o MDB 
vem condenando, através dos tempos, as nomeações para cargos exe
cutivos, que recaem em homens completamente desvinculados da 
realidade dos seus Estados e dos grandes municípios que governam 
por nomeação, recebendo o poder numa bandeja, como se fosse um 
prêmio de Natal ou Ano Bom. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, S. Ex• sabe muito bem que 
a própria Emenda Constitucional de !969 garantia eleições diretas e 
secretas para Governadores dos Estados, E o que aconteceu, Srs. Se· 
nu dores? Aconteceu que V, Ex• mesmo, Sr. Presidente, tentando, 
através do diálogo, superar o impasse em que o País vive, teve o seu 
trabalho frustrado, nlio pela Oposição, mas pela intransigência do 
Governo que, a pretexto de fazer uma reforma do Poder Judiciário, 
ucubou suprimindo aquelas eleições. 

E acaso, seria lícito ao Governo esperar que o MDB concordas
se com u supressão do pleito direto para Governadores? Evidente· 
mente que nllo, pois o nosso programa é de uma clareza meridiana 
uo propugnar por eleições livres e pelo voto direto secreto e universal 
para todos os níveis de Governo, como única forma de realização da 
democracia. 

Nu medida em que o Governo suprime eleições livres, está sere· 
tirando du mesa o pilo institucional de que a Naçilo, a oposição legal 
eu própria democruciu se nutrem. 

Ltmentavelmente, o Pais vive de avanços e recuos, mais recuos 
do que avanços, distanciando cada vez mais o povo do poder, a pon
to de se chegar u quuse supressiio do debate. E só porque o longo je· 
jum da oposição em termos de amostragem de suas idéias e de seu 
programa foi quebrado com o aparecimento de seus lideres numa ca
deia de ritdio e televisiio, fato que é: sulutur para o Brasil, pretendem 
agora fazer cu ir o universo. E, vejam bem, se é verdade que o País, ati: 
bem pouco, tinha uma legislação que em termos de propaganda elei
toral cru avunçudissima, vale tumbém salientar que, paradoxalmen· 
te, o mesmo poder que a ensejou, foi também o que a suprimiu, Foi 
ainda o mesmo poder que ao instituir-se em nome da democracia 
descumbou nu excepcionalidade até: chegar no "Pacote de Abril", 
que, atentundo contra as nossas trudições, pretende trazer, para esta 
Casa, 22 Senadores nomeados. Quundo protestamos contra mais es
se absurdo, pressurosamr.nte os Senadores Governistas invocam co
mo justificutivu históncu a composição do Senado no tempo do lm· 
pé:rio. Querem, nu verdade, retroagir o Brasil-nilo ao 11 Império
mas às capitanias hereditárias, Eis que, no Império, os Senadores ti· 
nham que vencer umu eleição na sua Provlnciu, serem depois 
reconhecidos pelo próprio.Senado, e só então seus nomes subiam à 
consideração lmpertal, que u! os nomeavam vitaliciamente. 

Nilo. Senhor Presidente, nilo somos uma oposiçilo radical. O 
MDB é um purtido aberto uo diálogo. Se usou pelu televisão e pelo 
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rádio, no pequeno espaço que lhe restou depois da Lei Falcão, de 
uma linguagem nrmc c cstribudu nu verdade, foi cxatamcntc para 
condenar u cxccssào e sensibilizar os homens do poder, convencendo
os de que o arbítrio nudu constrói de duradouro. I'; preciso que us 
mãos generosamente estendidas pelo MDB, encontrem do outro la· 
do, mãos dispostas u apertá-Jus, para que cessem as divisões que 
comprometem o presente c o futuro do Brasil,!'; tempo de por fim às 
divergências c às desconfianças entre filhos da mesma Plltria. I'; tem
po de construir u união entre todos os brasileiros. Civis c militares;ri
cos c pobres, é tempo de reconciliar a Nação, para que ela possa mar
char rumo ao futuro grandioso que sonhamos. ' · 

O Sr. Lulz Canlcante (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Eminente Sena
dor, jú estávamos encerrando nossas considerações, mas não pode
mos nos furtar ao prazer de ouvir o aparte com que V. Ex• pretende 
nos honrar. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Meu caro colega, 
V. Ex•, e seus companheiros de agremiação oposicionista, estilo 'co
mo que, nesta tarde, desfilando garbosamente, pelos Champs Elisécs 
c agora mesmo estão prestes a passar sob o Arco do Triunfo, cele
brando a grande vitória de ontem à noite. Eu lhes parabenizo por is
so. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (M DB- GO)- Muito obrigado. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL)- Mas, sinceramente 
preferiria vê-los mais humildes, preferiria vê-los mais com os pés no 
chão, preferiria vê-los mais engajados nesse indispensável movimen
to de conciliação nacional porque, meu caro colega, sem a paz pol!ti
ca o nosso Pais não chegará em breve tempo ao desenvolvimento que 
almejamos, nós da ARENA e V. Ex• do MDB. Era apenas este regis· 
troque cu queria fazer. Muito obrigado, 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Nobre Senador 
Luiz Cavalcante, V. Ex•, sem dúvida alguma, é uma das mais altas 
figuras desta Casa e receber o seu aparte foi para nós uma alegria. 

Devemos dizer a V. Ex• que, na verdade, o Movimento Demo
crático Brasileiro não passeia por esta Casa a sua euforia. Somos um 
Partido mais do que humilde, e estamos apenas, nos defendendo das 
acusações que nos foram feitas desta Tribuna pelo eminente Senador 
José Sarney. V. Ex• é homem do diálogo c nós, também, somos abcr· 
tos ao diálogo, porque acabávamos de dizer, quando V. Ex• honrou
nos com o seu aparte, que, em verdade, é preciso superar as divergên
cias, é preciso se construir a paz, é preciso criar um entendimento 
maior para que esta Nação possa crescer c se desenvolver num clima 
de justiça e de democracia. 

O Sr. Dom!clo Gondlm (ARENA - PB)- Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- Lamentavelmente, 
S. Ex• nilo pode mais conceder apartes, porque o seu tempo estll fin
do. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO) - Devemos nos 
curvar à determinação da Presidência, que avisa estar esgotado o nos
so tempo. 

Sr. Presidente, em verdade, numa síntese do que aqui dissemos, 
cnccrrumos nosso pronunciamento desta tarde dizendo, mais uma 
vez, que o Movimento Democrático Brasileiro, certo de que está 
interpretando o pensamento da Nação inteira, naquilo que ela tem 
de mais puro c de mais nobre: da sua juventude, muitas vezes impedi
da de se manifestar; dos intelectuais, dos homens da imprensa, dos 
trnbalhudorcs, dos opcrllrios, dos comerciantes c comerciârios, en
fim, Sr. Presidente, o Movimento Dcmocrâtico Brasileiro, porta-voz 
das espcrunças de todos os democratas, porque é um purtido que se 
alimenta, nilo da forçu, mus do voto, declara, muis uma vez, que 

mantém as duns muos estendidas para o diálogo, para superação das 
dificuldades tuo gruvcs por que vive o Brasil, nesta hora. (Muito 
bem! Palmas.) 

PORTARIAS 
PORTARIA N9 193 de 1977 

O Primmo Secretário, no uso das suas atribuições regimentais, 
Resolve: designar Aiman Guerra Nogueira da Gama, Assessor 

Legislativo, SF-DAS. 3, Fernando Silva de Palma Lima, Técnico 
Legislativo, Classe "C", c Antônio César Ferraz, Técnico 
Legislativo, Classe "C", Referi:ncia 53, para, sob a presidência do 
primeiro, constituírem uma Comissão incumbida de realizar estudos 
quanto a estrutura da organizaçuo administrativa do Senado, no que 
se refere a lotaçuo dos Gubinetcs dos Senhores Senadores e dos 
Dirctorcs, especificando as atribuições dos ocupantes das respectivas 
funções gratificadas, bem como, ao número e às categorias fun
cionais dos servidores que comporão a lotaçuo das Secretarias c 
Subsecretarias, proJ'londo à Comissão Diretora as providências que 
julgar cabíveis. 

Senado Federal. 29 de junho de 1977 - Mendes Canale -
Primeiro Secretário. 

PORTARIA N9J94de 1977 

O Primeiro Secretário, no uso das suas atribuições regimentais, 
Resolve: designar Sarah Abrahilo, Secretário-Geral da Mesa, 

SF-DAS-1 O 1.6; Maria do Carmo Rondon Ribeiro Saraiva, Diretora 
da Subsecretaria de Pessoal, SF-DAS-101.4 c Aiman Guerra 
Nogueira da Gama, Assessor Legislativo, SF-DAS.3, para, sob a sua 
presidência, constituírem uma Comissão, cm carátcr permanente, 
com a finalidade de estudar c examinar, cm profundidade, os pedi- · 
dos de servidores para freqUentarem cursos, participarem de 
congressos, aceitar bolsas de estudos c de outras missões ou convites 
dessa natureza, no País ou no estrangeiro, bem como, a sua 
importância, utilidade e o aproveitamento que poderá advir para o 
Senado Federal c para os servidores a sua conccssuo, sugerindo ao 
Senhor Presidente critérios uniformes. 

Senado Federal, 29 de junho de 1977. - Mendes Canale -
Primeiro Secretário. 

CONSULTO RIA-GERAL 

PARECER N• 55/77 

Sobre requerimento de José Afonso Carreiro dos Santos, 
Agente de Portaria, Classe "A", do Quadro de Pessoal CLT, 
oolieltando adicional de periculosldade. 

José Afonso Carreira dos Santos, Agente de Portaria, Classe 
"A", do Quadro de Pessoal CL T, lotado no Serviço de Transportes, 
da Subsecretaria de Serviços Gerais, exercendo as funções de abaste
cedor de uutos, requer o pagamento de adicional de periculosidadc. 

11. A Subsecretaria de Pessoal, após pedir, sobre o requeri
mento, alg,uns esclarecimentos à Subsecretaria de Serviços Gerais, in
formou satisfatoriamente o processo, instruindo-o, inclusive, com a 
legislação adequada à espécie. 

III. Submetido pela digna Diretora da Subsecretaria de 
Pessoal ao Senhor Diretor-Geral, este fez subir o processo à consi
deração do Excelentíssimo Senhor Primciro-Sccretârio, que houve 
por bem despachá-lo a estu Consultoriu-Geral, pura estudo. 

IV. A matéria cstlt disciplinada pela Lei n• 2.573, de 15 de 
ngosto de 1955, que, ent principio, nssegura uma remuneração extra 
nos que trabalhum cm condições de periculosidadc, ussim: 

Art. I• Os trabalhadores que exercerem suas atividadcs em 
contuto pcrmnncntc com innamllvcis, em condições de pcriculosi-
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dade, terão direito u uma remuneração adicional de 30% sobre os 
salários que perceberem, 

E, indicando essas condições de periculosidade, o mesmo 
diploma dispõe, no: 

Art. 2• Consideram-se, para os cfeilos desta Lei, como condi
ções de periculosidadc, os ricos a que estão expostos os trabalha
dores, decorrentes do transporte, du carga c descarga de inflamáveis, 
do reabastecimento de aviões ou caminhões-tanques e de postos de 
serviço, enchimentos de latas e tambores, dos serviços de manutenção e 
operação em que o trabalhador .re encontre sempre em conta to com in
flamá\•eis, em recintos onde estes são arma:enados ou em veículos em 
que são transportados. 

Essa remuneração adicional, segundo prescreve, ainda, a mesma 
lei, no artigo 3•, será devida enquanto perdurar a execução de serviços 
pelo trabalhador, nas condições acima·referidas. 

A Lei n• 2.573, citada, foi regulamentada pelo Decreto-lei n• 
40.119, de I 5-10-56, na seguinte forma: 

Art. I' Os trabalhadores que exercem suas atividades cm coo
lato permanente com ipflamáveis, em condições de periculosidadc, 
têm direito, desde 3 de outubro de 1955, data da vigência da Lei n• 
2.573, de I 5 de agosto de 1955, a uma remuneração adicional de 30% 
(trinta por cento) sobre os seus salários. (Dcc. n• 40.267, de 26-6-59.) 

Art. 2• Consideram-se, para os efeitos da citada lei, como 
condições de pcriculosidadc os r.icos, a que estão expostos os traba
lhadores, decorrentes do transporte, da carga e descarga de infla
máveis, do reabastecimento de aviões ou de caminhões-tanques e de 
postos de serviço, do enchimento de latas c'tambores, dos serviços de 
manutenção e operação cm que o trabalhador se encontre sempre cm 
contato com inflamáveis, cm recinto onde estes são armazenados c 
manipulados ou cm veículos em que são transportados. 

Art. 3• C; considerado inflamável, para os efeitos da Lei n• 
2.573, de 15 de agosto de 1955, toda substância que, sendo combus
tível, inflama-se ao mais ligeiro contato de uma chama. 

Art. 4• Conta to permanente é o resultante da prestação de ser
viços não eventuais, com inflamáveis, cm condições de pcriculosi· 
dadc. 

Art. 5• Pericu!osidadc com inflamável, cm qualquer operação, 
é o risco inerente ao trabalho não eventual com inflamáveis, po
dendo decorrer da possibilidade de falha ou defeito do sistema de se
gurança, que deve ser obrigatório para a devida proteção ao traba
lhador. 

Transportando-nos para a área especifica do Senado Federal, 
veremos a hipótese disciplinada nos artigos 384 c 389 do Regula
mento Administrativo (válidos apenas para o servidor estatutário) 
assim: 

"Art. 384. Conceder-se-A gratificação: 
!- ........................................... .. 
11- ........................................... . 
111- .......................................... . 
IV- .......................................... . 
V- pelu execução de serviço de natureza especial com 

risco de vida ou saúde; 
Art. 389. A gratificação pela execução de serviço de na

tureza especial com risco de vida ou saúde, regulada por legis
lação especifica, será fixada pela Comissão Diretora." 

v. Voltando ao Requerimento c às informações c esclareci
mentos constantes dos autos, vcrincamos que José Afonso Carreiro 
dos Santos, como diz, expressamente, o Chefe do Serviço de Trans
portes, 

"desde que aqui está vinculado, mais precisamente, a 20-8-74, 
desempenha funções de abastecedor de autos, tendo, conscqOcn
temente, contato direto com innumâveis", o que é confirmado pelo 
Senhor Diretor da Subsecretaria de Serviços Gerais, o qual, ouvido a 
respeito, ulirmu que "o referido servidor (Requerente) encontra-se 

desde 20-8:74, desempenhando tais funções", isto é, trabalha, desde 
então, 11Com inflamáveis". 

VI. Comprova-se, portanto, que o Suplicante opera com inna. 
mávcis, estando o seu trabalho capitulado como atividade perigosa, 
c, dessa maneira, é de atender-se ao que pleiteia, afigurando-se-nos 
claramente delineado o seu direito à remuneração adicional cm tais 
casos concedida ao trabalhador, 

VIl. Resta-nos, por fim, esclarecer a data a partir da qual o Pe
ticionário tem direito à percepção do adicional cm causa. 

A Sub~ccrctaria de Pessoal, pelo seu diligente Chefe de Scçilo, 
Francisco das Chagas Monteiro, reportando-se aos artigos 11 c 119 
da Consolidação das Leis do Trabalho, admite, cm conseqUência, 
que "prescreve cm dois anos a ação para requerer a diferença; con· 
ta dos, para cada pagamento, da data cm que o mesmo tenha sido crc
tuado''. achando, por conseguinte, que, na hipótese, deve-se conce
der "ao servidor cm causa o direito à percepção do adicional de 
pcriculosidade desde abril de 1975". 

Realmente, até a edição do Decreto-lei n• 389, de 26 de 
dezembro de 1968, o entendimento era o mesmo daquele zeloso fun
cionário, porém, a partir do aludido diploma, modificou-se a 
situação, pois, cm seu artigo 3•, determinou: 

"Art. 3• Os efeitos pecuniários, lncluslvt! adicionais, decomnlts 
do trabalho nas condições da Insalubridade ou da perlculosldade ates· 
r adas, serão devidos a contar da data do ajulzamento da reclamaç8o." 

Assim, somente a partir do dia em que requereu o pagamento 
do adicional o Rcqucrcnlc a este tem direito. 

Quanto ao percentual, de acordo com o§ 2• do artigo 3• j6 men
cionado, do Decreto-lei n• 389, é o previsto no artigo I• da citada Lei 
n• 2.573, de 15 de agosto de 1957, ou seja, de 30%, sobre assalArias 
que percebem, vez que o Requerente é cc!ctista. 

VIII. Diante do exposto, somos de parecer quc.Josb Aronso 
Carreiro dos Santos, enquanto estiver servindo, cm car6tcr perma
nente, nas funções de abastecedor de autos, tem direito ao adicional 
de pcriculosidadc, na base de 30% sobre o seu sal6rio, devendo esse 
adicional lhe ser pago a partir de 13 de abril do corrente ano. -
Paulo Nunes Au&uslo de Fiauelredo, Consultor-Geral. . 

PARECER N• Stl/77 
Da Consultorla·Geral aobre requerimento de MIIIOII. 

Pompeu Filho, Técnfco.em Comunlea~o Social, a- "A", 
do Quadro de Pessoal CLT. 

Manocl Pompeu Filho, Técnico cm Comunicaçilo Social, ~lusc 
"A", regido pelo rcgimcjurldico da CLT, pleiteia o pagamento das 
diárias correspondentes ao perfodo cm que esteve no exterior, Cm 
missilo do Parlamento Latino-Americano, realizado no mes de abrili 
cm Curaçào-Antilhas Holandesas. 

11. O processo, devidamente informado pela Subsecretaria do 
Pessoal, foi submetido à consideração do Senhor Primciro-Sccrc
târio, que requereu o pronunciamento desta Consultaria. 

III. Do exame das peças que integram o Requerimento, vcrifi· 
ca-se que o postulante participou da VIII Assembléia Ordinária do 
Parlamento L3tino-Amcricano, nilo como servídor do Senado, mu 
como jornalista, indicado cm cscrutfnco secreto, pelo Com/li d1 
Imprensa do Senado c não pela Comissão Dirctora. 

IV. Coincidentemente, a indicação do jornalista recaiu sobre 
um profissional que também é servidor desta Casa do Congresso, 
onde exerce o cargo de Técnico cm Comunicação Social, sob o regi
me da Consolidação das Leis do Trabalho. 

V. Somente por este motivo é que o indicado se viu na contl· 
gência de requerer autorização para se ausentar do Pais, o que foi 
atendido, na oportunidade, pelo Senhor Presidente. 

VI. Nestas condições, nilo hâ como deferir a pretcnsilo do 
servidor cm causa, por lhe faltar apoio legal, uma vez que o mesmo 
viujou não a serviço do Senado, como seu funcionário, mas como 
jornalistu indlcudo pelo respectivo Comitê. O Senado, como seu 
empregador, coluborou com o Parlamento Latino-Americano, pcrml· 
tindo que o servidor sem prcjulzo, se ausentasse do serviço. Da! a 
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conceder-lhe diárias, vai uma longa distância. Nilo há, assim, o 
pretendido direito reclamado pelo Requerente. 

VIl. Além disto, ainda que o servidor houvesse participado do· 
conclave, a serviço do Senado, não teria ele direito às pretendidas 
diárias, pois tal vantagem é privativa dos funcionários regidos pelo 
Esta.tuto dos Funcionários Públicos, aplicado ao Senado, via Regu· 
lamento Administrativo (Resolução 58, de 1972), que prevê a conccs· 
silo de tal beneficio, cm seus artigos 384-IV c 388. 

e o Parecer. 
Brasília, I• de julho de 1977. - Paulo Nunes Augusto de Flguel· 

redo, Consultor-Geral. 

PARECER N• 57/77 

Sobre requerimento de Manoel José de Souza, Técnico 
Legislativo, Classe "C", do Quadro Permanente, solicitando 
pagamento de diárias por serviço no exterior. 

O Requerente foi indicado para assessorar, sem ânus para o 
Senado, os trabalhos da .VIII Assembléia Ordinária do Parlamento 
Latino•Amcricano realizada cm Curaçao, Antilhas Holandesas, pór 
um período de 15 dias, a partir de 21 de abril próximo passado. 

11 .. O Senado, no deferir-lhe licença para se ausentar do Pais ncs· 
sa missão, reconheceu sua relevância para a Casa, tanto que, através 
do Ofício de ns. 4, o Senhor Primeiro-Secretário solicitou fosse cxpc· 
dido ao funcionário passaporte de serviço. E esclareceu tratar-se de 

" ... funcionário do Senado Federal que participará, na 
qualidade de Assessor, da Delegação Brasileira à VIII As· 
scmbléia Ordinária do Parlamento Latino-Americano ... " 

III. O Requerente é funcionário cfctivo do Quadro Pcrmancn· 
te, c sua pretensão encontra apoio nos artigos 384, IV c 388 do 
Regulamento Administrativo: 

"Art. 384 Conccdcr•sc-á gratificação: 
rv- por serviço ou estudo no Pais ou no estrangeira." 
"Art. 388 A gratificação por serviço ou estudo no Pais 

ou no estrangeiro será arbitrada, em cada caso. pela Comis· 
são Dirctora e visará ao aperfeiçoamento cultural c técnico 
do servidor do Senado Federal." 

IV. !'; sabido que instituições como a "União lnterparlamcn· 
tnr" c o "Parlamento Latino-Americano", nào dispõem de quadro 
próprio de ,pessoal, sendo seus serviços atendidos por funcionários 
cedidos pelos Parlamentos que delas participam, inclusive nos casos 
de assessoram coto às Delegações nus Assembléias. 

Parece também indiscutível que o asscssoramento à Delegação 
Brnsileirn na Assembléia do Parlamento Latina-Americano constitui 
não .. a.pcnas 11Scrviço no estrangeiro". mas, também, atividadc que 
contribui para o aperfeiçoamento cultural c técnico do funcionário 
que o presta. em beneficio desta Casa, justificando, por essa rnzilo. o 
deferimento da vantagem de que trota o artigo 388 do Regulamento. 

V. Pelas razões expostas, entende esta Consultaria que, embora 
a viagem do Suplicante tenha sido autorizada sem ânus para o Sena· 
do, a Comissão Dirctora poderá, legalmente, deferir ao Requerente 
uma gratificação por serviços no exterior. E, como o Regulamento 
Administrativo ni\o estabelece critérios para esse arbitramento, 
parece-nos razo(avcl admitir-se. no caso, a fixação em tantas diárias 
(1/30 da remuneração mensal) quantos tenham sida as dias de 
afustumento. 

Brus!lia. I• de julho de 1977- Paulo Nunes Augusto de Flguerel· 
do, Consultor-Gernl. 

MINUTA DE CONTRATO 

Que entre si fazem o Senado Federal e a Firma Exótica 
Paisagismo Ltda., para serviços de jardinagem. 

O Senudo Federal, doravante denominado Contratante, neste 
uto representudo pelo Dr. Evandro Mendes Vianu. Diretor-Geral da 

Secretaria, de um lado, c, de outro, a firma .Exótica Paisagismo 
Ltda., estabelecida no SCS Ed. Serra Dourada, sala 318, Brasllia -
DF .. doravante denominada Contratada, neste ato representada 
pelo Sr. Osvaldo José Nery da Fonseca, resolvem firmar o presente 
contrato, nos termos c na forma das seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira 

A Contratada se obriga a executar os serviços de conservação 
dos jardins do Edincia·Sede da Contratante c Anexo 11. 

Cláusula Segunda 

A manutenção consistirá: 
a) assistência técnica diária, com no miníma, dois jardineiras 

no estio, podendo reduzir para um durante a estação chuvosa, exe· 
cutando especialmente os serviços de rega, pulvcrizaçilo, mondas, 
limpeza, etc.; 

b) conservação de quatro em quatro meses por uma equipe da 
Contratada, pura adubação com matéria orgânica, remoção e 
substituição das plantas mortas, consertos c reparos, bem como 
'adubaçilo de cobertura c foliar. 

Cláusula Terceira 

Pela execução dos serviços descritos na cláusula anterior, a Can· 
tratante pagará, mensalmente, à Contratada, a taxa de CrS 8.28 l .00 
(oito mil c duzentos c oitenta c um cruzeiros). 

Cláusula Quarta 

lncluem·sc nu remuneração estipulada na cláusula terceira toda 
a mão-de-obra comum, especializada ou técnica, bem como a super· 
visão dos serviços e os custos operacionais, c ainda o fornecimento 
de quaisquer matérias de reposição que venham a ser necessários à 
completa prestação de assistência de que trata este contrato. 

Cláusula Quinta 

Os encargos fiscais decorrentes do presente contrato correrão ex· 
clusivumcntc por conta da Contratada. 

Cláusula Sexta 

A ussitência técnica, objeto deste contrato, será feita exclusiva
mente pela contratada, não podendo a Contratante interferir ou per· 
mitir que terceiros interfiram na área dos jardins, abrangidos por este 
ajuste. 

Cláusula Sétima 

A Contratnnte designará um de seus funcionârios para fiscalizar 
a perfeita exccuçUo deste contrata, com quem deverá tratar o pessoal 
da Contratada. que o acompanhará cm inspeções de rotina, para 
verificar eventuais irregularidades, 

Cláusula Oitava 

Durante u vigência do presente contrato o mesmo ni\o poderá 
ser reajustado, em qualquer hipótese. 

Clôusula Nona 

O presente contruto tem sua vigência retroagida a partir de 1• de 
juneiro do corrontc uno e ser(a válido até 31 de dezembro de 1977, po· 
dendo ser prorrogodo por mais um uno, mediunte acordo dus partes 
com prevalência de todus ns cláusulus, cxceto quanto .nos 
pagamentos. estipuludos nu clúusuluterceira, que poderi\o ser reuJUS· 
!lados na forma e condi,ões prevista" pela Lei n' 6.205/75. 
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Cláusula Décima 

O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, 
sem que caiba a qualquer das partes direito n indeniznção alguma. 

Cláusula Décima primeira 

Para dirimir passiveis divergências relativas à interpretação c 
aplicação deste contrato Oca eleito, desde já, o foro da cidade de 
Brasil ia, Distrito Federal, com renúncia a qualquer outro. 

E, por estarem assim, justos e acordados, assinam o presente cm 
quatro vias de igual teor, pura um só efeito, na presença das tcs· 
temunhus abaixo. 

Brusília- DF., 
CONTRATANTE-----------------------
CONTRATADA 

de de 1977. 

TESTEMUNHAS ----------------------

ATAS DAS COMISSOES 
COMISSÃO DE REDAÇÃO 

26• REUNIÃO, REALIZADA AO I• DIA DOMES 
DEJUNHODOANODE 1977 

Às doze horas do dia primeiro do mês de junho do ano de mil 
novecentos e setenta c sete, reúne-se a Comissão de Redução sob a 
Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, pre
sentes os Senhores Senadores Hclvldio Nunes, Vicc-Presidcnte, 
Saldanha Derzi c Otto Lehmnnn. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador ,, 
Danton Jobim. 

E lída e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres cm que são apresentadas as se

guintes redações finais: 
a) pelo Senhor Senador Saldanha Dcrzi, do Projeto de Decreto 

Legislativo n• 2, de 1977 (n• 82·8/77, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Convênio sobre Transportes Fluviais, firmado 
entre a República Federativa do Brasil c a República do Peru, a 
bordo do navio da Armada Peruana, Ucaya/1, fundeado no Rio Ama· 
zonas (Solimões), na linha de fronteira brasilciro·pcrunna, em 5 de 
novembro de 1976; do Projeto de Decreto Legislativo n• 6, de 1977 
(n• 84-B/77, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo pura Utilização de Estações Costeiras e de Navios na Região 
Amazõnicn, assinado entre a República Federativa do Brasil e a 
República do Peru, a bordo do navio da Armada Peruana, Ucaya/1, 
fundeado no Rio Amazonas (Solimões), na linha de fronteira brasi· 
leiro·peruana, em 5 de novembro de 1976: 

b) pelo Senhor Senador Otto Lehmann, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 7, de 1977 (n• 93·Bf77, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Convênio de Cooperação Cultural c Cicntl· 
fica, celebrado em Brasflia, a 23 de dezembro de 1976, entre o Gover· 
no da República Federativa do Brasil c o Governo da República do 
Chile; c 

c) pelo Senhor Senador Helvidio Nunes, do Projeto de Lei do 
Senado n• 163, de 1976, que dá nova denominação ao Instituto de 
Medicina Legal do Distrito Federal. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, la· 
vrando eu; Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

27• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA 
AO I• DIA DOMES DE JUNHO DO ANO DE 1977 

Ãs dczessctc horas e trinta minutos do dia primeiro do mês dcju· 
nho do ano de mil novecentos e setenta e sete, reúne-se a Comissão 
de Redução sob a Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, 
Presidente, presentes os Senhores Senadores Helvldio Nunes, Vicc
Presidcntc, Saldanha Derzi c Otto Lehmann. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador 
Danton Jobim. 

!"i lida c uprovada a utu da reunião anterior. 
A Comissão uprovn o parecer cm que o Senhor Senador Otto 

Lehmunn apresenta a redução final do Projeto de Resolução n• 22, 
de 1977, que autoriza o Governo do Estado de Silo Paulo a elevar em 

CrS 136.374.000,00 (cento e trinta c seis milhões, trezentos e setenta 
e quatro mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, 
lavrando cu, Maria Carmcm Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

28• REUNIÃO, REALIZADA 
AOS 8 DIAS DOMES DE JUNHO DO ANO DE 1977 

Às doze horas do dia oito do mês de junho do ano de mil 
novecentos e setenta e sete, reúne-se a Comissão de Redação sob a 
Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, prescn· · 
tcs os Senhores Senadores Saldanha Derzi e Otto Lehmann. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Hclvídio Nunes, Vicc-Prcsidentc, c Danton Jobim. 

E lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Sal· 

danha Derzi apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado 
n• 184, de 1976-DF - Complementar, que permite aposentadoria 
voluntária, nas condições que especifica, aos funcionários públicos 
do Distrito Federal incluídos cm Quadro Suplementar ou postos cm 
disponibilidade. 

Nada mais havendo a tratar, dã-se por encerrada a reunião, 
lavandro cu, Maria Carmem Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

29• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA 
AOS 14 DIAS DOMES DEJUNHODOANODE 1977 

As dczcnove horas c trinta minutos do dia quatorze do mês de 
junho do ano de mil novecentos e setenta e sete, reúne-se a Comissão 
de Redução sob a Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, 
Presidente, presentes os Senhores Senadores Otto Lchmann e Virgl· 
lio Távora. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores He!vldio Nunes, Vice·Presidente, Danton Jobim c Sal· 
danha Dcrzi. 

E lida e aprovada, a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer cm que o Senhor Senador Otto 

Lchmann apresenta a rcdaçilo final do Projeto de Decreto Legisla· 
tivo n• 18, de 1977 (n• IOO·B/77, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Protocolo de Reforma do Tratado lnteramericano 
de Assistência Reciproca, celebrado em Silo José da Costa Rica, a 26 
de julho de 1975. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reuniil.o, 
lavrando eu, Maria Carmem Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

30• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA 
AOS 16 DIAS DOMES DE JUNHO DO ANO DE 1977 

Ãs doze horas do dia dczesscis do mês de junho do ano de mil 
novecentos c setenta c sete, rcOne·sc a Comissão de Rcdaçilo sob a 
Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, 
presentes os Senhores Senadores Otto Lehmann, Virgllio Távora e 
Danton Jobim. 
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Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Scnu'dorcs Hclvídio Nunes, Vice-Prcsidcntc, c Suldnnhu Dcrzi. 

~lida e aprovada u utu da reuniiio anterior. 
A ComissUo aprovu os rurcccrcs em que sào apresentadas as se

guintes reduções finuis: 
o) pelo Senhor Senudor Yirgllio Túvoru. do Projeto de Lei do 

Senado n• 134, de 1976, que faculta ao empregado do sexo feminino 
sacar os depósitos de suu conta vinculudu do Fundo de Gurantiu do 
Tempo de Serviço, na hipótese que indica: 

b} pelo Senhor Senudor Danton Jobim, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 11, de 1977 (n• 90-B/77, na Câmuru dos Deputados}, 
que aprova o texto do Acordo sobre Transporte Marítimo, firmado 
entre a República Federativa do Brasil c a República Popular da 
Polónia, em Varsóvia, a 26 de novembro de 1976: c 

c} pelo Senhor Senador Otto Lehmann, da emenda do Senado 
no Projeto de Lei da Câmara n• 79, de 1976 (n• 64-C/75, nu Casa de 
origem}, que acrescenta parágrafo único ao urt. 20 do Código de 
Processo Penal- Decreto-lei n• 3.689, de 3 de outubro de 1941. 

Nada mais havendo a tratar, dia-se por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Maria Carmem Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

31• REUNIÃO(EXTRAORDINÁRIA} REALIZADA 
AOS 16 DIAS DO Mf:S DE JUNHO DO ANO DE 1977 

Ãs dezoito horns e quarenta minutos do dia dezesseis do mõs de 
junho do uno de mil novecentos e setenta e sete, reúne-se a Comissão 
de Redução sob a Presídôncia do Senador Adalberto Sena, Presi
dente, presentes os Senhores Senadores Helvídio Nunes, Vice- Presi
dente, e Saldanha Derzi. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Dunton Jobim e Oito Lehmann. 

~lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador 

Saldanha Derzi apresenta u redução final do Projeto de Resolução 
n• 23, de 1977, que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina 
a elevar em CrS 50.000.000,00 ( cinqUentn milhões de cruzeiros } o 
montante de sua divida consolidada. 

Nadu mais havendo u trutur, dá-se par encerrada a reunião, 
lavrando eu, Morin Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovada, será ussinnda pelo Senhor Presidente. 

32• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA 
AOS 20 DIAS DO MI::S DE JUNHO DO ANO DE 1977 

Às dezesseis horas e dez minutos do dia vinte do mês de junho 
do ano de mil novecentos c setenta e sete, reúne-se a Comissão de 
Redução sob a Presidencia do Senhor Senador Adalberto Sena, 
Presidente, presentes os Senhores Senadores Helvídio Nunes, Vice· 
Presidente, e Virgílio Távora. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Otto Lehmunn, Saldanha Derzí e Danton Jobím. 

~ lida e oprovudu a a tu du reunião anterior. 
A Comissão uprovu o parecer em que o Senhor Senador Virgllio 

Túvora apresenta u rednçuo finul do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 10, de 1977 ( n• 86·Bf77, nu Cúmura dos Deputados}, que aprova 
o texto do Convênio de Abastecimento a Mõdio Pruzo de Produtos, 
firmado entre a República Federativa do Brusíl e a República do 
Peru, a bordo do navio da Armada l'cruunu, Uca.l'a/1, fundeado no 
Rio Amazonas (solimões), nu linha de fonteirn brasileiro-peruana, 
em 5 de novembro de 1976. 

Nada mais havendo u tratar, dlt-se por encerrada u reuniUo, 
lavrando cu, Maria Carmen Castro Souzu, Assistente, u presente ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

33• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA} REALIZADA 
AOS 20 DIAS DO Mi::S DE JUNHO DO ANO DE 1977 

Às dezesseis horas e quinze minutos do dia vinte do mês de 
junho do uno de mil novecentos e setenta e sete, reúne-seu Comissão 

de Redução soh a Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, 
Presidente. presentes os Senhores Senadores Helvldio Nunes, Vicc· 
Presidente, e Saldanha Dcrzi. 

Dci.,am de comparecer. por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Danton Johim, e Otto Lehmann. 

~lida c uprovadu a utu da reunH'io anterior. 
A' Comisstlo aprova o parecer em que o Senhor Senador 

Helvídio Nunes apresenta a rcdação final do Projeto de Resolução 
ni 24, de 1977, que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a ele· 
var cm CrS 21.776.197,00 (vinte c um milhões, setecentos e setenta e 
seis mil, cento c noventa c sete cruzeiros ) o montante de sua dfvida 
consolid<1du. 

Nadu mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

341 REUNIÃO (EXTRAORDINÃRIA} REALIZADA 
AOS 21 DIAS DO MI::S DE JUNHO DO ANO DE 1977 

As dezesscis horas e trinta minutos do dia vinte e um do mês de 
junho do ano de mil novecentos e setente c sete, reúne-se a Comissão 
de Rcduçt10 sob a Presidência do Senhor Senador Helvídio Nunes, 
V ice-Presidente, presentes os Senhores Senadores Saldanha Derzí e 
Otto Lchmann. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Adalberto Sena, Presidente, e Danton Jobim. 

fi lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador 

Saldanha Derzi apresenta a redução final do Projeto de Decreto 
Legislativo no 9, de 1977 (n• 89-B/77, na Câmara dos Deputados), 

M que aprova o texto do Convi':nío de Assistência Recíproca para a 
Repressão do Tráfico Ilícito de Drogas que Produzem Dependência, 
firmado entre a República Federativa do Brasil e a República do 
Peru, a bordo do navio da Armada Peruana, Ucayulí, fundeado no 
Rio Amazonas (Solimões}, na linha de fronteira brasileiro-peruana, 
em 5 de novembro de 1976. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, 
Javrundo eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

35• REUNIÃO (EXTRAORDINÃRIA} REALIZADA 
A0S21 DIAS DO MI::S DE JUNHO DO ANO DE 1977 

Às dezesseis horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e um do 
mês de junho do ano de mil novecentos e setenta e sete, reúne-se a 
Comissão de Redaçüo sob a Presidência do Senhor Senador Helvídio 
Nunes, Více-Presidente, presentes os Senhores Senadores Saldanha 
Derzi e Otto Lehmann. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Adalberto Sena, Presidente, e Danton Jobím. 

~lida e aprovada u atu da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Otto 

Lehmann apresenta u redução final do Projeto de Decreto Legisla· 
tivo n' 4, de 1977 (n' 85-B/77. nu Câmara dos Deputados}, que 
aprova o texto do Convênio Comercial, firmado entre a Republica 
Federativa do Brasil e u Republica do Peru, a bordo do navio da 
Armada Peruunu, Uca,l'a/1, fundeado no Rio Amazonas (Solimões), 
nu linha de fronteiro brosíleiro-peruana, em 5 de novembro de 1976. 

Nada mais havendo u tratnr, dá-se por encerrada a reuniilo, 
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

J6• REUNIÃO (EXTRAORDINÃRIA} REALIZADA 
AOS 22 DIAS DO M~S DE JUNHO DO ANO DE 1977 

Às dezesseis horas do dia vinte e dois do mês de junho do uno de 
mil novecentos e setenta e sete, reúne-seu Comissão de Rednçilo sob 
a Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, pre· 
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sentes os Senhores Senadores Hclv!dio Nunes, Vicc-Prcsidcnlc c 
Danton Jobim, 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Saldanha Dcrzi c Otto Lchmonn. 

"lida c aprovado o ata da reunião anterior, 
A Comissão aprova o parecer cm que o Senhor Senador Hei· 

vídio Nunes apresenta a redução final do Projeto de Decreto Legislo· 
tive n• 12/77 (n• 94-B/77, na Câmara dos Deputados), que aprovo o 
texto do Convênio Regional de Reconhecimento de Estudos e Diplo
mas de Ensino Superior, no América Latina e no Caribc, aprovado 
pela Conferência lntergovernomcntal sobre Reconhecimento de 
Estudos c Diplomas de Ensino Superior, na América Latina e no 
Caribe, realizada na Cidade do México, sob os auspícios do 
UNESCO, de IS a !9dejulhodcl974. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, 
lavrando cu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ato 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

37• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA 
AOS 22 DIAS DOMES DE JUNHO DO ANO DE 1977. 

Às dczesscis horas e trinta minutos do dia vinte e dois do mês de 
junho do ano de mil novecentos c setenta c sete, reúne-se o Comissão 
de Redução sob a Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, 
Presidente, presentes os Senhores Senadores Hclv!dio Nunes, Vicc
Prcsidcnte, Danton Jobim e Otto Lchmann. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador 
Saldanha Dcrzi. 

"lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres cm que são apresentadas as se

guintes reduções do vencido: 
a) pelo Senhor Senador Otto Lehmann, do Projeto de Lei do 

Senado, para o 2• turno regimental, n• 168, de 1975, que acrescento 
dispositivo ao art. 844 da Consolidação das Leis do Trabalho; 

b) pelo Senhor Senador Helvídio Nunes, do Projeto de Lei do 
Senado, para o 2•turno regimental, n• 188, de 1975, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de os "cartões de crédito" conterem a fotografia c 
o CPF do portador e dã outras providências; e 

c) pelo Senhor Senador Danton Jobim, do Substitutivo do 
Senado, para o turno suplementar, ao Projeto de Lei da Câmara n• 
45, de 1975 (n' 366-B/71, na Casa de origem), que altera dispositivos 
da Lei n• 1.411, de 13 de agosto de 1951, que dispõe sobre a profissão 
de Economista. 

Nada mais havendo a trqtar, dá-se por encerrada a reunião, 
lavrando cu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

38• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA 
AOS 23 DIAS DOMES DE JUNHO DO ANO DE 1977. 

Às dezoito horas c quarenta minutos do dia vinte c três do mês 
de junho do ano de mil novecentos e setenta c sete, reúne-se a Comis
são de Redução sob a Presidência do Senhor Senador Adalberto 
Scnu, Presidente, presentes os Senhores Senadores Helv!dio Nunes, 
Vicc-Presidcnte, e Saldunhu Derzi. 

Déixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Otto Lchmann c Danton Jobim. 

A Comissão aprova os pareceres em que silo apresentados os se
guintes reduções finais: 

a) pelo Senhor Senador Helv!dio Nunes, do Projeto de Lei do 
Senado n• 132, de 1977-DF, que autoriza o Governo do Distrito Fc
dcrul a contrair cmpré:stimo destinado ao atendimento da Rede de 
Ensino de Primeiro Grau da cidade satélite de Ccilündia do Distrito 
Federal; c 

b) pelo Senhor Senador Saldunhu Derzi, do Projeto de Resolu
ção n• 31, de 1977, que autoriza o Governo do Estudo de Santa Cu ta· 
rinu a realizar operuçilo de cmpré:stimo externo no vulor de 
USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares nortc-umericunos) 
pura aplicaçào cm obrus rodoviúrius naquele Estudo. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Mario Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, umu vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

39• REÚNIÃO, (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA 
AOS 24 DIAS DOMES DE JUNHO DO ANO DE 1977 

Às dezesseis horas do dia vinte c quatro do mês de junho do ano 
de mil novecentos c setenta e sete, reúne-se a Comissão de Redução 
sob u Presidência do Senhor Senador Adalberto Seno, Presidente, 
presentes os Senhores Senadores Hclv!dio Nunes, Vicc-Prcsidcntc, e 
Otto Lchmnnn. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Danton Jobim c Saldanha Derzi. 

" lida c aprovada a ato da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Hclvi· 

dia Nunes apresenta a redução final do Projeto de Lei do Senado 
n• 199, de 1976 (n• 2.944-C/76, no Câmara dos Deputados), que 
autoriza a doação de porções de terras devolutas a Munic!pios inclui
dos no região da Amazônia Legal, paro os fins que especifica, c dá 
outras providências. 

Nada mais havendo a tratar, dã-se por encerrada a reunião, la
vrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

40• REUNIÃO, (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA 
AOS24 DIAS DO M"S DE JUNHO DO ANO DE 1977. 

Às dczesscis horas c trinta minutos do dia vinte c quatro do mês 
de junho do ano de mil novecentos c setenta c sete, reúne-se a Comis· 
são de Redução sob a Presidência do Senhor Senador Adalberto 
Sena, Presidente, presentes os Senhores Senadores Helv!dio Nunes, 
Vice-Prcsidcnte, e Otto Lehmann. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Danton Jobim e Saldanha Dcrzi. 

"lida e aprovado a ato du reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer cm que o Senhor Senador Otto 

Lchmann apresento a redução final do Projeto de Resolução n• 30, 
de 1977, que autoriza o Hospital das Cl!nicas da Faculdade de 
Medicina de .Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a 
contratar uma operação de crédito de Cr$ 180.000,000,00 (cento e oi· 
tenta milhões de cruzeiros), junto à Caixu Econômica Federal. 

Nada mais havendo a tratar, dã-se por encerrada a reunião, la
vrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, o presente Ato 
que, uma vez aprovado, será assinada pelo Senhor Presidente. 

41 • REUNIÃO, (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA 
AOS 27 DIAS DOMES DE JUNHO DO ANO DE 1977. 

Às dezcsscis horas do dia vinte e sete do mês de junho do ano de 
mil novecentos e setenta c sete, reúne-seu Comissão de Redução sob 
a Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, presen· 
tcs os Senhores Senadores Saldanha Dcrzi e Jurbus Passarinho. 

Deixam de compurcccr, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Helvldio Nunes, Danton Jobim e Otto Lchmnnn, 

a lida c aprovada a Ala dn rcunii\o anterior. 
A Comissi\o uprovu o pureccr em que o Senhor Senador Salda

nha Dcrzi apresenta a redução final dus Emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da C1imuru n• 46, de 1977 (n' 2.557-B/76, nu Casa de 
origem), que extingue o SASSE, dispõe sobre u transferência dos 
cconomiários pura o regime da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, 
c dá outrns providi:ncius. 

Nudu mais huvcndo a tratar, dú-sc por encerrada a reunião, ln· 
vrundo eu, Mnriu Carmen Castro Souzt~, Assistente, u presente Ata 
que, uma vez uprovadn, scrú ussinudu pelo S~nhor Presidente. 

42' REUNIÃO. (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA 
AOS 27 DIAS DO M~S DE JUNHO DO ANO DE 1977. 

Às dezesseis horas c dez minutos do dia vinte c sete do mês de 
junho do uno de mil novecentos c sctenlll c sete, reúne-se a Comissão 
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de Redução sob n Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, 
Presidente, presentes os Senhores Senadores Hclvldio Nunes, Vicc· 
Presidente, c Saldanha Dcrzi. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Dnnton Jobim e Otto Lchmann. 

~lida c aprovada a Atn da reunião anterior. 
A Comissuo aprova os pareceres cm que são apresentadas as 

seguintes reduções finais: 
a) pelo Senhor Senador Saldanha Dcrzi, do Projeto de Decreto 

Legislativo n• 14, de 1977 (n• 96·B/77, na Cãmnra dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo sobre o Comércio de Produtos Têx· 
teis, celebrado entre a República Federativa da· B~a;il c a Comunida
de Económica Européia, em Bruxelas, a 13 de janeiro de 1977; c 

b) pelo Senhor ScMdor Hclvldio Nunes, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 17, de 1977 (n• 97-B/77, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da ~solução A. 319 (IX), aprovada pela IX As· 
scmbléia da Organizaçuo Marítima Consultiva lntcrgovcrnnmcntnl 
(IMCO), em 12 de novembro de 1975, que contém Emenda à 
Convenção Internacional de 1966, sobre Linhas de Carga. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, la· 
vrando cu, Maria Carmen Castro Souza, Assitcntc, a presente 
Ata que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

43' REUNIÃO, (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA 
AOS28 DIAS DOMES DE JUNHO DO ANO DE 1977 

Às doze horas do dia vinte e oito do mês de junho do ano de mil 
novecentos c setenta e sete, reúne-se a Comissão de Rcdação sob a 
Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, 
presentes os Senhores Senadores Helvidio Nunes, Vice-Presidente, 
Saldanha Dcrzi c Otto Lehmann. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador 
Danton Jobim. 

E lida c aprovada a Ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os seguintes pareceres: 
a) cm que o Senhor Senador Helvidio Nunes apresenta a reda· 

ção final do Projeto de Lei do Senado n• III, de 1975, que introduz 
notir.cações na Legislação da Previdência Social; e a redução do 
vencido, para o 2• turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n• 
237, de 1975, que dispõe sobre punição pelo retardamento injustifica· 
do na concessão de benefícios ou prestação de serviços pelo lN PS; c 

b) cm que o Senhor Senador Saldanha Dcrzi apresenta a redu
ção final do Projeto de Decreto Legislativo n• 15/77 (n• 98-B/77, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre 
Transporte Aéreo, celebrado em Brnsllia, a 21 de janeiro de 1977, en· 
trc a República Federativa do Brasil e a República do Iraque. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

44' REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA 
AOS 28 DIAS DOMES DE JUNHO DO ANO DE 1977. 

Às dczcsseis horas do dia vinte e oito do mês de junho do ano de 
mil novecentos e setenta e sete, reúne-se a Comissão de Redução sob 
a Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, 
presentes os Senhores Senadores Helvldio Nunes, Vicc-Prcsidcntc, e 
Saldanha Dcrzi. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Dunton Jobim e Otto Lchmann.· 

E lida c aprovada a Ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres cm que silo apresentadas as 

seguintes reduções finais: 
a) pelo Senhor Senador Saldanha Dcrzi, do Projeto de Rcsolu· 

çilo n• 34, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cnpilo 
Bonito (SP) u elevar, cm CrS 2.000.000,00 (dois milhões de 
cruzeiros), o montante de sua divida consolidada; c 

b) pelo Senhor Senador Hclvldio Nunes, do Projeto de RcsoJu. 
ção n• 35, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ocauçu 
- SP a elevar cm CrS 329.400,00 (trezentos c vinte c nove mil c 
quatrocentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

·Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, 
lavrando cu, Maria Carmen Castro Souza. Assistente, a presente Ata 

·que, umu vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

45• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA 
AOS 28 DIAS DOMES DE JUNHO DO ANO DE 1~77. 

Às dczesscis horas c trinta minutos do dia vinte c oito do mês de 
junho do ano de mil novecentos c setenta e sete, reúne-se a Comissão 
de Redução sob a Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, 

. Presidente, presentes os Senhores Senadores Helvldio Nunes, Vice-
Presidcntc, Saldanha Dcrzi c Otto Lchmann. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador 
Danton Jobim. 

!:: lida c aprovada a Ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer cm que o Senhor Senador Salda

nha Derzi apresenta a redução final do Projeto de Decreto Legisla· 
dvo n• 16, de 1977 (n• 101-B/77, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção para a Facilitação do Tráfego Mariti· 
mo I ntcrnacional, concluída em Iondres, a 9 de abril de 1965, sob os 
auspicias da Organização Marítimo Consultiva lntergovernamental 
(IMCO). 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, 
lavrando cu, Maria Carmen Castro Souza,,;Assistentc, a presente Ata 
que, uma vez aprovada será assinada pelo Senhor Presidente. 

46' REUNIÃO, (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA 
AOS29 DIAS DOMES DE JUNHO DO ANO DE 1977 

Às dezesscis horas do dia vinte c nove do mês de junho do ano 
de mil novecentos e setenta c sete, reúne-se a Comissão de Redução 
sob a Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, 
presentes os Senhores Senadores Helvidio Nunes, Vicc-Presidcnte, 
Saldanha Derzi c Danton Jobim. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador 
Otto Lehmann. 

~lida c aprovadà a Ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres cm que são apresentadas as 

seguintes reduções finais: 
a) pelo Senhor Senador uanton Jobim, do Projeto de Resolu

ção n• 36, de 1977, que autoriza o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro a elevar cm CrS 600.000.000,00 (seiscentos milhões de cruzei· 
ros) o montante de sua divida consolidada: c 

b) pelo Senhor Senador Helvidio Nunes, do Projeto de Resolu
ção n• 37, de 1977, que autoriza o Governo do Estado de Santa 
Catarina a elevar cm CrS 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) 
o montante de suu divida consolidada. 

Nada mais havendo u tratar, dá-se por encerrada a reunião, 
lavrando cu, Morin Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata 
que, uma vez uprovadu, será ussinadu pelo Senhor Presidente. 

47• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA 
AOS 29 DIAS DOMES DE JUNHO DO ANO DE 1977 

Às dezcsscis horus e trinta minutos do dia vinte c nove do mês 
de junho do uno de mil novecentos c setenta c sete, reúne-seu Co· 
missilo de Rcduçi\o, sob u Presidência do Senhor Senador Adalberto 
Sena, Presidente, presentes os Senhores Senadores Hclvidio Nunes, 
Vice-Presidente, c Saldanha Dcrzi. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Scnhum 
Senadores Otto Lchmunn c Dunton Jobim. 

~lida c uprovadu u Ata du reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres cm que silo apresentadas as se

guintes rcdttções finais: 
a) pelo Senhor Senador Saldanha Dcrzi, do Projeto de Decreto 

Legislativo n• 19, de 1977 (n• 92-B/77, nu Ctimura dos ..>cputados), 
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que aprova o texto da Convenção Rclntiva à Protcçilo do Património 
Mundial, Cultural e Natural, aprovado pela Conferência Geral da 
UNESCO, em sua XVII Scssilo, realiznda em Paris, de 17 de outubro 
a 21 de novembro de 1972, com ressalva ao parágrafo I do nrt. 16; c 

b) pelo Senhor Senador Helvídio Nunes, do Projeto de Re· 
solução n• 17, de 1977, que autorizu a Prefciturn Municipal de Silo 
Joaquim da Barra (SP) a elevar cm CrS 4.000.000,00 (quatro mi· 
lhõcs de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por enccrrndu a reunião, 
lavrando cu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

48• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA · 
AOS 29 DIAS DO Mt:S DE JUNHO DO ANO DE 1977 

Às dezoito horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e nove 
do mês de junho do ano de mil novecentos e setenta c sete, reúne-se a 
Comissão de Redução, sob a Presidência do Senhor Senador Ada!· 
berto Sena, Presidente, presentes os Senhores Senadores Helvídio 
Nunes, V ice-Presidente, Otto Lehmann e Saldanha Dcrzi. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador 
Danton Jobim. 

t: lida e aprovada a Ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Otto 

Lehmann apresentu a redução final do Projeto de Resolução n• 38, 
de 1977, que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a realizar 
operação de crédito no valor de CrS 18.030.691.00 (dezoito milhões, 
trinta mil, seiscentos e noventu c um cruzeiros). 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reuniiio, 
lavrando cu, Ma riu Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

49• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
AOS 30 DIAS DO M t:S DE JUNHO DO ANO DE 1977 

Às onze horas do dia trinta do mês de junho do ano de mil nove
centos e setenta e sete, reúne-se a Comissão de Redução, sob a Presi
dóncia do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, presentes os 
Senhores Senadores Helvídio Nunes, Vice-Presidente, Otto 
Lchmann c Saldanha Derzi. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador 
Danton Jobim. 

e lida e aprovada a A tu da reunião anterior. 
A Comissão uprovu o parecer cm que o Senhor Senador Sal· 

dunha Derzi apresenta a redução do vencido, pura o 2• turno regi· 
mental, do Projeto de Lei do Senado n• 152, de 1974, que dispõe 
sobre a grana dos nomes dos bens tombados pelo Instituto do Patri· 
mónio Histórico e Artístico Nacionul (IPHAN). 

Nada mais huvendo a trutar. dá-se por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, n presente Ata 
que, uma vez uprovudu, será assinudu pelo Senhor Presidente, 

50• REUNIÃO(EXTRAORDINiiRIA), REALIZADA 
AOS 30 DIAS DO Mt:S DE JUNHO DO ANO DE 1977 

As quinze horas e trinta minutos do.dia trinta do môs de junho 
do illhl de mil novecentos e setenta c sete, reúne .. se u Comissi\o de Re· 
dação, sob u Presidi:nciu do Senhor Senador Adalberto Sena, Presi
dente, presentes os Senhores Senadores Helvldio Nunes, Vice-Prcsi· 
dente, c Otto Lehmunn. 

Deixam de cornparcccr, pnr motivos justíncudos, os Senhores 
Senadores Dunton Johim e Saldanha Derzi. 

(~lida c uprovadu a Ata da relmii\o untcrior. 
A Comissão uprovu o parecer em que o Senhor Senudor Hei· 

vídio Nunes apresenta u rcduçi\o nnul do Projeto de Rcsoluçilo n• 39, 
de 1977, <llle autoriza o Governo do Estudo de Pernambuco a 
rculizur operução de cr,dito no vulor de CrS 52.950.000,00 
(cinqUentu e dois mil hilcs, novecentos c cinqUentu mil cruzeiros). 

Nadu muis havendo a tratur, dá-se por encerrada a reunião, 
Iuvrando cu. Maria Curmcn Castro Souza, Assistente, u presente A tu 
que, uma vez aprovadu, será ussinudu pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 
B• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 16 DF. JUNHO DE 1977. 

Às onze horas do dia dezcsseis de junho de mil novecentos e 
setenta c sete, sob n presidência do Sr. Senador Jcssé Freire, 
Presidente, e com a presença dos Srs. Senadores Ruy Santos, Nelson 
Carneiro, Lilzaro Barboza e Domício Gondim, reúne-se a Comissão 
de Lcgislaçiío Social, na Sala "Rui Barbosa", 

Participa, tamb,m, dos trabalhos, o Sr. Senador Itamar Franco. 
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena· 

dores Lcnoir Vargas, Jarbas Passarinho, Lourival Baptista, Accioly 
Filho, Franco Montara e Orestes Quêrciu. 

t: dispensada a leitura da Ata da reunii\o anterior que, em 
seguida, ó dada como aprovada, 

Siío lidos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres constan· 
tes da pauta: 

Pelo Senador Ruy Santos: 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n• 300, de 1976, 
que "dispõe sobre gratificação por tempo de ,serviço aos trabalhado· 
res, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho", com votos 
vencidos dos Senadores Nelson Carneiro c Lázaro Barboza; 

Parecer pelo não conhecimento do Projeto de Lei do Senado n• 
142, de 1976. que "rcgulu a indcnização à dependente, c dá outras 
providências'': 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n• 287, de 1976, 
que "alteru dispositivo da Consolidaçi\o das Leis do Trabalho", com 
votos vencidos dos Senadores Nelson Carneiro e Lázaro Barboza; 

Parecer contrário uo Projeto de Lei do Senado n• 312, de 1976, 
que "dispõe sobre a inclusão obrigatória de um aposentado, como 
representante das categorias profissionais, junto aos órgilos de 
dclibcruçào colctiva c controle administrativo jurisdicional da 
Prcvidênciu Social", com votos vencidos dos Senadores Nelson 
Carneiro e Lúzuro Barbozu: 

Purccer fuvorávcl ao Projeto de Lei do Senado n• 60 de 1977, 
que "dú nova redução ao artigo 543, da Consolidação das Leis do 
Trubalho"; 

Purccer contrário uo Projeto de Lei do Senado n• 64, de 1977, 
que "ultera dispositivo da Lei Orgánica da Previdência Social n• 
3.807, de 1960, paru o fim de instituir regime especial de assistência 
módico-social para crianças", tendo votos vencidos dos Senadores 
Nelson Carneiro e Lázuro Barboza; e, 

Parecer fuvorávcl, na forma da Emenda n• 1-CLS (Substitutivo) 
que oferece ao Projeto de Lei da Câmara n• 5, de 1976, que "institui 
o Plano Nacional de Moradia-PLANO, purn as populações com 
renda familiur até 5 (cinco) sahírios mlnimos regionais, e determina 
outras providi:ncias", tendo votos cm sepurado dos Senadores Dom I· 
cio Gondim, Lúzaro Barbozn e Henrique de Lu Rocquc. 

O Sr. Presidente determina o adiamento da apreciaçi\o dos 
pareceres sobre as seguintes proposições: Projeto de Lei do Senado 
n• 87, de 1974; Projete> de Lei do Senado n• 223, de 1975; Projeto de 
Lei do Senado n• 47, de 1973; Projeto de Lei do Senado n• 214, de 
1976; Projeto de Lei do Senado n• 9, de 1977; Projeto de Lei da 
Câmura n• 56, de 1976; Projeto de Lei do Senado n• 100, de 1974; 
Projeto de Lei do Senado n' 21, de !976; Projeto de Lei do Senado n• 
117, de 1976; Projeto de Lei do Senado n• 188, de 1976; Projeto de 
Lei do Senado n' 275, de 1976; Projeto de Lei do Senado n• 62, de 
1975; Projeto de Lei do Senado n' 156, de 1975; Projeto de Lei do 
Senado n' 165, de 1975; Projeto de Lei da Cúmara n• 83, de 1976; 
Projeto de Lei do Senado n• 233, de 1975; Projeto de Lei do Senado 
n'' 160, de 1976; Projeto de Lei do Senado n• 194, de 1975; c, Projeto 
de Lei do Senado n• 245, de 1975. 



Julho de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Sexta·felra lt 3381 

A Comissão aprova proposta formulada pelo Sr, Senador 
Itamar Franco, para que seja feito convite ao Sr, Pedro Roxo, para 
prestar esclarecimentos perante a Comissão, no próximo dia 11 de 
agosto, sobre a "denúncia vazia", objcto de um projeto de sua' 
autoria e, também, de outro, cm tramitação na Casa, oriundo da 
Câmara dos Deputados. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a rcunião,lavrando cu, 
Daniel Reis de Souza, ~ssistente da Comissão, a presente Ata que, li· 
da c aprovada, será assmada pelo Sr. Presidente, 

'. 
9• REUNIÃO (EXTRAOR.DINÁRIA), REALIZADA 

EM 22 DE JUNHO DE 1977 

Ãs onze horas c trinta minutos do dia vinte c dois de junho de. 
mil novecentos e setenta c sete, sob a Presidência do Sr, Senador Jcs· 
sé Freire, Presidente, c com a presença dos Srs. Sc~adorcs Ruy 
Santos, Domlcio Gondim, Lcnoir Vargas, Nelson Carneiro, Franco 
Montoro c Osires Teixeira, reúne-se, extraordinariamente, a Comis· 
são dê Legislação Social, no Auditório "Milton Campos", 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs, Sena· · 
dores Accioly Filho, Jarbas Passarinho, Lourival Baptista c Orestes 
Quércia. 

1:: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, cm se
guida, é dada como aprovada, 

São lidos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres cons
tantes da pauta dos trabalhos: 

Pelo Senador Ruy Santos: 
Parecer favorável, com a Emenda n• 1-CLS que oferece ao Pro

jeto de Lei da Câmara n• 46, de 1977, que "extingue o SASSE, dispõe 
sobre a transferência dos cconomiários para o regime da Lei n• 
3.807, de 26 de agosto de 1960, c dá outras providências", tendo voto 
vencido do Senador Nelson Carneiro. 

Pelo Senador Domlclo Gondlm: 
Parecer contrário, relatando o vencido, Senador Nelson Car

neiro, ao Projeto de Lei do Senado n• 223, de 1975, que "assegura o 
respeito dos segurados da previdência social que jã tiverem prccn· 
chido as condições exigidas para sua aposentadoria. Dã nova rcda· 
ção ao artigo 29 da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo voto 
em separado, vencido, do Senador Nelson Carneiro, 

Pelo Senador Lenolr Vargas: 
Parecer pela prejudicial idade do Projeto de Lei do Senado n• 

117, de 1976, que "dá nova rcdação ao artigo 129, caput da Consoli· 
dação das Leis do Trabalho": 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n• 275, de 1976, 
que "altera a rcdação do artigo 1• da Lei n• 5.811, de 11 de outubro 
de 1972, que dispõe sobre o regime de trabalho dos empregados nas 
atividades de exploração, perfuração, produção e refinação de petró· 
lco, bem como no transporte de petróleo c seus derivados", tendo 
votos vencidos dos Senadores Nelson Carneiro c Franco Montoro; c, 

Parecer contri1rio aos Projetas de Lei do Senado n• 62, de 1975, 
que dú nova redução ao artigo 3• c acrescenta-lhe parágrafo rcnu· 
merando o a tua!§ 2•, ao artigo 7• c ao parágrafo único do artigo 18, 
todos da Lei n• 5. 107, de 13 de setembro de 1966, que cria do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, c Projeto de Lei do Senado n• !56, 
de 1975, que "acrescenta um parágrafo ao art. 3• da Lei n• 5.107, de 
13 de setembro de 1966, c dá outras providências", c pela prejudicinli· 
dadc do Projeto de Lei do Senado n• 165, de 1975, que "determina 
que se proceda aos cálculos de juros c corrcção monctãria trimestral 
dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, c dâ 
outras providências", cm tramitação conjunta, tendo voto vencido 
do Senador Nelson Carneiro. 

Pelo Senador Oslres Teixeira: 
Parecer contrário no Projeto de Lei da Câmara n• 83, de 1976, 

que "dâ nova rcdação uos artigos I• c 2• da Lei n• 2.573, de 15 de 
agosto de 1955, que instituiu o sulãrio adicional de pcriculosidndc, c 
dã outras providências", tendo voto vencido do Senador Lcnolr 
Vargus c voto cm sepurndo, vencido, do Senador Nelson Carneiro; c, 

Parecer contrârio no Projeto de Lei do Senado n• 233, de 1975, 
que "torna obrigatória a apresentação de documentação compro· 
batórin de quitação dos depósitos relativos ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, para os fins que especifica", tendo voto vencido 
do Senador Nelson Carneiro c voto cm separado, vencido, do Sena
dor Ruy Santos. 

Pelo Senador Ruy Santos: . 
Parecer contrário, relatando o vencido, Senador Nelson Car· 

nciro, ao Projeto de Lei do Senado n• 87, de 1974, que "dispõe sobre 
a rcmuncrnçilo dos diplomados cm Farmâcia, c dá outras providên· 
cias", tendo voto cm separado, vencido, do Senador Nelson Car· 
nciro. 

Ao Sr, Senador Franco Montoro, a Presidência concede vista 
das seguintes proposições: Projeto de Lei do Senado n• 21, de 1976, c 
Projeto de Lei do Senado n• 188, de 1976, 

O Sr, Presidente determina o adiamento da apreciação dos pare· 
ccrcs sobre os seguintes projetas: Projeto de Lei da Câmara n• 56, de 
1976: Projeto de Lei do Senado n• I 00, de 1974; Projeto de Lei do Se
nado n• 160, de 1976; Projeto de Lei do Senado n• 194, de 1975; c, 
Projeto de Lei do Senado n• 245,.dc 1975. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu, 
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL 

6•REUNIÃO, REALIZADA EM 30DEJUNHO DE 1977 

Ãs nove horas c trinta minutos do dia trinta de junho do ano de 
mil novecentos e sctcntc e sete, sob a Presidência do Senhor Senador 
Benjamim Farnh, Presidente c a presença dos Senhores Senadores 
Saldanha Dcrzi, Itamar Franco c Heitor Dias, na sala "Clóvis 
Bcvilãcqua", reúne-se a Comissão de Serviço Público Civil. 

Deixam de comparecer por motivo justificado, os Senhores Se· 
nadares Lcnoir Vnrgas, Accioly Filho c Augusto Franco. 

1:: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que, cm 
seguida, é dada como aprovada, 

1:: lido, discutido c aprovado o seguinte parecer: 

Pelo Sr. Senador Itamar Franco: 

Parecer por audiência da Comissão de Constituição c Justiça ao 
Projeto de Lei do Senado n• 18, de 1976, que "estabelece limite à rc· 
muneração dos administradores das empresas públicas c sociedades 
de economia mista"; c Projeto de Lei do Senado n• 28, de 1976, que 
.. veda aos empregados ou dirigentes de entidades da administração 
federal indircta a percepção de retribuição mensal superior ao valor 
da remuneração mensal fixada para o Presidente da República", 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu, 
Sônia de Andrade Peixoto, Assistente da Comissão, a presente Ata 
que, lida c aprovada, scrú assinada pelo Sr, Presidente, 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

16• REUNIÃO, REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 1977 

Ãs onze horas c quarenta minutos do dia vinte c nove de junho 
do uno de mil novecentos c setenta c sete, na sala "Clóvis 
Bevilácquu", sob a Presidência ·do Sr, Senador Joilo Calmon c a prc· 
scnçu dos Srs, Senadores Heitor Dias, Adalberto Sena, Hclvldio 
Nunes, Arnon de Mcllo, Itamar Franco, Evclâsio Vieira, Jarbas 
Passarinho, Cattetc Pinheiro c Otto Lchmnnn, reúne-se a Comissão 
de Educação c Cultura, 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena· 
dores Turso Outra, Gustavo Capancma, Ruy Santos, Paulo 
Brossard c Frunco Montoro. 

1:: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que logo após 
é dada como nprovnda. 
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De acordo com 11 puutu suo relutados os seguintes Projetas: 

Pelo Sr. Senador Oito Lehmann: 
Parecer pelo urquivumcnto uo Projeto de Lei do Senado n• 237, 

de 1976, que "dispõe sobre o ensino obrigatório, cm todos os cursos 
jurídicos do Pais, da disciplina "Direitos Humanos Fundamentais". 

Em discussão c votação i: o parecer rejeitado. O Sr. Presidente 
designa, então, Relutar do vencido, o Sr. Senador Eveiásio Vieira 
que profere seu parecer favorável à matéria, com voto vencido dos 
Srs. Senudores Otto Lehmann c Cattete Pinheiro. 

Pelo Sr. Senador Adalberto Sena: 
Parecer pela uprovação ao Projeto de Lei do Senado n• 54, de 

1977, que "disciplina o funcionamento das bibliotecas que recebem 
recursos do erário". 

Em discussão c votação é o parecer aprovado, sem restrições. 

Pelo Sr. Senador Evehislo VIeira: 
Parecer pela rejeição ao Projeto de Lei da Câmara n• 84, de 

1976, que "dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de Português 
nos curses superiores de graduçào". 

Em discussiio e votaçiio i: o parecer aprovado, ressalvado o voto 
com restrições do Sr. Senador Cattcte Pinheiro. 

Pelo Sr. Senador Cattete Pinheiro: 
Parecor pela aprovação ao Projeto de lei da Câmara n• 48. de 

1977, que "extingue a Junta Especial, criada pela Lei n• 609, de 13 de 
janeiro de 1949", 

Em discussiio c votaçiio é o parecer aprovado por unanimidade. 
Nada mais havendo a tratar, cncerra·se a reunião c, para cons· 

tar, eu, Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de 
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida c aprovada, serà assinada 
pelo Sr. Presidente e vai à publicaçiio. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL 

4• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
EM 21 DE JUNHO DE 1977 

Às dezessete horas do dia vinte c um de junho do ano de mil 
novecentos esetenta e sete, sob a Presidência do Senhor Senador M ii· 
ton Cabral e a presença dos Senhores Senadores Vasconcelos Torres, 
Virgílio Távora, Augusto Frunco, Dinarte Mariz c Adalberto Sena, 
reúne·se a Comissão de Segurança Nacional, na Sala "Ruy Bar
bosa". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
SenadoresJosí:Guiomard e Benjamim Farah. 

~ dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em 
seguida, é dada como aprovada. 

São lidos, discutidos, votados e aprovados os seguintes pare
ceres: 

Pelo Senhor Senador Augusto Franco 
Parecer ravorável ao Projeto de Lei da Câmara n• 21, de 1977, 

que dispõe sobre o comércio de armas de rogo, c dá outras providí:n
cius: c 

Pelo Senhor Senador Vlrgnlo Távora 
Parecer favorável ao Projeto e à emenda supressivu apresentada 

pela Câmara dos Senhores Deputados, ao Projeto de Lei do Senado 
n•l99, de 1976, que autoriza a douçi\o de porções de terras devolutas 
a municípios incluidos nu Região da Amuzõniu Legal, puru os fins 
que especifica, e dl1 outras providencias. 

Nada mais havendo u tratar, cncerrn·se a reunião, lavrando eu, 
Lêdu Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, u presente Ata que, 
uma vez aprovuda, será assinadu pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE SAÚDE 

3• REUNIÀO(EXTRAORDINÃRIA), REALIZADA 
EM 29 DE JUNHO DE 1977 

Às dezessetc horas do dia vinte e nove de junho do uno de mil 
noveccnlos c setenta e sete, sob a Presidência do Senhor Senador 

Ruy Santos cu prcsençu dos Senhores Senadores Cattctc Pinheiro, 
Adulbcrto Sena c Saldanha Derzi, nu sala de reuniões das Comis
sões, reúne-se a Comissão de Saúde. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Altcvir Leal, Fausto Castclo·Branco, Lourival Baptista c 
Gilvan Rocha. 

1:: dispensada u leituru da Ata da reunião anterior que, em se· 
guida, é dada como aprovadu. · 

São lidos, discutidos, votados c aprovados os seguintes pare· 
ceres: 

Pelo Senhor Senador Adalberto Sena 
Parecer pelo arquivamento ao Projeto de Lei do Senado n• 100, 

de 1976, que "inclui na Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966 
(Código Nacional de Trânsito), exigindo estojo de emergência 
médica nos veiculas e habilitação dos motoristas à prestação de 
primeiros socorros": e 

Pelo Senhor Senador Lourlval Baptista 
Parecer pelo arquivamento ao Projeto de Lei do Senado n• 214, 

de 1975, que "estabelece restrições à comercialização de drogas c 
medicamentos, nu rorma que especifica". · 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu, 
Lêdu Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, a presente Ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. · · 

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS 

2• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 21 DE JUNHO DE 1977 

Ãs dez horas do dia vinte c um de junho do ano de mil novecen· 
tos e setenta c sete, sob a presidência ao Senhor Senador Dinartc 
Mariz c a presença dos Senhores Senadores Heitor Dias, Jarbas 
Passarinho, Saldanha Dcrzi c Gilvan Rocha, nu Sala "Clovis Bevilác
qua", rcúne·se a Comissiio de Assuntos Regionais. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Teotõnio Vilela, Braga Junior, Agcnor Maria c Evandro 
Carreira. 

1:: dispensada u leitura da Ata da reunião anterior que, em se· 
guidu. é dadu como aprovada. 

Ao constatar a existí:ncia de número regimental, o Senhor 
Presidente inicia os trabalhos, concedendo a palavra ao Senhor 
Scnudor Virgilio Távora que relata o Projeto de Lei do Senado 
n• 199, de 1976, que "autoriza a doação de porções de terras 
devolutus u Municípios incluidos na região da Amazõnia Legal, pura 
os fins que especifica, e dá outras providências", concluindo pela 
aprovaçtlo do projeto, com u emenda supressivo da Câmara dos 
Deputados. 

Submetido a discussão e votação i: o parecer aprovado, sem 
restrições, 

Nudu mais huvendo u tratar, o Senhor Presidente encerra a 
reuniria, e. pura constur, eu, Lêdu Ferreirn da Rocha, Assistente da 
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE FINANÇAS 

5• REUNIÃO. REALIZADA EM 5 DE MAIO DE 1977 

Às nove horus do diu cinco de muio de mil novecentos e setenta 
e sete, nu sulu "Rui Burbosu". presentes os Senhores Senadores 
Puulo Brossurd - Presidente, Suldunhu Derzi, Wilson Gonçalves, 
Lourivul Baptista. Evundro Curreiru, Daniel Krieger, Ruy Carneiro, 
Ruv Santos, r:velúsio Vieiru, Alexandre Costa, Dnnton Jobim c Vir· 
gíli~ Tiwora, rcúne·se u Comissão de Finunças. 

Ao constutur u exlstêncin de quorum rcgimentul, o Senhor Presi~ 
dente decluru abertos os trubulhos, sendo, nu oportunidade, lidu e 
aprovuda u A tu du reunião unterior. 
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A seguir, silo apreciadas as seguintes proposições: 
Projeto de Lei do Senado n• 19/75- Altera u reduçilo do urtigo 

I• da Lei n• 3.788, de 4 de abril de 1960, (Relator: Senador Braga 
Júnior.) 

Lido o parecer, que é favorável à Emenda Substitutiva du 
CSPC, o Senhor Senador Saldanha Derzi solicita vista do processo, 
no que é atendido. 

Projeto de Lei do Senado n• 209/76- Acrescenta parágrafo ao 
art. 9• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, que altera u legisluçi!o 
da Previdência Social, c dá outras providéncias.'(Relutor: Senador 
Dunton Jobim.) 

O parecer, pela aprovuçi!o do projeto, é, sem restrições, apre· 
vado. 

Projeto de Lei da Câmara n• 45/75- Altera dispositivos da Lei 
n• 1.411, de 13 de agosto de 1951, que dispõe sobre u profissão de 
Economista. (Relator: Senador Saldanha Derzi.) 

lõ aprovado o parecer, que conclui pela aprovação du Emenda 
Substitutiva n• I, de Plenário. 

.Projeto de Lei da Câmara n• 07/77 - Dá nova redação aos 
artigos 2• e 3• do Decreto-lei n• 1.016, de 21 de outubro de 1969, que 
dispõe sobre o pagamento de serviços industriais ou comerciais pres· 
tados por órgilos vinculados ao Ministério dos Transportes. (Rc· 
lator: Senador Wilson Gonçalves.) 

Emitido parecer favorável, é o mesmo, por unanimidade. 
aprovado. • 

Projeto de Lei da Câmara n• 21/76- Torna obrigatória a decla· 
raçilo de preço total nas vendas a prestação, c dá outras provi
dências. (Relator: Senador Roberto Saturnino.) 

lõ aprovado parecer que conlui favoravelmente à Emenda n• I· 
CF (Substitutivo.) 

Projeto de Lei da Câmara n• 16/76 - Determina levantamentos 
prévios d'c custo para fixação de preços de produtos agricolas. (Rc·, 
lutar: Senador Roberto Saturnino.) 

O parecer emitido, favorável ao projeto, é, sem restrições, apre· 
vado. 

Projeto de Lei da Câmara n• 36/76 - Dá nova redução ao caput 
do artigo 1• do Decreto-lei n• 1.301, de 31 de dezembro de 1973, asse· 
gurando ao cônjuge que opta pela tributaçi!o de seus rendimentos, se· 
paradumcnte do cabeça-do-casal, metade do valor de encargos de 
famllia. (Relator: Senador Teotônio Vilela.) 

Lido o parecer, pela aprovação, o Senhor Senador Ruy Santos 
solicita vista do processo, no que é atendido. 

Projeto de Lei do Senado n• 224/75- Dispõe sobre fixação de li· 
miles de prazos e juros nas vendas a crédito, c dá outras provi· 
dências. (Relator: Senador Virgílio Távora.) 

O parecer proferido, concluindo pela rejeição do projeto, é con
siderado aprovado. 

Projeto de Lei da Câmara n• 55/76 - Modifica dispositivo du 
Lei n• 4.137, de 10 de setembro de 1962, que regula a repressão uo 
abuso do poder cconômico. (Relator: Senador Alexandre Costa.) 

lõ aprovado o parecer, que conclui pela audiência do Poder Exc· 
cutivo, através do Ministério du Indústria c do Comércio. 

Projeto de Lei da Câmara n' 09/77- Autoriza o Instituto Brusi· 
leiro de Desenvolvimento Florestal - I BDF, u permutar o imóvel 
que menciona. (Relator: Senador Paulo Brossurd.) 

lõ, por unanimidade, aprovado parecer favorável no projeto. 
Projeto de Lei do Senado n• 40/72- Dispõe sobre u propngunda 

comercial de produtos de consumo público, estabelece obrigatorie· 
dude de descriçi!o de qualidade nus respectivas embalagens, e deter· 
minn outras providências. (Relator: Senador Lourival Baptista.) 

1õ aprovado parecer pela diligêncin junto ao Ministério da ln· 
dllstriu e do Comércio. 

Esgotada u pautu de trubulhos, encerra-se a reunião, lavrando 
cu, Ciindido Hippcrtt, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, 
lidu c uprovadu, será assinada pelo Senhor Presidente. 

fi• REUNIÀO, REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 1977 

.As nove horas do dia dezenove de maio de mil novecentos c se
tenta e sete, nu Sul a Clóvis Bevilúcquu, presentes os Senhores Sena· 
·dores Paulo Brossurd - Presidente, Muttos Leão, Wilson Gonçal· 
vcs. Cattetc Pinheiro, Lenoir Vargus, Ruy Santos, Dirceu Cardoso, 
Braga Junior, Ruy Carneiro e Heitor Dias, rellnc-sc a Comissão de 
Finanças. 

Deixam de comparecer, por mqtivos justificados, os Senhores 
Senadores Domício Gondim, Tcotônio Vilela, Alexandre Costa, Hel
vidio Nunes, Tarso Outra, Virgílio Távora, Magalhães Pinto, Eve
lásio Vieira, Gilvan Rocha e Roberto Saturnino. 

Ao constatar a existência de quorum regimental, o Senhor Presi· 
dente declara abertos os trabalhos, sendo, nu oportunidade, lida e 
aprovada a ata du reunião anterior. 

A seguir, são apreciadas as seguintes proposições: 
Projeto de Lei do Senado n• 127/76 - Estabelece prazo para a 

eonvocaçtoo obrigatória de alunos excedentes, c dá outras provi
déncias. (Relator: Senador Cattete Pinheiro.) 

Com votos vencidos dos Senhores Senadores Dirceu Cardoso e 
Ruy Carneiro, é aprovado parecer pelo arquivamento. 

Projeto de Lei da Câmara n• 82/76- Altera dispositivo da Lei 
n• 5.7H7, de 27 de junho de 1972. (Relator: Senador Lcnoir Vargus.) 

É aprovado parecer pela rejeição do projeto. 
Projeto de Lei da Câmara n• 03/74- Regula os contratos para a 

gruv:.1çào e comercialização de discos musicais. 
Projeto de Lei do Senado n• 53/74- Torna obrigatória a nu me· 

rucào de discos c demais gravações de obras artísticas, literárias ou 
cicntílicas. 

Os dois projetas acima, tramitando em conjunto, são relatados 
pelo Senhor Senador Evandro Carreira, que emite parecer favorável 
ao PLS-53 /74, nu forma original, e contrário ao PLC-3/74. 

Colocado cm votação, é o parecer rejeitado, sendo designado 
Relator do Vencido o Sr. Senador Ruy Santos. 

Ficam. portanto, rejeitados ambos os projetas. 
Projeto de Lei da Câmara n• '36/76- Dá nova redução ao capul 

do artigo I• do Decreto-lei n• 1.301. de 31 de dezembro de 1973, as· 
segurandt> ao cônjuge que opta pela tributação de seus rendimentos, 
separadamente do cabeça-do-casal, metade de encargos de fámflia. 
(Relator, Senador Teotônio Vilela.) 

1: aprovado o parecer, favorável ao projeto, com restrições dos Srs. 
Senadores Muttos Leão. Braga Junior, Wilson Gonçalves, Lenoir 
Vargus e Ruy Carneiro. 

Esgotudu a pauta de trabalhos. encerra-se a reuniõo, lavrando cu, 
Cündido Hippertt, Assistente du Comissão, a presente Ata que, lida 
e uprovada, serl1 ussinada pt:lo Senhor Presidente. 

7• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 02 DE JUNHO DE 1977 

Às nove horas do diu dois de junho de mil novecentos c setenta e 
sete, nu Sula Ruy Barbosa, presentes os Senhores Senadores Paulo 
Brossard- Presidente, Ruy Santos, Saldanha Derzi, Wilson Gonçul· 
ves, Domicio Gondim, Evelúsio Vieira, Lourivul Baptista, Heitor 
Dias. Gilvan Rocha, Dirceu Cardoso, Magalhães Pinto e Roberto 
Saturnino, reúne-se: a Comissi'io de Finunças. 

Dci.,am de comparecer. por motivos justificados, os Senhores 
Senadores Teotônio Vilelu, Alexandre Costu, Lenoir Vurgas, Muttos 
Leuo. Braga Júnior, Tarso Dutru, Virgílio Tllvoru e Ruy Carneiro. 

Ao constatar a t::'(isti:ncia de número regimentu\, o Senhor Pre
sidente dcclaru abertos os trnhalhos, sondo, nu oportunidade, lida c 
aprovadu u o:tlu da reunião anterior. 

Em .;cpuida. o Senhor Senador Roherto Suturnino emite parecer 
sobre o Projeto de Lei do Senado n• 53/77-DF. que "autoriza o 
Governo do Distrito Federal n contrair empréstimos destinados à 
clnbornçilo e e.,ecução de programus de desenvolvimento urbano c 
dl1 outrus providi:ncius". 
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O parecer emitido, que conclui por diligência junto uo GDF, é 
aprovado pela Comissão. 

Com a p:tluvrn, o Sr. Senador Wilson Gonçalves apresenta pare· 
cer contrário ao Projeto de Lei da Cúmnra n• 7, de 1976, que "dis· 
ciplinu o contrato de prestação de serviços com empresas que gozam 
de incentivos fiscais ou creditfcios e dá outras providências". 

Por unanimidade, u Comissão aprova o parecer. 
Pelo Sr. Senador Gilvan Rocha, Jogo após, é lido parecer ruvorá· 

ve\ ao Projeto de Lei da Cúmara n• 32/76, que "acrescenta pnrágruro 
ao art. \41, do Decreto-lei n• 200, de 25 de revcreiro de 1967, dispon· 
do sobre as comissões de licitações". 

O Senhor Senador solicita vista do processo, no que í: atendido 
pelo Sr. Presidente. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Cúndido Hippertt, Assistente da Comissão, a presente ata, que, lida 
e aprovada, serú assinada pelo Sr. Presidente, 

8• RElJNiÀO, REALIZADA 
EM 21 DE JUNHO DE 1977 

As nove horas do dia vinte e um de junho de mil novecentos e 
setenta e sete, nu Saiu Clóvis Bevilúcqua, presentes os Senhores Sena· 
dores Paulo Brossard - Presidente, Lenoir Vargas, Cattete Pinhel· 
ro, Alexandre Costa, Wilson Gonçalves, Dirceu Cardoso, Gilvan 
Rocha, Evelúsio Vieira, Saldanha Derzi. He\vidio Nunes, Domicio 
Gondim, Ruy Carneiro, Magalhães Pinto, Ruy Santos, Braga Júnior 
e Maltas Leão, reúne-se a Comissão de Finanças. 

Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Senhores 
Senadores Teotónio Vilela, Tarso Outra, Virgílio Távora e Roberto 
Suturnino. 

Ao constmur :t existência de "quorum" regimental, o Senhor 
Presidente declara abertos os trabalhos, sendo lida e aprovada a ata 
da reunião anterior. 

A seguir, são apreciadas as seguintes proposições: 
Projeto de Lei da Câmara n' 85/76 - Dispõe sobre. pensões a de· 

pendentes de servidor público ralecido no gozo de dupla aposenta· 
daria. (Relutar: Senador Manos Leão). 

fô aprovado parecer preliminar pela audiência da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Projeto de Lei do Senado n• 286/76- Autoriza o Poder Executi· 
voa doar prédio que menciona. (Relator: Senador Ruy Santos). 

O parecer emitido, pela aprovação do projeto, é, sem restrições, 
acolhido pela Comissão. 

Projeto de Lei do Senado n' 19/75- Altera a redução do urtigo 
I• da Lei n• 3.73H, de 4 de abril de 1960. (Relator: Senador Brngn Jú· 
nior). 

o parecer emitido, ravorúvel ao projeto nos termos do SubstitU· 
tivo apresentado pela CLS, i: rejeitado pela Comissão, sendo designa· 
do Relator do Vencido o Senhor Senador Saldanha Derzi. 

t portanto, rejeitado o projeto, com Voto em Separado, ven· 
cido, do Sr. Senador Braga Júnior. 

Projeto de Lei da Câmara n• 32/76 - Acrescenta parágruro no 
urtigo \4\ do Decreto-lei n• 200, de 25 de revereiro de 1967, dispondo 
sobre as comissões de licitações. (Relator: Senador Gilvnn Rocha). 

O parecer, que i: ravorúvel ao projeto, i: rejeitado pela Cernis· 
são, sendo designado Relator do Vencido o Sr. Senador Saldanha 
Derzi. 

~ o projeto rejeitado, com votos vencidos dos Senhores Sena· 
dores Evelítsio Vieira, Dirceu Cardoso, Cattete Pinheiro, Ruy Car· 
neiro e Gi\van Rocha, este último com Voto em Separado. 

l'rojcto de Lei da Cúmora n• 27/77- Altera dispositivos du Lei 
n• 1.5\2, de \9 de de7.embro de 195\, que "cria u Comissão Nacional 
de Be\us Artes, o Su\ão Nacional de Arte Moderna e dá outras provi· 
di:ncius". (Relutar: Senudor Saldanha Der7.i). 

to emitido purecer ruvoritvel, aprovado pela Comissão. 
Projeto de Lei da Cúmuro n• 30/77- Estube\ece critério especial 

de recolhimento de Imposto de Rendu pura us pessoas que cspecinca, 
c dít outras providi:ncius. (Relutar: Senador Muga\hilcs Pinto). 

~ emitido parecer preliminar pela diligência junto ao Poder 
Executivo, através do Ministério da Fazenda, que, por unanimidade, 
é uco\hido pela Comissão, 

Olic.lo ''S" n• 8/77- Do Sr. Governador do Estado de Santa 
Catarina, solicitando autorização do Senado Federal pura que 
aquele Estado possa contratar, no exterior, um empréstimo de cin
qUenta milhões de dólares americanos (USS 50,000,000.00), ou o 
equivalente eni outras moedas. 

Lido o parecer, que é: ravorúvc\ nos termos do Projeto de RcsoJu. 
ção que apresenta, o Senhor Senador Evelúsio Vieira solicita vista do 
processo, no que é atendido pelo Senhor Presidente. 

Esgotada u pauta de trabalhos, encerra-se a reunião, lavrando 
eu, Cândido Hippertt, Assistente da Comissão, a presente ata, que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, · 

9• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 22 DE JUNHO DE 1977 

As nove horas do dia vinte c dois de junho de mil novecentos c 
setenta e sete, na Saiu Clóvis Bevilácqaa, presentes os Senhores Sena· 
dores Paulo Brossard - Presidente, Lenoir Vargas, Cattcte Pinhel· 
ro, Alexandre Costa, Wilson Gonçalves, Dirceu Cardoso, Gilvnn Ro· 
cha, Eve\âsio Vieira, Saldanha Derzi, Helv!dio Nunes, Dom!cio 
Gondim, Ruy Carneiro, Mnga\hilcs Pinto, Ruy Santos, Braga Júnior 
e Manos Leão, reúne-se a Comissão de Finanças. 

Deixam de comparecer, por moJivos justificado~, os Senhores 
Senadores Teotônio Vilc\a, Tarso Outra, Virg!lio Távora e Roberto 
Saturnino. 

Constatando a existi:ncia de quorum regimental, o Senhor 
Presidente declara abertos os trabalhos, sendo, na oportunidade, lida 
e aprovada a ata da reunião anterior. 

A seguir, assume a Presidência o Senhor Senador Dom!cio 
Gondim, conrorme preceitua o parágraro único do artigo 94, do 
Regimento Interno, e o Senhor Senador Paulo Brossard emite pare· 
cer ravorúvel ao Projeto de Lei da Câmara n• 44, de 1977, que 
"concede pensão especial a Esthcr Madeira da Silva, c dá outras 
providi:ncias", 

Sem restrições, i: aprovado o parecer. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 

Cândido Hippertt, Assistente da Comissão, a presente ata, que, lida 
e aprovada, serú assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO MISTA 

lncunilllda de Estudo e Parecer sobre a Mensa1em n• 69, 
de 1977 (CN), que submete à del\beraçio do Con1reuo Na
cional o texto do Decreto-lei n• 1.556, de 7 de junho de 1977, 
que "dispõe sobre a nilo Incidência da cota de Previdência 
sobre os combust!vels automotlvos destinados i exportaçio o 
dá outras providências", 

I• REUNIÀO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 28 DE JUNHO DE 1977 

As dezesseis horas do dia vinte e oito de junho do ano de mil 
novecentos e setenta c sete, no Auditório Milton Campos, presentes 
os Srs. Senadores Virgflio Távora, Dinartc Mariz, Luiz Cavalcante, 
Augusto Franco, ltnlfvio Coelho, Otóir Bccker, Dirceu Cardoso c 
Leite Chaves e os Srs. Deputados Angelina Rosa, José Haddnd, Jú· 
lia Viveiros, Hi:lio de Almeida, Nosscr Almeida c Renato Azcrcdo, 
reúne-se a Comissão Mista incombida de estudo e parecer sobre a 
Mensagem n• 69, de 1977 (CN), que submete à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Decrcto·lci n• 1.556, de 7 de junho de 
1977, que "dispõe sobre a não incidência dn cota de previdência 
sobre os comhustlveis uutomotivos destinados à exportação c dá ou· 
tras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justincado, os Srs. Sena· 
dores Renato Franco c Evandro Carreira, c os Srs. Deputados Ricar· 
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do Fiuza, Junuúrio Feitosa, Adriano Valente, Frederico Brunduo e 
Walber Gaimarues, 

De ucordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidênciu o Sr. Senador· Dinartc Mnriz que csclurccc instulada u 
ComisstJo. 

A fim de cumprir dispositivo regimental o Sr. Presidente esclure· 
ce que iri1 proceder à eleiçiio do Presidente e do Vice-Presidente. 
Distribuídas as cêdulus o Sr. Presidente convida pan1 funcionur 
como escrutinador o Sr. Depu tudo Hélio de Almeida. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Deputudo Júlio Viveiros ... , ...... , ......... , .. , . , 13 votos 
Em branco .......................... , . , .. , ....... O I voto 

Pura Vice-Prcsidente: 

Deputado Nosser Almeida ........................ 13 votos 
Em hrunco .......................... , ........... 01 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice
Presidente, os Srs. Deputados Júlio Viveiros e Nosser Almeida. 

Assumindo a Presidência o Sr. Deputado Júlio Viveiros agrade· 
ce em nome do Deputado Nosser Almeida e no seu próprio a honra 
com que foram distinguidos e designa o Sr. Senador Luiz Cavalcante 
pura relutar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, pura 
constar, eu, Eliete de Souza Ferreira, Assistente de Comissão, lavrei 
a presente Ata que, lida e aprovada, serú assinada pelo Sr. 
Presidente, demais membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre as Propostas de 
Emenda ii Constituição n•s I, 6, 9, 10, II e 12, de 1977, que 
"modifica o§ 1• do art. 175 da Constituição e dispõe sobre a 
realização de consulta popular": "dá nova redaçiio aos§§ 1•, 
29 e J9 do art. 175 da Constituiçiio"; udó noYa rcdaçi'io ao§ )Y, 
do urt. 175, da Emenda Constitucional n' I, de 1969"; "altera 
a redaçilo do§ I• do art. 175, da Constituição da República Fe· 
deratlva do Brasil, que dispõe sobre a indissolubilidade do casa
mento"; "altera a rcdaçiio do§ 1•, do art. 175 da Constituição 
Federai"; e, "dá nova redação ao§ I• do art. 175, da Constitui
ção Federal", respectivamente. 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 8 DE JUNHO DE 1977 

Às dezessete horas do dia oito de junho do uno de mil novecen· 
tos e setenta e sete, no Auditório do Senado Federal, presentes os 
Srs. Senadores Benedito Ferreira, Saldanha Derzi, Ruy Santos, 
Dinarte Mariz, Alexandre Costa, Nelson Carneiro, Mauro Bene· 
vides e Lúzaro Burboza, e os Srs. Deputados Gcrnldo Freire, Cid 
Furtado, Cleverson Teixeiru, lvuhir Garcia, Lygiu Lessu Bustos, Epi
túcio Cafeteira, Rubem Dourado, Padre Nohre e Mugnus 
Guimuràes, reúne-seu Comissão Mistu incumbidu de estudo c pnrc· 
cer sobre as Propostas de Emenda à Constituição n•s I, 6, 9, lO, li e 
12, de 1977, que "modinca o§ I• do art. 175 du Constituiçuo c dispiic 
sObre u reulizuçào du consuhn popular": .. dí1 novn redução aos§§ IY, 
2• c 3• do urt. 175 du Constituição": "dú novu redução ao§ I• do urt. 
175, du Emendu Constitucionul n• I, de 1969": "altera u redução do§ 
I• do urt. 175, du Constituição da República Federutivu do Brnsil, 
que dispiie sobre a indissolubilidade do casamento": "ulteru a redu· 
çào do§ 1•, do urt. 175 du Constituição Federal": e, "d!i novu re· 
duçi\o uo § 1• do urt. 175, da Constituiçi\o Federal", rcspectivumcntc. 

Deixam de cornparcct:r, por motivo justiticudo, os Srs. Scnu· 
dores Accioly Filho, Otto Lehmann e Vusconcelus Torres e os Srs. 
Dcputndos Josius Leite cJosé Costa. 

Dando inicio aos trabalhos, é lida a Ata da reunião de instala
ção. que foi ii provada por unanimidade. 

Em seguida, a Sr• Presidenta, Deputada Lygiu Lessa Bastos, 
leva <lo conhecimento dn Comissão a correspondénciu recebida dn 
Cimara Municipal de Sumaré- SP, da Cúmara Municipal do Car
pina- PE, d11 Ci•m11ra Municipal de Maranguape- CE, da Câma
ra Municipal de Guurutinguetú- SP, da Cümura Municipal de São 
Bernardo do Campo- SP e da Câmaru Municipal do Recife- PE, 
todas referentes iiS Propostas de Emenda à Constituição ora em 
tramiwção no Congresso Nacional. 

Prosseguindo, a Sr• Presidenta comunica aos Srs. membros da 
Comissiio que à Proposta de Emenda à Constituição n• 9, de 1977, 
foi upresent:lda uma (I) emenda, esta julgada pertinente pela Presi
dêncill e concede a palavra ao Sr. Relator, Senador Ruy Santos, que 
sugere tt Comissão, por tratur-se de matéria de relevante impor
timcia, carecendo, portanto, de maiores estudos, seja o parecer profe
rido oralmente, em Plenário, de acordo com o art. 20 do Regimento 
Comum. 

Em votaçiio, a sugcstào é aprovada, sem restrições. 
Fin111iz11ndo, 11 Sr• Presidenta determina à Secretária da Comis· 

siio que as referidas Propostas sejam encaminhadas à Presidência do 
Congresso Nacional atravé-s de Oficio. · 

Nad~1 mais havendo u tratar, encerra-se a reunião, e, para cons
tar, cu, Clcide Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Co
missuo, l<1vrci a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pela 
Sr' Presidenta c vai à publicação. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 

9• REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA 
EM 14 DE JUNHO DE 1977 

Às dez horas do dia quatorze de junho de mil novecentos e seten
ta e sete, sob a Presidência do Sr. Senador Agenor Maria- Presi
dente, presentes os Srs, Senadores Lenoir Vargas, Adalberto Sena, 
Muttos Leão, Gilvan Rocha, Otair Becker, Dirceu Cardoso e 
Benedito Ferreira, reúne-se a Comissiio de Agricultura do Senado, 
nu Sul a "Clóvis Bcvilácqua". 

O Sr. Presidente, ao constatar a existência de número 
regimentnl, declara abertu a reunião, e dispensa a leitura da Ata da 
últim<l reunião, que, imediatamente, é considerada aprovada. 

Inicialmente, o Sr. Presidente comunica que a presente reunião, 
se destina a ouvir a palestra do Dr. Paulo Roberto Vianna, Diretor· 
Executivo da Comissão de Financiamento da Produção (CFP), que 
abordaril o tema "Política de Preços Mínimos". 

O Sr. Paulo Viannn ressalta que para a nxação dos Preços Mí
nimos a CFP considera ·tri:s dados básicos: i') comportamento do 
merct~do: 2'') custos de produção: c 3•) diretrizes do Governo, em 
relaçi1o ao sctor ugricoln. O Preço Mínimo de cada produto é variá
vel cm funçiio da qualidade, estabelecendo-se prémios e descontos 
em função de classes, tipos, etc. Vuriações existem também em fun
ciio da regiilo em que foi cultivado. Assim esclarece o conferencista 
-o preço minimo produz dois outros efeitos de grande importància. 
O ~:stimulo i1 mc:lhoriu quulitativu du produção agrícola e o início de 
um Zlmcamcnto puni o Pais, cem preços realmente melhores, pura 
regiões mais adaptadas. scju por estrutura de comercin\izuçào, scju 
por condições edufo-climáticus, 

"Procurando capil~~rizar a rede de amazéns, o Governo criou o 
PRONAZEM programa que financia, inclusive, a construçiio de 
unidades a nivel de fazcndu. Esse programa tem uplicado quantias 
vultosas. Ao mesmo tempo. a própria CIBRAZEM, empresa 
vim:uladu uo Ministério da Agricultura a qual está ufetu u politica 
mu.:ional de ;.1rnwzcnagcrn. vem recebendo vultosos recursos, confor· 
me nwstr:lo~:rcscimento de suus illlohilizuções técnicas". 

t\u término du conferênciu, u pu\uvrn pura os debutes i: 
l'rnnqueuda nos presentes. Pelu lista de inscriçuo fuzem uso du pala· 
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vru os Senhores Senadores Otair Bccker, Gilvan Rocha, Adalberto 
Sena, Mnttos Lcüo, Dirceu Cardoso e Agenor Maria- Presidente, 

Concluindo, o Sr. Presidente - Senador Agenor Maria, agra
dece a presença dos Senhores Senadores e do conferencista, Dr. 
Paulo Roberto Viana, Diretor-Exccutivo da CFP, que trouxe à 
Comissão esclarecimentos sobre n politica atual de preços mínimos 
do Governo, 

A exposição proferida, bem como os debates travados na presen· 
te reuniüo, foram gravados c as respectivas notas taquigráflcas são 
publicadas cm anexo à presente Ata, com a devida autorização do 
Sr. Presidente. · 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu, 
Claudio Carlos Rodrigues Costa, Assistente da Comissão, a presente 
Ata, que, uma vez aprovada, será assinada pelo Sr, Presidente c vai à 
publicação. 

A nexo à A ta da 9• Reunião da Comissão de Agricultura do 
Senado Federal, reali:ada em 14 de junho de 1977, destinada a 
mwir a palestra, seguida de ~ebates, do Dr. Paulo Roberto 
Viana, Diretor-Executivo da Comissão de Financiamento da 
Produção (CFP!, que abordou o tema "Política de Preços Mi· 
nimos" que se publica com a devida outori:açào do Sr. Pre.<i· 
tlmte da Comissão. 

Presidente: Senador Agenor Maria 
Vice-Presidente: Senador Otair Becker 

Integra do apanhamento taquigráfico da reunião, 

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- Declaro aberta a rcu
niiio da Comissão de Agricultura do Senado Federal. 

Desejo convidar o Dr. Paulo Roberto Viana, Dirctor-Exe
cutivo, para participar da Mesa. 

"A Comissão de Agricultura do Senado Federal tem a 
honra de convidar V, Ex• para assistir a conferência, seguida 
dos debates, do Dr. Paulo Roberto Viana." 

Esse foi o convite expedido para todo o Senado Federal. 
A presença do Dr. Paulo Roberto Viana, Dirctor-Executivo da 

Politica de Preços Mínimos no Brasil, é muito importante para que o 
Senado tome conhecimento da nlosofla adotada por aquele Úrgão, a 
respeito da fixação dos preços mínimos, 

Concedo a palavra ao Dr. Paulo Roberto Viana, 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA - Nobre Sr. Senador 
Agenor Maria, Presidente da Comissão de Agricultura do Senado 
Federal, Srs, Senadores, Senhoras e Senhores: 

Desejo, em primeiro lugar expressar um agradecimento a esta 
Comissão, pelo convite com que me honrou c, particularmente a seu 
Presidente, o Exm• Senador Agenor Maria, de cujo extraordinário in· 
tcresse pelos problemas da Agricultura de nosso Pais rem resultado 
importantes contribuições e muito estimulo pura o nosso trabalho. 

Com efeito, vejo hoje aqui uma valiosa oportunidade de, não 
upen:os expor algumas características da atividade da Comissão de Fi· 
nunciamcnto da Produçilo, como também, e primordialmente, de tro· 
car idéias, ouvir criticas e sugestões dos membros da Comissão de 
Agricultura do Senado. 

1: com o objetivo de reservar maior purcelu de nosso tempo à 
troctt de idt:ias que procururt:i ubreviur no mítximo esta intcrvençilo 
inicial. Começarei falando da uuturquia CFP. Criada em 1943, 
dentro do esforço de guem1 do País. pura absorver os excedentes de 
umu gencrosu sufru de algodilo - nua comercialízndn justamenlc 

por causa do conflito mundial - a CF'P' sempre esteve ligada no 
amparo de preços ii produção ngrlcoln, e mais especificamente ii 
Política de Garantiu de Preços Mínimos, cuja execução é sua princi· 
pai incumbência, 

As muitas transformações por que têm passado, nestes 34 anos, 
o órgão e a própria Política, estilo registrados nu publicação "Do· 
cumcnlário Legal", que procuramos distribuir a V, Ex•s previa· 
mente, 

Hoje, 38 produtos silo amparados por essa politica: 

PAUTA DE PRODUTOS 
AMPARADOS PELA POLITICA DE GARANTIA 

DE PREÇOS MINI MOS 

I -Algodão cm Caroço 
2 - A lgodilo cm Pluma 
l-Alho 
4- Amendoim 
5- Arroz 
6- Aveia 
7- Babaçu 
8 - Castanha de Caju 
9- Castanha do Brasil 
lO- Casulo Verde de Seda 
li- Centeio 
12- Cera de Carnaúba 
13- Cevada 
14- Farinha de Mandioca 
15- Fécula de Mandioca 
16- Feijão Comum 
17- Feijão de Corda (macaçar) 
18- Fio de Seda 
19- Gergclim 
20- Girassol 
21- Guaraná 
22- Juta c Malva 
23- Mamona 

. 24- Menta 
25- Milho 
26- Pó Cerífero de Curnnúba 
27 - Raiz de Mandioca 
28-Rami 
29- Semente de Amendoim 
30- Semente de Arroz 
31 - Semente de Cevada 
32- Semente de Feijão 
33- Semente de Juta 
34- Semente de Milho 
35- Semente de Soja 
36-Sisal 
37-Soja 
38- Sorgo 

N atem que, desses trinta c oito produtos, há alguns de signifi· 
cudo nacional, como é o caso do arroz, outros, de significado 
regional, como a cera de carnaúba c há até produtos cujo significado 
é, praticamente municipal, como o rami. Todos eles recebem, no en· 
tanto, por parte da CFP u mesmu c cuidadosa atenção, 
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A organização interna atual da CFP, (passamos por uma fase de transição), é resumida neste organogramu: 

PRESIO~NCIA 

~------ --' I 
I 
I 
I 
I 
I 

.-- -'- -, 
I 1 

I 
I 
I 

AC~NCI,t,$ I 

1 AECtONAIS I 

I I 
L..---- --l 

I OEPARTAM5NTO 
Cl: At>:Á~ISES 
ECONC:MICJ\S 

'' 

ASSESSO"';IAS 

I OZPART,\..,ENTO I 
OE OPE AAÇ0ES 

A organização interna da CFP é algo que julgamos importante 
trazer para o conhecimento dos Senhores. A CFP compõe-se de cin· 
co departamentos, chamando cu a atenção para o Departamento de 
Análises Econômicas, que comporta uma equipe de técnicos, cuja 
dedicaçüo, cm cima de análises, c de exame de problemas de conjun
tura de mercado, possibilita-lhes, efctivamcnte, acompanhar, com 
bastante cuidado a evolução de preços c de mercado desses produtos 
agrícolas e também, chamo a atenção para o Departamento de Ope
ração da CFP, a quem cube efetivar a política de preços m!nimos. 

SI:CRETAAIA 

C5 Pt.ANEJAME;NTO 

I OEPt.RTArt.tNTO' I I OEPAIITAilEN~O I I OEPARTAM~:.~o I CE SE'RVICOS 
GERAIS • CE P~SSOAt.. ~ O~ FINM•.:Ct.:i 

Esse conjunto apresentado nesse orgunogramu tem, hoje, 350 funcio
nários, apenas. Acredito que a CFP pode, nu sua fase de amadureci
mento completo, funcionar perfeitamente com apenas SOO fun
cionários. 

Nossas agências regionais que tiveram, a pnrtir de 1974, uma 
grande expanSão, já estão praticamente instaladas cm todo o Brusil. 
Não nos foi passivei instalar agências em todas as capitais, mas pro
curamos instalar, cxatamente, naquelas capitais cuja abrangência em 
outros Estados pudesse dar a essas agências um signincado mnior. 
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AGENCIAS RE.GIONAIS DA CFP 
E SUAS JURISD\ÇÕES 

0 SEDE 

* EM FUNCIONAMENTO 

o 1!~1 I:'IIST ALAÇÃO 

I ( 

Temos, hoje, agências em Porto Alegre, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém do Pará 
e estamos instalando agências em Goiás, Mato Grosso, Amazonas, 
Paraná e, também, no Maranhão. 

Umu característica interessante da CFP é a sua ambivalência 
como órgão que a um só tempo planeja e executa, estuda c pratica, 
enfrentando, na operacionalização da politica, os resultados de 
decisões e planos por clu mesma adotados meses antes. Essa 
peculiaridade explica por que a CFP, nilo obstante o pequeno tama· 
nho do seu quadro de pessoal, consiga imprimir razoável dinâmica 
ao cumprimento de suas tarefas, movimentando volumes apreciáveis 
de mercadorias e de recursos nnanceiros, como os senhores verão, no 
prosseguimento desta palestra. Destaque-se, tumbém, a excelência c 
dedicação do seu pessoal técnico e administrativo, c o perfeito 
entrosamento existente com o Banco do Brasil, que, como agente 
financeiro du CFP, viabiliza todo o complexo sistema operacional da 
Polfticn de Preços Mlnimos. 

Nas duas etapas de suas atividadcs - plancjamento c execução 
- a CFP se integra a outros órgãos, inclusive superiores, partici· 
pantes da Politica de Abastecimento do Governo. 

Na etapa da fixação dos Preços Mlnimos, nosso trabalho 
obedece o caminho que estã a seguir. 

A partir de estudos elaborados na CFP, o Ministro da Agriculta· 
ra resume esses estudos na forma de um voto, apresentado ao 
Conselho Nacional do Abastecimento, que é formado, apenas pura 
lembrar, pelos Ministros da Agricultura, seu Presidente, o Ministro 

da Fazenda, o Ministro do Planejamcnto e dos Transportes. Esses 
quatro Ministros deliberam, cm função desse voto, que teve por 
base, como disse, estudos da CFP e que, aprovados, se transformam 
num decreto presidencial. Estú fechado, por conseguinte, o ciclo do 
que chnmumos de a fixação dos preços mínimos. 

Pnssuria, agora, a detalhar pura os Senhores o que entendemos a 
respeito de preço mínimo. 
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OflG(INOGRIIMA DA !'I:< liÇÃO DOS 
Pn liÇDS r.!i'i111.105 

[õcCRCTO PRCStClF.NCti\L 

APROVAÇ/10 PeLO 

co:~AB 

MtNIST~RIO DA 

AGRtCUL 1'URA 

CSTUOEJ 

CFP 

Cube uqui umn ubordugem sucinta sobre os critérios seguidos 
pelu CFP em seus estudos para a fixução dos Preços Mínimos. 
Considerumos três dados básicos: 

I•- comportumento do mercado 
2•- custos de produção 
3•- diretrizes do Governo, em relação ao setor agrícola. 
Sob o nome algo impreciso de "comportamento de mercado", 

entendamos :tqui a idcntificução de um ponto de equilíbrio, no longo 
prazo, das estruturas da ofertu c da procura de cada produto. Talvez 
grosseiramente diríamos que esse ponto é: a média ideal dos preços 
que o mercado estará disposto a pagar nas situações normais. Esse 
preço, deve corresponder u um "teto", acima do qual o Preço Mini· 
mo não deve ser fixado, - e isso é um ponto muito importante -
sob o risco de tornar o Governo um grande comprador da produção, 
ou de empurrar artificialmente os preços pura cima. 

Significutivamente respeitamos o comportamento de mercado 
como um limite acimu do qual csturíumos, prnticumcnte, cstatizan· 
do u comerciulízação de um produto quulqucr, se isso viesse a 
ocorrer, 

Paru efeito dessa fixução de teto, u CFP faz um ucompanhamen· 
to bastante detalhudo du situaçào de mercado intcrnucionul, traba
lho esse que é feito cotidiunumente c está à disposição dos Senhores. 

Acredito que hoje u CFP constitui-se num órgão purticulurmen· 
te hem informudo u respeito dn conjuntura internu c externa dos 
diversos produtos que elu ucompunhu. Essas informações - como 
eu disse -estilo it disposição dos Senhores, pura qualquer esclure· 
cimento ou trabalho que quiserem fazer u respeito. 

Os Senhores repurem que ucompanhamos 44 mercudos difercn· 
tcs cm 70 produtos- uquclcs da pauta de preços minimos e aqueles 
lJUC suo corrclucionudos com elu- c temos um conjunto de periódi· 
cos, 351 nucionuis c ccrcu de 206 estrungeiros, ou seja, 550 publica
ções dlvcrsns que nos chcgnm diariumcnlc c que, digeridus, se truns· 
l'mmum em unitlisc do cotidiuno du situuçi\o agrícola nucionnl. 

Informações compul•ados pela CFP 

Nb·ei,, de Preço.,: Internacional, Jmportução, Exportação, Vure· 
jo, Atacado, Recebido pelo Agricultor e Pago pelo Agricultor. 

Fonte.f de Preços: Bolsu de Mercudorias de São Paulo, Bolsa de 
Cereais de Suo Paulo, Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de 
Janeiro, Serviço de Informação do Mercado Agricolu, Fundação 
Getúlio Vurgns, Fundação IBGE, Bolsa de Mercadorias de Minus 
Geruis, SUNAB, Instituto de Economia Agricoln, Associação Co
merciul d~: Porto Alegre, Banco do Nordeste do Brasil, Banco do Brn· 
sil, SUDENE, Centro de Informações Económico Fiscais, Agência 
Reuter, Commodity Ycar Book, FAO, Ministério da Agricultura 
(EUA), Oil World, Public Ledger, etc. 

N• de mercado.f.' 44 (internos e externos) 
N• de produ/os: 70 (da PGPM e correlates) 
NP de periódicos: nacionais 351 e estrangeiros 206. 

Ocusiões há, entretanto, em que este tipo de intervenção tem 
objetivos suneadores, de simplesmente prevenir os efeitos sobre a 
produção, comércio e industrialização, de uma crise recessiva que 
temporariamente afcte um determinado produto. Ao longo dos 
anos, várias interferências deste tipo foram registradas, no sisai, no 
algodão, no arroz, na cera de carnaúba, na juta e na malva, no 
milho, nu mandioca, no feijão, na castanha do Brasil e em outros 
tantos produtos, O carátcr dessas interferências é sempre de exceção, 
e a CFP busca, tão Jogo que possível, devolver ao mercado u liber· 
dado indispensável para seu normal desenvolvimento. 

Da mesma maneira que o preço de motcado deve representar 
um ~·teta'\ os custos de produção devem representar um "chila", 
abaixo do qual o Preço Mínimo não deve ser fixado, caso em que os 
produtores, sem a garantiu de recuperar todo o capital empatado, 
modificariam seu nível de atividade. 

Aqui também, eventualmente, exceções ocorrem. 
Vejllm os Senhores que não há innexibilidade na fixação dos 

preços mínimos. Da mesma maneira que respeitamos usualmente o 
teto do mercado, procuramos respeitar o chão, fixado pelos custos 
de produção. Mas qualquer innexibilidude nu fixação dessa politica 
poderill gerar as desvantagens ·que já assinalei pura os Senhores. Os 
custos de produção devem, por conseguinte, representar o chão, 
abaixo do quul o preço mínimo não deve ser fixudo. As exceções 
ocorrem, entretanto. 

Ora pura deter uma tendência expansionista imoderada, que, se 
não contida, poderia gerar excedentes invendáveis; oru pura rea· 
linbur as perspectivas de mercado dentre os diversos produtos agri· 
colas que se apresentam ulternutivas para o produtor. 

Vale reafirmar, portanto, que os critérios básicos a orientar 
nossos produtos, silo aqueles dois primeiros: o "comportamento do 
mercado" e os "custos de produção". E isto porque atendem os obje
tivos primordiais da Politica de Garantia de Preços Mínimos, que 
são: 

I•) Antecipar, para o agricultor, antes da êpoca du plantio, as 
tendências futuras dos preços dos produtos, orientundo-o u optar 
por aquelas Juvourus que lhe sejam mais propicias. Para atender esse 
objetivo, os Preços Mínimos silo fixudos sempre cercu de 2 meses 
untes da fase de semeadura pura Juvourus !tnuais ou I mês untes du 
colheita em Juvourus permanentes, servindo de purümetro, inclusive 
na concessão do crédito de custeio. 

2•) Garantir, ao produtor rural, umu remuncruçilo mínima, 
condizente com seu esforço, deixando-o tanqUilo puru produzir. 
Com efeito, o Preço Mínimo pode ser definido uqui como um seguro 
contra us adversidades do mercudo. 

Chamaria u atenção dos Senhores, agora, punt o que se refere uo 
upoio legal paru esse tipo de politicn. 

Tem sido usuulmente Jevuntado, em foros como este, que u CFP 
nuo esturiu utentundo pura o estabelecido no Estututo da Terru, ou 
seja, nilo esturiu concedendo uo produtor um preço mínimo que, 
além de cobrir os seus custos de produção, lhe concederia também 
umu vuntuAem de 30%. 
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Faco ui, no quudro u seguir, uma comparuçào entre o que diz o 
Estmuto da Terra, no~ I• do art. 85, com aquilo que diz o Decreto· 
lei n~' 79, no qual nos buseumos: 

Os Preços Mínimos c o Lucro do Produtor 
E.<tatulo da Tma- Lei n•4.504, de30 de nomnbro de /964 

Art. 85 § i' Pura fixação do preço mínimo se tomarâ por base 
o custo cfetivo du produção, acrescido das despesas de transporte 
pnru o mcrcudo mais próximo e da margem de lucro ao produtor, 
que nüo poderú ser inferior a trinta por cento. 

Decmo-Jei n• 79, de /9 de de:embro de /966 

Art. 5' Os preços (mini mos) básicos serão nxados por Decreto 
do Poder Executivo, levando cm conta os diversos fatores que 
innuum nus cotações dos mercados, interno c externo e os custos de 
transporte uté os centros de consumo c portos de escoamento. 

Nossu intcrpretuçüo, u respeito desse problema legal, é de que 
vale, pura efeito de preços mínimos da CFP, o Decreto-lei n• 79. 
Estaria, assim, revogado o urt. 85, § I• do Estatuto da Terra, que 
recomenda que puru u nxuçilo do preço mínimo seja acrescido aos 
custos de produção pelo menos 30% de lucro ao agricultor. 

Passarei, agoru, a mostrar pura os Senhores, alguns grãncos que 
evidenciam a evolução que os primeiros tiveram nos últimos anos, 

Produto a produto, o primeiro é o algodão. Fizemos uma 
comparação, cm nível real de preços, ou seja, foram inteiramente 
expurgadas us vuriuções decorrentes do problema inOacionârio. Os 
cruzeiros comparados de 76/77 valem, paru efeito desse gráfico, a 
mesma coisa que os comparados em 67/68, que é o ano inicial dessa 
compuruçiio. 

Os Senhores notum, pelu evolução das barras, onde cada corte 
representa um preço mínimo nxudo para uma determinada safra, 
que temos vulorudo, em termos reais, os preços mínimos para o algo· 
duo, uo longo desses unos. 

Em 67/68, estávamos em I 00 cruzeiros e agora, estamos pouco 
abaixo de 200 cruzeiros, ou scju, umu valorização real de 70%, em 
relação ao preço inicial. 

A mesma coisa acontece com o arroz com gráfico idêntico, em 
números índices, no quul se nota u valorização que o preço sofreu ao 
longo desses unos. Notem os Senhores, por outro lado, que cm 
relação a 74/75 tivemo~ uma dcsvulorização real do preço mínimo 
paru a safra 76/77. Mus u média das últimas trés safras é sensível· 
mente superior ü média das trés safras iniciais, para efeito de com· 
parução. 

A mesma coisa acontece com o feijão de cores. Aí, no caso, a 
valorização foi de muis de IDO%, 

O feijão preto no Paraná, a mesma situação, O milho, também, 
com umu valorização de IDO%, em relação à safra 67/68 e, final· 
01ente, o cuso da soju. 
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Diria que os termos de troca, no setor agrlcola, têm sido 
razoavelmente favoráveis. 

O quadro, a seguir, faz uma demonstração para os Senhores do 
que é passivei comprar, com a venda de produtos agrlcolas, cm ter· 
mos dos diversos fatores c insumos de produção. Estilo listados, na 
parte vertical, desde o cloreto de potássio até uma televisão. Estamos 
fazendo a comparação de quantas unidades de produtos agrlcolas 
seriam necessários vender, para que se pudesse comprar uma unida· 
de de cada um desses fatores c insumos de produção. 

No caso do algodão, comparando 1969 com 1967 os Senhores 
podem1ver que hoje é passivei, para todos esses fatores de produção, 
a trocn' ~r quantidade menor de algodão. Vejam na primeira linha, 
que cru necessário a venda de 29,1 arrobas de algodão, para se com· 
prar uma unidade de cloreto de potássio c, hoje, com os preços 
atuais, tanto do algodão quanto do cloreto de potássio a necessidade 
é de praticamente a metade- 15,7. 

Em resumo, diria aos Senhores que, com cxccçilo do calcário c 
do arame farpado, que subiram bastante, na maioria dos produtos, a 
vantagem, no caso do algodão, é para o algodão. Ou seja, com me· 
nos algodão hoje se compram mais fatores de produção. 

A mesma coisa acontece com a soja. No caso do feijão, diria que 
há uni equilíbrio. No caso do arroz, hã desvantagem. Hoje, é ncccs· 

· sário vender mais arroz, para se comprar a mesma quantidade de fa· 
tores. No caso do milho, novamente, se apresentaria um cquil!brio, 
hoje havendo vantagem, entretanto, para efeito do milho. 

De certa maneira, é esse o resumo da situação da nossa agri· 
cultura, porque temos aqui produtos de exportação, como a soja, 
que está sempre tendo vantagem: temos produtos exclusivos do mer· 
cada interno, como o feijão, que está levando desvantagem: c temos 
alguns produtos que estão abastecendo os mercados interno c cxter· 
no, como o algodão c o milho. O arroz já é uma situação diferente, 
porque o Brasil, mesmo com excedente, este ano, não tem condições 
de exportação, porque o seu custo interno é superior às cotações in· 
tcrnacionais. 

PREÇOS flEI.ATIVOS 
I'ATOBES (1 TONELADAI/Pfi0DUT05 (UNIDAilESI 

SÃO PAULO 

ror-nr.s: DJ~OIIl.islcos: FGV, lf:A, 1\IH'AVEAo I'Jo c!' Açúcor. 
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Passaria agora a detalhar para os Srs. a fase de opcra
cioaalização du pol!licu de pr~ços mínimos. 

A efetivação de<>n garantitl de preço se dâ através de dois instru-
mentos: 

-compra peltl CFP 
-financiamento du estocogem. 
Em qutllquer dos dois, a iniciativa é sempre do dono da mer

cadoria. Ressalte-se aí, novumentc, o respeito que o CFP tem pelo li· 
vrejogo do m~rcado. 

~ relevante ussinalar que o preço mlnimo de cada produto é 
vnri{tvcl em função dtl qualidade, estabelecendo-se prêmios ·c 
descontos cm função de classes, tipos, etc. 

Variações existem também em função da região cm que foi cul
tivado. Assim, temos tanto variação do ponto de vista qualitativo 
quunto variação do ponto de vista locucional. 

O preço mínimo produz dois outros efeitos de grande ímportân· 
cia. O estímulo à melhoria qualitativa da produção agrlcola c o inicio 
de um zoneumcntu parn o Pais, com preços realmente melhores, para 
rcgiiles mais adaptadas, seja por estrutura de comercialização, seja 
por condições edafo-climáticas. 

Uma outra caractcrlsticu importante é: que a politica pode tam· 
bém ser estendida a outras classes econômicas, além dos produtores 
rurais. São '" hcneflciadores, industriais, comerciantes c exporta· 
dores de alguns dos produtos que compõem a pauta. 1': uma forma 
indirota de amparar o agricultor, pois, pura conceder o financia· 
mcn111 a esses mutuários, é exigida comprovação de que compraram 
a matéria-prima aos produtores pagando peJo menos o preço 
mini mo. Nos casos de rrodutos como a raiz de mandioca c o casulo 
verde de seda, que não permitem a armazenagem, o apoio indircto é 
a única forma de viabi\izarscus prtços mlnimos. 

As operações de comrra c financiamento exigem a presença 
simuhúnea de três elementos da infra-estrutura operacional: 

- a agéncia bilncârin (no cuso, do Bunco do Brasil, agente 
exclusivo da CFP) 

-o armazém 
-o classificudor 
No imenso lerritório nacional, é comum encontrarmos regiões 

carentes de um, dois c: até dos três elementos. Tais carências, acres .. 
cidas de deliciências vil rias e faliu de transporte, levam a que muitos 
agricultores comercializem sua produção por preços irrisórios. 

Muito cm hora nossa capacidade, nu CFP, de superar esses pro· 
h lemas. seja b:tstante requcna. temos agido com alguma descnvol· 
lurn c ou>adia cm mais de uma ocasião c em diversos sentidos. No 
entanto reconhecemos, que muito há por fazer ainda, para efetivar a 
uni presença da Politica de Preços Mínimos. 

Procurundo cupilarizar n rt:de de urmuzéns, o Governo criou a 
PRONAZEN. programa que financia, inclusive, a construção de uni· 
dados a nível de fa1.enda. Esse programa tem aplicado quantias vul· 
''""'·Ao mesmo tempo, a própriu CIBRAZEM, empresa vinculada 
ao ~linistêrio da Agricultura à qual está afeta a política nacional de 
nrmatc1wg.cm, vc:m rcceOcndo vultosos recursos, conforme mostra o 
crescimento de sun~ imuhililuçõcs tí:cnicns, 

Efctivamcntc o Governo reconheceu que a nossa capucidude de 
t:~pandir a prndw;iio agrícola se estuvu desencontrando com a nossa 
eapudcladc de c<>mcrciuliznçno, tanto no que se refere à capacidade 
de tran~rhlrtc dl1~ produtos ati: as zonus de consumo ou vias de escoa~ 
m~ntn!'lar:t a c:\pnrtucUo. como cm rc\uçUo o. armuzenumcnto. Então 
"' Senhores v~cm nn quudro t1 rctificnçUo que o Governo está 
lcntandll fazer, a partir du uno de 1974, com relnçào a essa fultn de 
armatenumento. ,,, imohili7.ucõcs técnicas du CI BRAZEM revoinm 
is~o ht:m. 

PmtkipnnJ,, nwdestamcnte dessa urruncndu, u CFP também 
tem linanciado u cnnstruçt!o de unidades urmuzenudorus, que depois 
s;\<> pn~us relo próprio uso com produçno adquirida pela CFP. Te· 
111ll!l nwntado tamhérn op~:raçt,es especiais de compra, cm regiões 
ritln~ira~ .. ~~1hn:tudo na .. \mazcinia c árcns do Poloccntro, chegando 

-4110 • 

"" 

;>OO 

'"" 

FONH: 

liVOLUCIIO l)flr, lt,\.':'li:lliUiÇOr.:; tt:r.r~ICfoli Dfl C:lllflfl'/.1 t.1 
trr:~:I.Lt:iiVI\ u~r·t;t.r.rM;/,ol 

VALOII!;r, r:n.t,t:IONAUO:lf\ I'IH ÇO:l IJ~ 1DlG 

DDDDD 
11111 1972 1o1J 1974 um, 

OLICM ~ QUl~MNI~AO 
Ur1Co 

a adquirir produtos cm condições precárias- por falta de limpeza e 
secagem adequadas, pois sabemos que o agricultor não leria outra 
alternativa de comercialização se não interviéssemos. 

Sabemos também que o pequeno agricultor, para quem os trii· 
miles de uma operação de financiamento - envolvendo transporte, 
agência bancária, classificação c armazenagem - são complexos, 
freqUentemente prefere vender por preços menores. No entanto, 
estamos procurando alcançá-lo, seja através de um esforço de 
divulgação mais sistemático c dirigido, seja por um apoio todo cspe· 
cial ao cooperativismo, inclusive cm áreas onde o esforço coopcrati· 
vista não é: tradicional, como o Nordeste c a Amazônia. 

Conscientes estamos também' dos problemas do agricultor nila· 
proprietário, que vende sua produção "na folha", antes mesmo de 
colhida, cm troca de artigos de subsistência, fornecidos através de 
um sistema de intermediação arcáico c injusto. Também aqui os 
obstáculos a remover fogem da ãrca de atuaçào da CFP, que, ainda 
assim, através da divulgação dos preços mínimos, procura pelo 
menos mantê-los informados, para aumentar seu poder de barganha. 

Nilo obstante estes percalços, creio que podemos apresentar 
aqui um balanço positivo da atuaçil.o da Politica de Garantia de Prc· 
ços Mlnimos. Peço atenção de V. Ex• para os quadros que estilo 
sendo projctados. 

AI estão, em valores deflacionados, ou seja, novamente elimina· 
do o fenômeno da inflação, os montantes dos financiamentos que 
foram concedidos dentro da égide da politica de preços mlnimos, 
comparando 1963 com 1976. Os Senhores notem que o crescimento 
real nesse período foi de 93\%, o crescimento dos financiamentos 
cónccdidos sob a égide da politica de preços mlnimos praticamente 
aumentou dez vezes, em termos reais, nesse período. 

Eu diria para os Senhores que essa vantagem aparente pode 
gerar alguns enganos, porque de fulo o que tem acontecido no dcscn· 
vo\vimento recente da agricultura brasileira é um apoio ostensivo 
feito pela viu de crédito. E u essa altura o Governo já pretende reli· 
ficar essa cxpunsilo da nossa agricultura pela via do crédito, exala• 
mente objctivando o npoio mnis efctivo à área de pesquisa de 
extensão rurul. 

Da mesma muneirtt, 11 evolução dos flnttnciumentos por região 
-ui eu estou dividindo em rcgiüo Centro-Oeste, Sudeste, c Sul, que 
é este que está sendo projetado agora - c ntts regiões Nordéstc e 
Norte, Os Senhores notem que o nosso crescimento na região Centra• 
Oeste, Sudeste c Sul, onde está a área mais desenvolvida do Brasil, c 
mais desenvolvida no selar ugrlcolu, o nosso crescimento foi maior 
do que o crescimento médio gerttl, de cerca de 1.300% para o mesmo 
perlodo. Enquanto que nu parte seguinte os Senhores vcrilo infeliz· 
mente, uma utuuçi!o ainda modesta, no que se refere às regiões Norte 
e Nordeste. O nosso crescimento ai einboru também substunciu\, pru
ticumcnte 2.000%, é· um crescimento que deixou de sofrer quttlqucr 
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acréscimo no pcrfodo de 1968 até 1974, E esse crescimento observa. 
do cm 1975 c 1976.sc deve também a alguns fenômenos ocasionais, 
como é o caso de um preço mfnimo para o sisai que acabou transfor· 
mando a CFP num grande comprador desse produto, 
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O gránco seguinte ilustra para os Senhores, do towl dos linan· 
ciumentos concedidos, qual tem sido a participação dos produtores e 
cooperativas. 

· Os Senhores se lembram bem que eu assinalava que a politica de 
preços mínimos também admite outros mutuários não produtores e 
cooperutivus dentro do seu amparo. E ternos obsc:rvado que cm 
1968, aproximadamente 60% dos nnanciamentos cru concedido u 
produtores e cooperativns. Conseguimos melhorar esse nível 
para 68. I. Isso não é na verdade um esforço adicional da própria 
politica de preços mínimos. 1: de fato o próprio desenvolvimento do 
cooperativismo, particulttrmente no Sul do País c particularmente lo· 
calizado, no caso da soja, que ó um grande absorvedor de nnan· 
ciumentos da politica de preços mínimos. 

No cnso do Nordeste a situaçi"tn também, emhora registrando 
uma mdhora, i: de uma particip:u;fio inrerior dos produtores a 50% 
do montante total dos financiamentos, 

E aqui estú um último grítlico no quul se resume :t rarticipaçào 
do Norte-Nordeste nos financiamentos totais. Na v::rdade os Senho
res notcm que embom p~:quenos us linunci<lmcntos conccdidos ao 
Nordeste cm 1968 eles eram proporcionalmente maiores au que são 
hoje, onde é pouco mais de .13% u ra'rticipação dos linanciumcntos 
na região Norte-Nordeste no tot:tl geral do Pais. 
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Há alguns quadros, a seguir, que detalham, por produto, essa 
situação. E como cada um dos Senhores tem uma cópia do discurso, 
cu deixaria de fazer qualquer comcntãrio, porque os grlificos são 
auto-evidentes. 
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Hl11umbém um quudro no qual fuzemos u compuruçuo dos esto
ques udquiridos pelu CFP com us safras totais buseudos nos tri':s últi
mos unos, Emboru não seja um objetivo du políticu dos preços mí
nimos comprar, .como eu disse aos Senhores, cm determinadas 
ocasiões, essa forma de amparar o produtor se torna inevittível. 
Enrilo os Senhores vejum que no cuso do ulgodào hoje detemos um 
estoque que é 1,1% du produção. Chamou utencào dos Senhores que 
esse estoque não tem objetivo reguludor. Na verdudc de, uo ser 
formudo,jíl cumpriu o seu objetivo que cru de umpurur o produtor. 
Ohviumente, entretanto, desde que formudo, ele pode tambóm ter u 
conrrupurtidu de regulur o mercudo como foi o cuso do ulgodiio, em 
que no decorrer do uno de 1976 vendemos gwnde purre que havíu
mos ud,quirido na sufru de 1974(75, cercu de 55.000 toneludus. 

o o 
G7fG8 lililtl!l C!ll70 70'71 71n'l 7~03 if:lf74 74fl5 , 7fl/1B 
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Hoje temos um grunde estoque de arroz, chamaríu atenção dos 
Senhores, cercu de 900,000 toneludas de arroz, ou seja li% du safra 
está nas mãos du CFP. Temos pruticumente toda uma >ofra de ccru 
de curnuúbu em nossas mãos, 97,8%, c chamaria utençiio tumbi:m no 
cuso do sisul, onde temos comprado e vendido simultaneumcnte toda 
uma safra de sisai, e neste momento detemos :.1 metade de uma safra. 

PARTICIPAÇM DOS ESTOQUES ADOUIIliDOS PELA CFP, 
Na Média da Produç.;;o fJra5ilcirJ tf~5 3 Últirn;,~ S<tfr<1s 

Posição cm 30/A!Jr/77 

Produto (ES!OC)Ue cm t) P~rticip:,ç~o ~c 

ALGODl\0 EM PLUMA 6.223 1,1 

ARROZ EM CASCA 914.Hl5 11;6 
ARROZ f/iACERADO 1.76/ 

CERA DE CARNAÜBA 9.917 97,e 
PO C !!H fi' ERO 1.780 

FEIJÃO 11 o.o 

FIO DE SEDA 26 2,1 

JUTA E MIILVA 2.012 2,'Í 

MILHO 288.Hl2 1,7 
SEMENTE DE MI LHO 3.153 

OLEO DE MENTA 22 1,0 

SEMENTE DE JUTA 57 16,7 

SISA L 123,070 47,7 

SOJA 18 0,0 

SORGO 13.631 6,11 

FONTES: CFP c IBG~ 
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CtHH.:Iuindo, gostaria de resumir agora, a polfticn que u CFP 
tem seguido em relação aos produtos de sua pauta. Para efeito de 
abordagem, esses produtos st10 agrupndos sob três cnfoqucs: 

-os pn'ldutos alimentícios de consumo interno: 
-os produtos de exportação: 
-c ns produtos rcllionais, cm que o aspecto social du produção 

se Ct.Juipara 1111 até super:~ o econômico, 
PnH.Iutns de Consumo Interno: 

Qu:~nto :~os produtos de abastecimento, u preocupação básica 
d:~ CFP é " de promover " norm:~líd:~dc do ubastccímento durante 
todo n uno, evitando as variuçàt:s abruptas nos preços recebidos pelo 
produtor c nos preços pugos pelo consumidor. 

Em ocasiões anteriores, era comum que, np6s uma grunde safra 
de""'"· por exemplo, fosse nxudo um Preço Mínimo desestimulan
te. Desíncentív:~do tlinto pelo mercado oferecido quanto. pelo Preço 
Mínimn, o agrh:ultor saía para outras lavourns c a produção 
nacinmil entrava numa gangorru, caracterizada por sobressaltos 
paru todos os sctores interessados na produçüo c no consumo. 

Nossa atuaçtlo, cm termos de fixuçtto de Preços Mínimos para o 
arroz. foi n de trazê-los a níveis compatíveis com a realidade da pro
duçUo c do uhustccimcnto. 

Assim, os Preços Mínimos das últimas 3 safras são, na média, 
40% superiores, em termos reais, aos Preços Mínimos das 7 safras 
anteriores. E, contrariando as expectativas innacionárius que essa 
polítíc:~ podcrí:1 ínspírnr, obtivemos como resultado, umu redução de 
21% nos preços reais pugos pelo consumidor. 

E o País registrou, no ano passado, u maior safra de arroz da 
sua história. As últimas três safras foram, cm média, 23% superiores 
às I O safras anteriores. 

Nuo temos tído o mesmo sucesso com a lavouru do feijão. 
Enfrentando um risco clímátíco, de pragas e doenças superiores aos 
das demuís culturas, produzido em vuríedudes não mecunízáveís, o 
feíjion afugentou o produtor-empresário e tornou-se lavoura exclusí
VI\ dos pequenos produtores, tocada muito muís em termos de 
subsistência do que com intenções de comercializar excedentes. 

Esta extrema pulverízaçào da orertu do feíjào leva u uma es
trutura de comercí:~líz:~çào ineficiente e cura, com 6 a 7 íntermedíá· 
rios entre produtor e consumidor. 

Soluçuo dcnnítíva para o problema do abastecimento do feijão 
-problema que não é novo- demandaria, a meu ver, as seguintes 
provídôncías: 

I•- Pesquís:~ e disseminação de variedades mais resistentes, 
dímínuíndo os riscos du culturu: seria também preciso que essas 
varicdudes fossem mecunizúveis, com o que se introduziria o proe 
dutor-cmpresúrío, voltado pura o mercado. 

2•- Estimulas às Cooperativas, para que participem da comer· 
cíalízuçuo, reduzindo o intervalo entre produção e consumo c dis· 
cíplínando u oferta de feijão. 

3•- Polítícu de preços realista, eliminando das preocupações 
do agricultor o espectro do tabelamento. 
Produtos Exportloveís: 

Quanto ao segundo grupo de produtos, aqueles exportãvcís, a 
Politica da CFP tem sído orientada no sentido de maximizar o ingres
so de dívísas. Nessa perspectiva, ô preciso não subestimar a impor· 
túncíu de o Pais se manter como fornecedor constante, criando trudí· 
cão no mercado ínternacíonal. 

Conseguimos colher um fruto representativo desta politica no 
momento em que o Brasil atinge, cm 1977, a colocaçilo de 2• maior 
exportador mundial de produtos ugrlcolus. 

Em períodos de buíxus cotações do mercado ínternacíonal, a 
CFP tem mesmo purtícipudo comercialmente, concedendo bonínca· 
cõcs, cm estoque, pura sustentar o esforço exportador. Presente· 
mente estamos propondo ii consideração do Conselho Nacional de 
Abastecimento estratégia pura víubílízar as exportações de algodão, 
du mesma forma que jã nzemos com o sisai. O esquema de boninca
ciles é simples: para cudu lote exportado, o exportador recebe da 
CFP, a preço símbólíco, uma quantidade proporcíonal, em mercu-

dorin, visando cobrir a difcrcnçn entre os custos internos e os preços 
internncinnais. t\ vantagem principal desse esquema é permitir que 
os CXJ')LirHidorc:s permaneçam como compradores no merendo intere 
no. pagando preçps que estimulnm a continuidade c o crescimento 
d~1 pmduçUo. 

Produtos Regionais: 
Fín:~lmcnte, um:~ breve :~bordugem dos produtos de sígníncação 

econõmico-rcgionnl, dos quais destacaria o sisai, a carnaúba, a casta
nh:~ do Brasil. u juta, a 111Uivn e agora, recentemente introduzido, o 
guaranú. Nossu intervenção, nesses· casos." tem servido paru levar o 
mercado a J')raticnr preços superiores aos que vigorariam sem a 
presenç:~ dos Preços Minímas. Em função disso,' temos conseguido 
manter cm plena ntividadc económica algumas regiões, em que não 
hú alternativas imediatas. 

Dessa forma. ímpedímos u descapítulízução regional e setoriul, 
m:~ntcmos o nível de emprego evitando o êxodo rural. 

Particularmente drumático ô o caso do sisai, produzido em áreas 
extrem:~mente úrídus do Nordeste. Garantindo um preço mfnímo 
l:~rg:~mcnte superior ioqucle permítído pelas cotações internacionais 
dessa fibra c de seus derivados industriais, u CFP possibilita o empre· 
go dírcto de cerca de um milhão de pessoas. Tendo adquirido quase 
todu a produção brasileira de sisai nos dois últimos anos, precisamos 
:~brir novos mercados o que se fez utílízundo n fibra como matéria
prima n:1 f:~bricaçào de celulose: e hoje todas as indústrias nordesti· 
nas desse setor são abastecidas pela CFP. 

Também mereceria algum detalhumento nossa atuação cm juta 
e malva, produtos pura os quais os preços mínimos nxados vêm sen
do bastante estimulantes e têm levado nosso Departamento de 
Operações a montar esquemas especiais de utuução. Alíâs, em produ
tos como estes, a CFP tem udotado atitude maís agressiva, indo atrãs 
do produtor ao invés de esperar que ele venha até nós. 

No caso d:1 juta, temos concedido facilidades especiais às 
Cooperativas pura aumentar sua capacidade de absorção da produ
ção. Temos uínd:1 instalado postos especiais de compra, com apoio 
da CIBRAZEM e do Banco da Amazônia, além de entidades dos 
governos estaduais do Pará e do Amazonas. E vimos também 
investindo maciçamente na divulgação dos preços mfnímos da juta e 
da malvu, concitando o produtor a não vender por preços irrisórios. 

Conclusão: 
Foram estas as considerações que desejei fazer aqui, à guisa de' 

introdução to nosS<I troca de ídéías. Foram, forçosamente, incomple· 
tas, em virtude de suu complexidade. 

Coloco-me aquí, e agora, à disposição de Vossas Excelências 
pura adicionar novas informações. E nu CFP, eu próprio c qualquer 
membro da nossa equipe, sempre estaremos à disposição para 
ínformú-los ou ouvir sugestões. Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - Antes de iniciarmos 
os debutes, quero dar conhecimento aos membros da Comissão de 
Agricultura do Senado Federal que o Dr. Paulo Viana, à frente da 
Comissão de Financiamento da Produção vem adotando, nu 
realidade, umu nlosofia que tem como objetivo primordial a defesa 
do produtor rurnl brnsileiro. 

A presença do Dr. Paulo Viana a esta Comissão se prende a 
uma entrevista, dada por Sua Senhoria ao Jornal de Brasil/a no dia 
IB-5-77, nu qual enunciava que 

.. u nxução dos novos preços minímas para os produtos 
agrlcolus será alinhada uo objetivo principal da politica 
econômicu do Governo a curto pra7.o, que é a de conter a 
inflação. Informou ontem o Diretor Executivo da Comissão 
de Financiamento da Produção, Paulo Roberto Viana, ao 
admitir que os nlveis de reajustamento que serão fixados para 
a safra de 77/78, no próximo mós de julho, serão inferiores 
nos dos unos anteriores". 

Essa nota dada pelo Jornal de Brasl/ia, do dia 18·5·77, 
preocupou todos aqueles que lutam na agricultura brasileira e que 
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ti:m interesse, nu realidade, de fixar o homem ao solo e 
conseqUentemente entendem que a innação não nasce do campo. E 
já se dizia, àquela época, o Ministério da Fazenda iria sustar 
determinados créditos que prcjudicarinm imensamente o sctor rural 
brasileiro. 

Tenho cm mãos as linhas de crédito sustadas pelo Banco do 
Brasil. Empréstimos agricolas: ao PROPEC, Programa Nacional de 
Desenvolvimento da Pecuária está sustado. PROCAU, Programa 
Nacional do Caucário Agrícola está sustado. POLOCENTRO, 
Programa do Desenvolvimento dos Cerrados está sustado. Na área 
comercial as notas promissórias para a aquisiçiio de g~~os está 
sustado. Empréstimos comerciais na base de notas promissórias, o 
popular papagaio, agropccuarista, também está sustado. Pessoas físi· 
cus, sustado; firmas comerciais c industriais, sustado; operações 
referentes u comercialização do café, sustado, E parte das operações 
referentes ao PASEP, PROTERRA c Fi R EX. 

Compreendemos que, no interior do Pais, 90% dos nossos ruri· 
colas trabalham na base de capital de giro do Banco do Brasil. E a 
sustaçiio desses créditos prejudica imensamente a pequena c média 
agricultura brasileira, especialmente a do Norte c do Nordeste, 
Quero dar conhecimento aos membros da Comissão das dificuldades 
que o Ministério da Agricultura, c especialmente a Comissão de 
Financiamento, vêm encontrando no campo da Agricultura brasilci· 
ra, tendo em vista a falta de estrutura e a falta de preparo do nosso 
homem rural. . 

I nscrevcram-se pura os debutes alguns Senadores c é com satisfa· 
çüo que cu dou a pnhtvra ao Senador O ta ir Bcckcr. 

O SR. OTAIR BECKER- Sr. Presidente, eminente Dr. Paulo 
Roberto Viana. Meu nome é Otair Bcckcr, Senador por Santa 
Catarina, Estado que V, Ex• visitou recentemente, honrando-nos 
com sua presença, inclusive na Cidade de Blumcnau, segundo tive 
oportunidade de acompanhar através da imprensa do meu Estado. 

O Presidente desta Comissão já disse da importância da sua pre· 
scnça entre nós, e também já o cumprimentou por esta exposição, 
ainda que sucinta, do que sói ser este organismo que todos repu· 
tamos de importância fundamental para o desenvolvimento agricola 
de nosso Pais, 

Queremos aproveitar o ensejo para também cumprimentá-lo c 
dizer-lhe que as perguntas que iremos formular serão certamente um 
po~co desalinhavadas do aspecto de estrutura de linguagem técnica, 
porque não somos, assim, técnicos agricolas, mas homens formados 
na escola da vida da agricultura, c acompanhamos esse setor da eco
nomia ~rasilcira com muito carinho c muito apreço, Tudo que aqui 
vamos formular tem como objetivo elucidação, esclarecimento c 
busca de informações que nos possam ilustrar pura melhor descn· 
volver us nossas tarefas de representantes de um pequeno Estado, 
territorialmcnte, mas que tem uma relativa pnrticipação na produção 
agrícola deste País. · 

Dr. Paulo Roberto Viana, V, S• disse, cm sua palestra, que a 
soluÇ'lo definitiva pura o problema do abastecimento do feijão, a seu 
ver, demandaria três providências: primeiro, a pesquisa c inse· 
minuçilo de variedade mais resistente, diminuindo o risco da cultura; 
segundo, estímulo us cooperativas, para que participem da comer· 
ciulizaçilo, reduzindo o intervalo entre li produção e o consumo, dis
éiplinllndo u ofertll da região; c, terceiro, umu politica de preços rea
listas, eliminando das preocupações do llgricultor o cxpectro do tabc
lllmcnto. O que i: preciso fazer pura que isso se torne realidade, pois 
que brasileiros desde o Chul uo Oinpoquc consomem feijão? .com 
um território fértil, amplo, não podemos e não temos como JUSttficar 
que, periodicamente, tenhamos que importar este produto, subme
tendo, inclusive, u população brasileira no ridiculo- desculpem-me 
li frunquczu c a ugressividude- de umu mu. como ocorreu no uno 
pussudo no Rio de Janeiro, inclusive tendo que ser disciplinada pela 
polkliu. . 

V, S• gostaria que cu desenvolvesse todas us mmhus perguntas, 
são vil rins- peço a benevoli':nciu do nosso Presidente- ou gostaria 

de responder uma a uma, nu medida cm que cu as fos~c upresc:ntan· 
do'! 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA- Se V. Ex• não se impor· 
tassc, cu gostaria de respondê-las na medida cm que fossem formu
ladas, 

. OSR.OTAIR BECKER- À vontade. 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA- V. Ex• começou pela 
mais difícil ou tem outras mais diflccis ainda? 

O SR. OTAIR BECKER- Comecei obedecendo cronologica
mente ao desenvolvimento do seu raciocfnio. 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA - Admito francamente 
que a nossa política de abastecimento em relação ao feijão tem fra
cassado. Por esses aspectos, principalmente, que abordei c que são 
carentes hoje, Diria ao Senador que, fcliz<l)ente, no que se refere ao 
problema da pesquisa, estamos rctificando isso com razoável rapi· 
dez. O Brasil, durante muitos anos, teve um ou dois pcsquisndorcs 
dedicados ao problema de feijão, apenus. Hoje tem 35. Hoje existe o 
Centro Nacional de feijão. com todo um aparato institucional c con· 
dições materiais pura desenvolver pesquisas na área de feijiio. Acre· 
dito, por conseguinte, que é um problema de pacicncia, porque 
maturação em p,esquisu agrícolu é alguma coisa necessariamente 
longa. 

No que se refere à intermediação, acredito que enfatizamos bas
tante 0 fato de que 6 a 7 intermediários prejudicam sensivelmente 
ambus as extremidades da comercialização, seja o produtor rece
bendo um baixo preço, seja o consumidor pagando um preço exces
sivamente elevado, Essa situação de comercialização do feijão nada 
mais rcnete do que a própria estrutura de produção do feijão, aiO· 

mizada, desprotegida, descapitalizada c, por sua vez, reflete também 
o alto risco da comercialização desse produto, ao qual se acrescenta, 
infelizmente, uma atuação de tabelamento por pnrtc do próprio 
Governo. 

Finalmente, quanto ao problema do tabelamento, por mais que 
cada Governo ao assumir prometa que jamais fará um tabelamento, 
isso não tem sido efetivamcntc cumprido. Acho que todos ,reco· 
nhcccm que um tabelamento é desajustador. Mas, pressionado, às 
vezes, pela necessidade de um:.~ moderação nos índices de: c:~cvm;ão 
do custo de vida, o Governo se vê diante da falta de alternativa c se 
obriga a um tabelamento dos preços de feijão, O resul~~~o disso é 
que 'estamos, hoje, consumindo. per capua, m~nos fctJ~O do que 
consumíamos há dez unos atrás. Estamos produzmdo pnltlcamcntc: a 
mcsmu coisa de feijão, Hoje, o Brasil, que se vungloriavu du posiçrto 
de primeiro produtor mundial de feijão,j~ c? terceiro. . _ .. 

Se não for cm desacordo com os tramites dtt Com15sao, JU que 
alguns técnicos da CFP me acompanharam aqui, P?rquc julgúvur~os 
que o debute seria muito oportuno não só para mtm como tambcm 
pura eles, pediria permissão para que a funcionária técnica cncurrc· 
guda do assunto feijão, que está aqui, se ap~oximasse a fim de pr~
jctur algumas transparências demonstrando ISSo, Por c.<emplo, pcdt· 
ria que fosse projetada n trunspnrénciu referente it produção mundml 
de feijilo, nn qunl se compam a situuçi\o brasileira com n situação de 
outros pulses. 
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.... _., _____ 
Brasil, em primeiro lugar, u lndia, cm segundo lugar, c a China 
Continental, em terceiro lugar. Como se pode ver no pcr!odo de 
1966/1970, o Brasil cru o maior produtor mundial, com 2 milhões c 
400 mil toncladas,.aproximadamentc. E a situação do ano de 1975, 
que é o último na tabela, já inverte essa posiçilo. Notem também que• · 
praticamente a produção brasileira nilo se alterou •.ess• perlodo, 
enquanto que a China Continental conseguiu elevar '%'•1ntc a sua . 
produção agrícola e a lndiu também. Silo dois pulses que J~·:em .ter 
problemas muito parecidos com o Brasil, no que se refere· à estrutura 
de produção, embora no caso da comercialização se altere bastante, 
sendo u China um pais comunista c a lndia um pais bastante 
socializado na sua comerciulizaçilo agrlcolu. Neste, como aqui, a 
importância do fcijilo nu alimentação é muito grande. 
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Os Senhores notarão claramente que o Brasil nilo tem evolui do, 
e na verdade tem involuído, na sua produção de feijilo, enquanto que 
outros países, t:llvcz até por sorte - vamos ter que investigar -
conseguiram aumentar a sua produção de feijão. Estão listados no 
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Infelizmente, as transparências foram feitas para um local 
rllenor e menos iluminado do que este. Mas o que se vê no quadro. 
Senador. é que suprimos a nossa deficiência de abastecimento, no 
ano passado, com as importações e tivemos também um estoque 
decorrente da safra anterior. Este ano estamos produzindo mais 
feijão. por uma pequena margem em relação ao ano passado, mas 
cume nüo tinhamos estoque e como o preço do feijão preto estú 
tabelado, temos uma demanda insatisfeita desse produto, este ano 
feli~mente suprida, por um gÓipe de sorte, eu diria, que foi u troca de 
soja por fOijão mexicano preto, uma tonelada por uma tonelada, ou 
seja, estamos comprando feijão preto a preço de soja. uma operação 
que, internamente, não se conseguiria fazer. Mas, diria tranqUilumcn· 
te uos Senhores que estamos fracassando nessa politica. Infelizmente 
nüo temos eonseguido elevar u produção. A única forma de elevur é 
atravi:s de um desenvolvimento de pesquisa que possibilite umu 
diminuição do risco e que atraiu o grande empresilrio rural pura 
produzir feijão. Como sabem, lavouras de feijão de lO hectares são 
rurissimas, se é que existem. E afastar definitivamente o espectro do 
tubelamcnto. porque no momento que o produtor pode ganhar 
dinheiro. ou no momento cm que, por alguma ruzilo, ele pode, rcssur· 
cir·St: de prejuízos ucumu\udos em anos anteriores, nós. utruv~s de 
um tahclumcnto, uma politica urtificiul ou utruvês de uma importa· 
çào, impedimos que isso seja feito, 

A pergunta de V. Ex•, nobre Senador, foi muito clara. Então, 
ern resumo, cm rcluçào u dois pontos abordados por V. Ex•, eles 
estão sendo euid11dos. Estamos desenvolvendo pesquisus c estamos 
truhalhundo com as cooperativas no sentido de diminuir o gruu de 
intermediação. Mas, o terceiro, uma pollticn de preços realistas pura 
" feijão, é 11igumu cois11 que julgo que tnlvcz o Governo espere o 

amadurecimento d~1s outrus duas primeirus providências para que 
possa efetivamentc partir para uma politica mais brandu em relação· 
a preços dcfeijào. '· . 

O SR. OTAIR BECKER - Esse ê um ponto, Dr. Paulo 
Roberto Viu na. qUt: me parece hustunte evidente. V, S•. nos 
dc:monstrou. mruvt:s do ~1uadm de prcç<.'s relativos, que o feijão não 
tem upresentudo assim grande utrutividude. compurando·se com 
outros produtos como o alg.odi\o, como o milho, como a soja, em 
que o cidadão teve realmente uma melhoriu do seu poder aquisitivo, 
Entün, pnrccc·mc indiscutível o fato de que é necessário se pôr em 
prilticn. nc:sh: Pu is. imediatamente- vou usar os termos de V, S•
unHI políticu de preços rcu\istus e com isso teremos um estimulo, por· 
que creio que este quadro demonstrutivo aqui de preços relativos 
cstú a eomprovtlr que a Comissão de Finuncinmentos da Produção 
cstú pruticundo umu politicu certa, uma politicu atraente de preços 
puru determinados produtos, dni o incremento du produção c o 
inercmcnw do poder aquisitivo.· O mesmo, Dr. Paulo Viana -
permita-m~: que ouse uqui fuzer cstu ufirmutivu convincente- se faz 
ncccssi~rio paru o feijão. Evidentemente atendendo 11 essas peculia
riduues de gosto do brasileiro. Purubenizo o c11riocu porque 
purth:ularnu:nte tumhi!m sou fuvorúvc\ e sou consumidor .em potcn· 
ciul do feijão preto, Muito obrigado pclu sua resposta. 

V. S• n<.1S mostrou o incremento, cm cruzeiros, i1 evo\uçi\o dus 
imohiliz11çlles téeniens lia CI BRAZEM. Gosturiu de indagar: cm 
e11p11eidudc, V. S• nos podcriu dizer o que isso significa? Porque em 
eru1.ciros, puru nós, é tllll poue~,rchrtivo. Qu11l é u utuul cupucidade 
de urmuzcnumcnto instnlndu no Brusil'! E quul scriu 11 capacidade 
rcul necess(triu'~ ' 



Julho de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Sexta-feira t• 3399 

O SR. PA.ULO ROBERTO VIANA -A capacidade, segundo 
o cadastro nucJonallcvantado pela CIBRAZEM, é de cerca de 35 mi· 
lhõcs de toneladas, incluindo armazéns de fazenda c todos os outros 
tipos, tudo que foi cadastrado, São armazéns convencionais para sa
caria, armazéns silos, silos verticais, silos horizontais, a nlvel de 
fazenda, enfim. tudo aquilo que existe hoJe que VIabilize o arma· 
zcnamcnto de produtos agrfcolas. Eu diria a V, Ex• que essa capaci· 
dudc, não tomundo cm conta o problema regional, é adequada, ou se
ja, o Brasil tem c~pucidpde pura armazenar uma safra normal, Se 
houvesse alguma dificuldade decorrente de uma safra anormal, teria
mos nuturulmcntc problemas no armazenamento, mas quÍdqucr pais 
teriu. 

Em viagem recente feita aos l:stados Unidos, constatamos que, 
com a atual evolução dos plantios lá, hoje eles temem problema de 
capllcidadc de armazenamento, porque terão uma safra anormalmcn
teelevada e estilo carregando um estoque muito grande, 

Então, cu diria' que, cm termos normais, essa capacidade de 
armazenamento é. conveniente. Chamo, a atenção, entretanto, de 
V, Ex• para o fato de que esses armazéns não estilo localizados nos 
melhores lugares do Brasil, porque grande parte desses armazéns foi 
feita, i: só agora está sendo rctificado isso, num pcrfodo cm que a nos
sa principarproduçào agrfcola era o café, por conseguinte um produ
to de alto valor, ensacado, que pode ser guardado a altos custos c a 
nossa fronteira agrfcola desde então se expandiu bastante. Então, 
existem problemas localizados de falta de armazenamento c des
tacaria particularmente Mato Grosso c Goiás, como sendo zonas 
carentes, Então, a despeito do problema de localização, essa capaci
dade é suficiente, mas precisamos continuar investindo, porque a 
nossa expansão de. produção agrícola, particularmente via expansão 
da fronteira agrfc9la, nos obriga a isso. 

O SR. OTAIR BECKER - Muito obrigado a V. S• Li hã 
poucos dias uma entrevista de V. S• através da qual o amigo se 
manifestava profundàmcntc preocupado com os anunciados cortes 
destinados à Agricultura no Brasil. Está V, Ex• de acordo com esta 
decisão, com esta poHtica do Governo? 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA - Estou, Senador, pelas 
seguintes razões: o orçamento monetário havia estipulado um mon-. 
tantc de cerca de 217 bilhões de cruzeiros para o sctor agrfcola. 
Infelizmente esse montante não poderá ser cumprido, porque do 
lado das receitas do orçamento monetário, digamos assim, o compor
tamento tem sido déccpcionantc, particularmente no que se refere 
aos recolhimentos ciom·pulsórios da Resolução 354, sobre as impor
tações. Em sfntcsc, deu certo aquilo que o Governo pretendia ao 
estabelecer a Resolução 354. As importações foram contidas. Conse
qUentemente, o montante que se esperava recolher foi inferior. Então 
o Governo se vê,· "neste momento, com recursos insuficientes, para 
cumprir toda a programação resumida no orçamento monetário. H a· 
veria três opções: a primeira delas seria o Governo tentar absorver 
novos recursos para ·fazer cumprir o orçamento monetário; a segun
da seria emitir; a terceira seria gastar menos, ou seja, ajustar pela via 
do gasto menor. Captar novos recursos é medida que, politicamente, 
c do ponto de vista cconômico, é desaconselhável, O Governo, 
inclusive, renunciou a um programa previamente criado de con· 
tenção do consumo de gasolina, que era o depósito rcstitufvcl. 

Entno, a primeira opçilo, de aumento de recursos, foi abando
nada; a segunda opção, de emissão, ou seja, admitir uma expansão 
monetária superior àquela previamente programada, resolveria o 
problema no prazo imediato, mas geraria para anos subseqUentes c, 
particularmente, para o ano de 1978, um impacto innacionário que é 
justamente aquilo que hoje o Governo pretende conter. Assim sendo, 
a opção que existe é a de diminuir o gasto, 

Bom, decidido por essa opção, c quanto a ela, cu, inclusive do 
ponto de vista têcnico não encontro nenhuma contra-indicação, 
acho que é esta a opção que deveria ser cfctlvamcntc tomada, O que 
se deve fazer, decidido o montante do corte, é descobrir onde se pode 

contar com menos repercussão. As medidas que foram tomadas até 
agora são medidas que, cu diria, nilo dennitivas, Fomm tomadas 
para não ampliar a diferença enlrc recursos c gastos que, neste 
momento, já são grandes, Foi uma paralisação para que o Governo 
pudesse examinar o assunto c fazer os corlcs com maior propriedade. 

Não sei se as decisões serão muito diferentes dessas, Senador, 
espero .que sejam. Mas acho que os cortes deverão existir, nos progra
mas especiais, Haverá alguns cortes na fase de comercialização, mas 
o Governo pretende preservar o item referente a custeio da futura 
safra agrfcola 1977/1978, que começa a ser plantada a partir da pri· 
mavcra. Então, neste momento, as decisões estão sendo cuidado
samente examinadas, para que na reunião do Conselho de Desen
volvimento Econômico c do Conselho Monetário Nacional possam 
transformar-se cm conclusões dcnnitivas, Mas, não há alternativa. 
Realmente é necessário fazer o corte porque as outras opções c•istcn
tes têm contra-indicações mais fortes do que esta dos cortes. 

O SR, OTAIR BECKER- V. Ex• se reportou a um número 
de 217 bilhões de cruzeiros, cu lhe perguntaria: qual o incremento cm 
.relação à safra anterior? Quanto foi o volume aplicado no finan· 
ciamcnto à produção no ano anterior? 

O SR, PAULO ROBERTO VIANA- Esse volume, Senador, 
não é c•clusivamcntc de financiamento à produção, " o volume total 
daquilo que é considerado como crédito ao sctor agrícola, Inclui pro
gramas especiais, investimentos, comercialização e custeio. 

Se não me engano, Senador, o que foi aplicado cm 1976 foi 160 
bilhões, ou seja, para os 217 de hoje, teremos um incremento de 
47,6%. Se não me engano, este foi o incremento programado, 

O SR. OTAIR BECKER- E para a safra de 1977/78, qual a 
previ silo? 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA - Para a safra de 
1977/78, Senador, temos apenas uma parte do previsto, porque o 
orçamento monetário é feito dentro do ano fiscal c as safras agrícolas 
silo defasadas. Então, o que está programado dentro dos 217 bilhões 
refere-se a investimentos c custeio da safra 1977/78, mas não se rc· 
fere à comercialização da safra de 1977/78, que estará consignada 
no orçamento monetário do ano que vem, Então, cu não poderia se· 
parar para V, Ex• aquilo que se refere a 1977/78, porque tcrfamos 
que compulsar o orçamento monetário para verificarmos o que 
existe de custeio c de investimento para o período. 

O SR. OTAIR BECKER- Doutor Paulo Viana, V, S• me per
mitiria uma observação? Parece que é chegado a hora neste Pais de 
prioridade ser prioridade. Temos muitas prioridades, neste Pais. Tc
mos que ter coragem de definir o que é prioridade, Então, a priori· 
dadc número um é a Agricultura. Acho que não é nenhuma ver
gonha, pelo contrário, nos deve orgulhar a todos o fato de que o Bra
sil tem uma vocação no sctor agrfcola, Nilo conheço história de pais 
desenvolvido que não tenha uma agropecuária desenvolvida, " chc· 
gado o momento de se definir isso. Nilo concordo, inclusive, com a 
tese de que se tivéssemos que fazer emissão isso resultaria, cm prazo 
curto ou prazo médio, cm impacto innacionário, porque o Governo 
dispõe dos instrumentais para cn•ugar o mercado c o faz constante
mente, só que de uma forma - c quem está falando, aqui, é um 
Senador du ARENA, é preciso que se caracterize isso- um pouco 
dcfusudu ou um pouco desvirtuada, porque clu acaba constituindo-se 
num fator de realimentação da innação, com o que não posso con
cordar. Tenho a obriguçilo, inclusive, de trazer a minha modesta 
colaboração, no sentido de que po.~111mos encontrar uma politica 
que, de forma global e de f11to, nos proporcione as condições de 
estabiliz11r, 

A estabilização da innaçi\o neste Pais não se farú de outra forma 
u não ser utrnvés daqueles mec11nismos de oferta e procur11, ~ preciso 
que esta oferta cxistu, E, p11ra e•istir, é preciso que haja crédito c que 
este seja fornecido aos agricultores cm condições razoáveis, isto é, 



3400 Sexta-feira I• DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Julho de 1977 

compatíveis com aqueles preços pelos quais elas comercializam seus 
produtos, (; este o nosso entendimento a respeito desse assunto. 

Bem, Sr. Presidente, vamos continuar. 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA -Permita-me uma breve 
interferência? Concordo parcialmente com V. Ex• Eu diria mais, c 
essa é a razão do parcialmente, acho que n Agricultura não é prioritâ· 
ria, é na verdade a solução. Porque se enumerarmos os grandes 
objetívos nacionais, de crescimento econômico, de distribuição de 
renda, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista rc· 
gional, equillbrio da balança de pagamento, V. Ex• verá cm todos 
esses objetivos sempre um papel muito importante da Agricultura. 
Por conseguinte, ela não é só prioritária, ela é n solução. 

O SR. OTA.IR BECKER - Falei cm prioridade porque foi 
V, Ex• quem estabeleceu c institucionalizou o termo. 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA- Perfeito, Justiça se faça 
ao Governo do Presidente Gciscl que deu cfctivamcntc ao sctor agr!· 
cola um apoio sem precedentes. Esse apoio continua existindo, conti· 
nua sendo prioritário o sctor agrícola, O que existe, na ver
dade, aqui, Senador, é o problema de que a da innação, aos níveis 
atuais, mantendo-se persistentes nesses níveis c sem, vamos dizer, ati: 
o momento uma demonstração de que vai melhorar, ou seja, de que 
vai abrandar, leva o Governo a uma atitude compacta, conjunta, de 
comando único, a fim de se obter uma redução da taxa inflacionária, 
sob pena de se comprometer todo o esforço nacional, não só o csfor· 
ço concentrado no setor agrícola, 

Então, o que existe, hoje, cm relação à politica de tabelamento, 
cm relação no congelamento de preços, cm relação a uma polftica 
monetária restrita, cm relação à liberação de taxas de juros, c uma sê· 
ric de outras politicas, tem o objctivo exclusivo de diminuir a taxa 
inflacionária. · 

O que acho que vai acontecer de fato, Senador, é que o Governo 
conseguindo manter-se totalmente unânime com relação a esse 
objctivo, com o apoio da Câmara dos Deputados c do Senado 
Federal, com o reconhecimento por parte dos jornais de que esse 
esforço tem o objetivo de reduzir a innação, vai possibilitar um resul
tado que seria, vamos dizer, aquele que ele objctivn neste momento, 
que é fazer com que todos acreditemos que a innnçilo vai cair c os 
prejuízos decorrentes disso, que silo cfetivamente prejuízos aqueles 
de cortes de créditos, sejam os mais brandos poss(vcís, 

Veja bem, Senador, acho que pode acontecer é que no momento 
em que o Governo com serenidade anuncia que esses cortes serão fci· 
tos, o produtor os aceita e nilo se atemoriza diante 
deles, especialmente se as Lideranças no Senado c na Câmara ajuda
rem ao Governo, a taxa innacionária poderá cair c daí cm diante 
ficará muito mais fácil administrar durante o restante do ano. O difl· 
cil vai ser, Senador, é se ela não cair. Todos temos que ajudar para 
fazer com que ela caia. Este é que é o problema. Acho que, na ver
dade, vamos acabar ajustando todo o processo, nilo através de cortes 
dessa forma, mas será passivei, vamos dizer, cumprir parte dos pro· 
gramas com uma expansão que será moderada, mas não terá os efci· 
tos psicológicos de fazer todos acreditarem que n inflação nilo vai 
cair, Ai é quase que um ato de fé acreditar que ela vai cair. 

O SR. OTAIR BECKER- Vamos pedir depois ao eminente 
Senador Gilvun Rocha, que é médico, que nos di: uma receita para 
erradicar deste Pais essa psicose de innaçi\o, 

Mas, u propósito deste assunto, cu me permitiria acrescentar 
mais algumas considerações, Entendo que é um pouco diflcil de se 
praticar essa politica global, que 1: o meu ponto de vista. Estou intci· 
ramente de acordo com V, S•, quando todos sabemos que o Go· 
verno í: detentor praticumenle de toda u poupança nacional c 
enquunto nilo chegar ao ponto de ter discernimento para praticar um 
outro tipo de pol!ticu paru esse volume de recursos que está em suas 
mi\ os, puru os quuis pugu correçilo monetáriu, juros, etc., e, por viu 
de conscqUônciu, tem que transferi-los à economia privada por juros 
e corrcçõcs elevudos, vui ser muito dincil combuter a innução neste 

Pais como um todo. Sempre teremos a! um portilo de saida para que 
· ela esteja cm ascensão. Então, é preciso que também façamos isso. 

Sei que nilo í: fácil. Isto ui poderá causar um impacto muito grande e 
pura isso cr.eio que todas as lideranças do Governo, da Oposição, 
enfim, as lideranças do Congresso Nacional estejam dispostas. Mas é 
preciso que as medidas sejam tomadas e passiveis de serem cxc· 
cutadas, num comportamento cm que o diálogo seja franco, objctivo 
e patriótico, como o que espero c tenho certeza está sendo este nosso 
nu manhã de hoje, 

Doutor Paulo, quais as perspectivas de instalação de uma 
agência da CFP cm Santa Catarina? Agora vou puxar a brasa para a 
minha sardinha. 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA - Santa Catarina, 
certamente, pela importância da sua Agricultura, mereceria a instala· 
çào de uma agéncia da CFP, especialmente porque agora estamos 
objctivando, Senador, incluir a maçil, que é um produto tilo 
importante e que vai tornar-se mais importante ainda para Santa 
Catarina, na pauta de preços minímas, bem como os suínos. Entilo, 
com esses dois produtos, teremos, vamos dize~, um acréscimo das 
necessidades para a instalação de uma agêncill'cm Florianópolis. 

O que ocorre, Senador, é o seguinte: como mencionei a V. Ex•s, 
a CFP é um órgão pequeno c as nossas agências, hoje, se contam cm 
treze, Esse limite é o legal, 

O decreto que estabeleceu a estrutura básica da CPF limitou cm 
treze o número das nossas agências. Por conseguinte, acredito, 
Senador, teremos ainda que atravessar uma fase de, vamos dizer, 
crescimento da CFP até o limite cm que está autorizada a crescer 
hoje, para, então, numa fase posterior, podermos instalar as nossas 
agências cm todas as Capitais. 

Lembro a V. Ex•s, entretanto, que a nossa agência de Porto 
Alegre tem tido o cuidado de ter membros indicados pelo Governo 
de Santa Catarina, trabalhando de tal forma a viabilizar uma ponte 
também entre Santa Catarina c a CFP aqui cm Brasilia, embora via 
Porto Alegre, 

O SR. OTAIR BECKER- Não se trata de regionalismo, não é 
Doutor Paulo? Mas, acontece quê-Paranã c Rio Grande do Sul ... 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA- No Paraná ainda vai ser 
instalada. 

O SR. OTAIR BECKER- Mas será instalada, Já está anun· 
cindo, Entendemos o seguinte: pelo fato de que estamos no centro 

. geográfico de~scs Estados é que deveríamos ser a sede de órgãos, até 
porque irradiariamos melhor c podcriamos proporcionar certa ra· 
cíonalidadc c uma economia nos custos operacionais dos trabalhos. 
Mas fico muito feliz, Dr. Paulo, porque o quadro que V.S• nos fa· 
cultou, da participação dos estoques adquiridos pela CFP, certa· 
mente vai identificar-se com a indagação que farei com relação a 
assunto que muito preocupa Santa Catarina. 

Dada a importância dos grilos, notada mente o milho, na campo· 
•içilo dos custos da produção dos suinos, é necessário que se dispo· 
nha de um mecanismo capaz de permitir o abastecimento de pro· 
dutos a níveis adequados c a preços compatíveis com a atividade sui
nocultora. A formação de estoques reguladores de milhos nas 
regiões de concentrnçi\o da produção de sulnos é: um dos meios 
capuzes de garantir ao produtor o abastecimento do produto c, ao 
mesmo tempo, permitir-lhe u aquisiçilo a preços acessíveis. Dada n 
impossibilidade de n maioria dos produtores de formar seus próprios 
estoques no período da safra, quando os preços pagos pelos produ
tos permite a sua utilização para u alimcntaçilo de suinos, esses 
estoques deveriam ser formados pelo Governo Federo!, pcssoalmcn· 
te, com recursos da EG F. Pergunto: Há possibilidade de o Governo 
Federul, utruví:s da CFP, formar estoques reguladores de milho nus 
regiões de concentração du produção de suínos, no caso de Santa 
Catarina, nu regíilo a oeste do Vale do rio do Peixe, de forma u pro· 
porcionar abastecimento de produtos nu i:pocu da entressafru, tendo 
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como base os preços pagos, produtos acrescidos de taxa de arma
zenagem c mão-de-obra? 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA - Vamos reconhecer, 
Senador, que estoque de determinado produto nilo traz só vanta
gens. Há desvantagens para o produtor daquele produto particular, 
porque no momento cm que o Governo se torna vendedor daquele 
estoque, ele estaria, de certa maneira, inibindo a evolução normal 
dos preços a n!vel do produtor. 

Demonstração disso, hoje, é o estoque de carne que o Governo 
faz e que de certa maneira inibe uma evolução normal de preços na 
cntrcssafra. O ideal seria que os estoques fossem formados pelos pró
prios produtores, cooperativas c comerciantes. E para isso fazemos 
efetivamcntc uma política deliberação de recursos através dos EGF, 
que silo os empréstimos do Governo Federal a juros de 18%, cujo 
objetivo é exatamente dar ao produtor todos os recursos necessários 
de que ele precisa, de ordem financeira, para poder pagar .a divida 
sem precisar vender os seus produtos. Isso (: feito na base de preços 
mínimos. Os estoques que são formados pela CFP, S:nador, eles não 
são formados como um fim cm si mesmos. São formados como um 
meio de amparar o produtor. t: a característica que cu assinalava 
para os Senhores de que os estoques não têm o carátcr de rcgu· 
!adores. Eles se tornam reguladores após serem formados. Aí, nesse 
momento, eles se incluem na política ordinária do abastecimento; aí, 
eles se tornam reguladores. Mas o fim deles já está cumprido, que é o 
amparo ao produtor. 

No caso do milho, Senador, temos tido, ao longo desses anos, a 
formação de um estoque razoável, por parte da CFP. Esse estoque 
tem sido formado principalmente no Estado de Goiás. E a razão da 
formação desse estoque estaria numa localização da produção cm 
Goiás com possibilidades muito pequenas de exportação, não por 
causa de custos de produção do produtor, mas por causa de custos 
da comerialização c por causa de uma taxa cambial que é muito dcs· 
favorável ao sctor rural. Então, essas razões fazem com que os pro· 
dutos acabem sendo absorvidos pela CFP na forma de compras 
desses excedentes. O que a CFP tem feito com esses estoques é uma 
política, vamos dizer, de abastecimento nas áreas mais carentes. Des
tacaria ai a região nordestina onde a custa de frustrações, nos 
últimos anos, temos mobilizado grandes transportes de produto de 
milho de Goiás para aquela rcgiüo, cxatamcntc para minorar a 
situação da elevação de preços naquela região. 

Então, os estoques existem, Sen,pdor. Eles podem ser, vamos 
dizer, mobilizados para abrandar uma situação de elevação de 
preços cm determinadas regiões. Temos tido sempre o cuidado de 
mobilizar esses estoques, sempre através de um procedimento de con
ta to com as áreas cstuduuis, a fim de não atrupalhar o produtor de 
milho. Emboru o objetivo possa ser o consumidor do milho, no caso 
o produtor de suínos, o nosso objetivo primeiro é com o produtor de 
milho. 

Entilo, com esse objetivo temos tido sempre o cuidado de só 
liberar o estoque após uma deliberação com os próprios produtores e 
os governos dos Estados. Se houver necessidade, no caso ai desses 
estoques serem mobililados também para atender a Santa Catarina, 
posso garantir a V. Ex• que faremos isso. Mas o objetivo será sempre 
de abrandar uma situação particular de mercado, como tem sido 
feito no caso do Nordeste, onde u situação de frustração de safra 
elevou o preço lâ a mais de cem cruzeiros, em determinadus ocasiões, 
o dobro do que valia, aqui, no Centro-Sul. 

O SR. OTAIR BECKER- Bom, quanto ao financiamento do 
EGF i: preciso que haja recursos. Se nilo tiver recursos, se os mesmos 
estiverem sustados, nilo teremos financiamento. 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA- Bom, Scnndor, lembro 
a V, Ex• que, no caso do EGF não estn programadn, por enqunnto, 
nenh umu modificação nos recursos. 

O SR. OTAIR BECKER- O que i: umn notícia ulvis~~~eiru. 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA- Diria mais a V. Ex•, na 
verdade os recursos que estilo alocados no orçamento monetário 
serilo majorados para efeito do EGF. Por conseguinte, nilo há 
apenas corte, vamos ter mais recursos para fazer os EGF do que 
aqueles pr~viamentc pr.ogramados. 

O SR. OTAI R BECKER- Ótima notícia. 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA- V. Ex• pode levar tam· 
bém a noticia pura os produtores de su!nos cm Santa Catarina que 
eles, produtores de suínos, podem fazer o EGF do milho, ou scju, 
podem udquirir a sua produçilo c estocar que serão financiados pura 
fazer esse tipo de estocagcm. Por consegUinte, já é de certa maneira 
um atendimento ao pleito que V. Ex• fazia pura que esses estoques 
para os produtores de suínos fossem tambí:m financiados. 

O SR. OTAIR BECKER -Obrigado. 
Outro aspecto sobre o qual desejo esclarecimento (: referente à 

politica de preços mínimos para suínos vivos, 
A suinocultura brasileira tem enfrentado periodicamente sérias 

crises. Exemplo mais recente, ocorrido cm 1975/76, tendo como 
principal fator desencadeante o baixo preço pago pelos suínos vivos 
c.os altos custos dos insumos básicos para as atividades. A situação 
tem provocado constantes descapitalizações do setor, tendo como 
conseqUência o abandono da atividade por um grande número de 
criadores. Os Estados da região Sul, justamente como São Paulo e 
Minas Gerais, vêm questionando junto ao Ministério da Agricultu· 
ra, mais de um ano, procurando a implantaçào de uma política de 
preços mínimos para o suíno vivo. 

Mais recentemente, os órgãos estaduais envolvidos foram 
informados que o assunto havia sido transferido à CFP que, por sua 
vez, havia·se encarregado de estudar o assunto. 

No caso de Santa Catarina, a Comissão Estadual de 
Planejamento Agrícola, CEPA - SC -já elaborou um trabalho 
intitulado "Metodologia Para a Determinação do Preço de Refcrên· 
cia para Suínos" enviado pela Pasta da Agricultura, de Santa 
Catarina, aos Srs. Ministros da Agricultura c da Fazenda, bem como 
ao Doutor Paulo Viana, Coordenador Nacional da CFP. 

Aqui, tenho uma observação que fiz: a determinação da politica 
de preços mínimos para suinos deverá estar licenciada em critérios de 
classificação de carcaça, bem como uma série de medidas de apoio à 
implantação da política, aspectos esses amplamente considerados 
no trabalho apresentado pelo Estado sobre o assunto. 

Minha pergunta: quais as medidas adotadas, visando a criação 
de uma politica de preços mínimos pura a comercialização do suíno 
vivo c qual o tempo previsto para a implantação da referida politica? 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA - Pensou-se durante 
algum tempo, Senador, que a sustentação de preços de suínos seria 
fcitn do mesmo jeito que é feita a sustentaçilo para a carne bovina, ou 
seja atravês de um estoque regulador, adquirido principalmente pela 
COBAL. 

Esse esquema foi abandonado c, agora, cube à CFP a nxação de 
pn:cus mínimos de suínos. Isso foi fdto há quase dois meses atrás. 

Efctivamente, recebemos os trabalhos que V. Ex• mencionou, 
não só de Santa Catarina, como também de outras regiões produto· 
,·as do Parunú c do Rio Grande do Sul. Esse trabalho já se encontra 
cm nossas mãos e estí1 sendo c•aminado. Acredito, Senador, que 
flOS~ilffiOS, ninda no decorrer deste ttno, ÔXUf O preço mínimo purn O 

suíno, 

O SR. OTAIR BECKER- Muito obrigado. 
A última pcrguntu, Presidente. 
O Doutor Paulo Viana está sendo benevolente com Santa 

Cutarinu c jil de ccrtn formu, purciulmcnte, respondeu sobre 
estabelecimento de politica de preços mínimos pura produtos percd· 
veis (frutas c hortigrungciros.) 

Espero que não aconteça mais o episódio do chuchu ... 
Pcrguntu-se: quul a fase cm que se cncontrum os estudos u 

respeito c a possibilidade de implantação da politica'! 
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O SR. PAULO ROBERTO VIANA - Bom, Senador, o 
estabelecimento de uma politica de preços mlnimos para produtos 
perecíveis vui exigir umn inovação muito grande na politica de 
preços mínimos. V. Ex• vejn que toda a politica está baseada na 
passibilidade de financiar a estocagem ou de comprar o produto. E 
um produto perecível ni\o pode ser estocado. Nessas condições, nós 
leremos que inovar a política. 

Estou comparecendo, no final desta semana, sexta-feira, cm Silo 
P<IUia, a uma reunião que está sendo promovida pela Federação da 
Agricultura do Estada, para examinar o problema da comercializa· 
çào de hortigrunjeiros em geral. E nessa reunião, terei oportunidade, 
com os próprios produtores, de debatermos um esquema inovador 
que estamos tentando implantar pura os pcrccfvcis, resolvendo de 
uma vez par todas a problema de como amparar o produtor sem ter 
que financiar a estocagcm dele. Isto está sendo estudada na CFP mas 
ressalto para V. Ex• o fato de que hã uma inovação c, como tal, ela 
deve sor precedida de estudos muito cuidadosos. 

No casa particular da maçã, isso não é ncccssãrio. Sendo um 
produto de grande valor, c que o Brasil pretende produzir em 1985 
cem mil toneladas, temos condições de criar um amparo para a 
maçã na forma ordinãria cm que é feito, hoje, para os demais 
produtos. Ou seja, financiando a estocagcm do produto, apenas com 
uma cláusula de que o produtor não poderá vender ao Governo, 
mas, a financiamento poderá ser feito, esse amparo já está programa· 
do. E acredito que para o caso da maçã em particular, que pude 
estudar pessoalmente, poderemos ter o preço mfnimo fixado muito 
em breve. 

O SR. OTAIR BECKER- Muito obrigado. Peço escusas pelo 
volume das perguntas e pela aspereza com que às vezes nos hou· 
vemos, sobretudo com a observação da Senador Mattos Leão. Agra· 
deço a V. Ex• as respostas c agradeço à Presidência c aos colegas a 
benevolência por nos ter conferido tanto tempo a fim de que pudés· 
somas ter esse diálogo tão interessante e tão proveitoso como o de 
V. Ex• 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA- Muito obrigado, 
Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- O segundo inscrito 
pura os debates, a quem tenho o prazer de dar a palavra, nesta opor· 
tunidade, i: a nobre Senador Gilvan Rocha, de Sergipe. 

O SR. GIL VAN ROCHA- Sr. Presidente, Sr. Paulo Viana, é 
necessário, para que V. S• entenda a minha intervenção, uma ressai· 
Vil, 

Sou um homem absolutamente sem vivência na ãrea da Agri· 
cultura c, a bem da verdade, não pertenço nem a esta Comissão. 
Faço purte de outras Comissões Técnicas desta Casa e a minha prc· 
sença aqui se prende, alêm de um convite pessoal do Presidente, a 
uma curiosidade natural de um homem do Nordeste que deseja 
auscultur como vai u politica agrlcola na sua região. 

Por isso mesmo não deve parecer insólita a minha intervenção, 
que não vai ser sob a forma de pergunta, apenas algumas obscr· 
vaçõcs sobre o que eu pretendi ter apreendido pela exposição de 
V.S• 

Niw posso deixar de registrnr o meu espanto, quando V. S• con· 
firma dados que são realmente muito semelhantes com o último rela· 
tório do Banca da Nordeste, que registra que dos doze produtos agrl· 
colas da minha rcgiilo, dez baixaram de produção. O que é confirma· 
do com dadas que assinalam a estubilizaçi\o, também, no âmbito da 
repartição de V. S•, nos anos de 1968 a 1974. 

Ora, sou um homem nbsolutamente crente nu politica de eco· 
nomin de mercado e verifico, pura espanto meu, que a Comissão de 
Financiamento de Produção, me parece, pode parecer insólita esta 
ohscrvaçiw, nào está sendo fiel à sua sigla. Nu verdade, não é uma 
Comissão de Finnnciumento du Produçilo, parece bastante claro que 
seja uma Comissão de Compra de Produção. 

Ora, se nós confrontarmos o quadro nordestino ntual, vamos 
verificar que esses produtos que baixaram no Nordeste, de pro· 
dução, são cxatamcntc aqueles produtos de consumo interno, o que 
vem a demonstrar a intervenção, para mim insólita, do Estado nesse 
mercado e que denota uma manipulação do Governo, cfctiva c di· 
reta, já qu~ todos sabemos que a politica governamental é 
tipicamente de exportação. 

Ora, na verdade, a politica governamental é francamente típica 
de economia de Estado, ou seja, um modelo muito próximo ao socia
lismo que dizemos que combatemos com toda a ênfase. 

Nilo me parece, portanto, com o exemplo do Nordeste, que esta 
seja a politica correta. 

Eu perguntaria a V. S•, ressaltando que não é bem uma per
gunta, mas uma observação: não será - pelo menos para a minha 
região - que a solução desse problema seja, cm vez da intcrvcnçilo 
do Estado, já que o Estado compra - c af vai a única pergunta da 
minha observação, qual será o lucro do Estado,já que o Estado com· 
pra c vende? - não será - dizia cu - uma melhor poHtica o esta· 
bclccimcnto de tradings nacionais, internas c externas, sem visar 
lucros, mas apenas de encaminhar a produção numa aberta eco
nomia de mcrcados1 

E não seria também a soluçilo desse problema um zoncamcnto 
cfetivo da nossa produção? E principalmente a protcçilo dos peque
nos produtores, que também tipicamente o Governo não vem 
assistindo, já que só acredita cm grandes produtores? Estou perfeita· 
mente lembrado de que V. S• dizia, no caso do feijão, que ninguém 
cultiva feijão numa área maior de dez hectares, demonstrando prco· 
cupação governamental cm proteger médias c grandes empresas,. 
com sementes selecionadás, com implementas, quando sabemos que 
o fcijilo no Nordeste é uma cultura de fundo de quintal. Desejo, 
portanto, somente no bojo desta observação, que confesso manifesta 
a minha estranheza numa intervenção direta c cfctiva do Estado 
numa economia de mercado - c insisto nessa pergunta - qual seria 
o lucro, já que o Estado deixou de ser financiador, mas comprador e 
vendedor da produção? 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA- Talvez, Senador Gilvan 
Rocha, cu não tenha sido suficientemente claro, quando me referia 
ao fato de que sempre que passivei a CFP evitava comprar. 

Temos sido bem sucedidos nessa politica. Eu faria uma com
paração a V. Ex•, nos seguintes termos: cm 1964, do total dos recur
sos despendidos pela politica de preços mfnimos, cerca de 80% foram 
compras c 20%, apenas, foram financiamentos. Com os dados de 
hoje eu diria a V. Ex• que vamos dispensar na politica de preços mf
nimos 21 bilhões de cruzeiros e disso cu estimaria que apenas 2 
bilhões serão compras, ou seja, apenas 10% do total dispendido será 
cm compras. E isso numa situação muito particular, onde temos um 
tabelamento de arroz que impede o preço de evoluir normalmente, o 
que precipitam as compras por parte do Governo. 

E temos adotado, em região próxima ao Estado de V. Ex•, na 
Bahia, uma politica deliberada de amparo ao produtor de sisai, que 
consiste em comprar efetivamcnte toda a produção. Nilo fosse isso 
aquele produtor de sisai estaria em condições muito ruins. Então, 
rc<Saivados esses dois aspectos das grandes compras de arroz, que 
serão, vamos dizer, motivadas pelo tabelamento, que é uma politica 
artificial e a politica deliberada de sisai, esses 2 bilhões seriam muito 
menos. Então, estamos fazendo aquilo que V. Ex• tão sabiamente, 
com todo o meu apoio, prega no sentido de que o Governo deve 
financiar mais do que ele próprio comprar. Estamos perseguindo 
essa politica. 

V. Ex• sugere, também, que à vista das dificuldades que silo ti\o 
peculiares da região nordestina, pudéssemos trabalhar na faixa de 
comercialização através de rrading companits que fariam a comcrcia
lizaçilo interna. 

Acho que é umnidéiu, Senador, que pode ser perseguida, mas 
acho que temporariamente torramos que fazer isso através de 
empresas do próprio jlstado, ou seja, de novo, empresas estatais. 

I 
I 
' ' ! 

I 
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Mas acho que o objctivo dessas empresas estatais, comprarem a 
produção e elas próprias redistribuírem, seria uma estatização da 
comercialização, mas com benefícios para o produtor e para o consu
midor, desde que ficasse bem caracterizado que isso seria temporâ
rio. Ou seju, seria uma fase: temporária, através da qual conseguiria .. 
mos- seria um dos objetivos- modernizar a comercialização, com 
efeitos para a produção. ConseqUentemente, num momento em que 
isso fosse obtido, se devolveria às entidades privadas, a comercia· 
lizução as quais fazem isso sempre muito melhor do que o Governo. 

Posso garantir a ·v. Ex• que a CFP, como um~ <:las grandes 
compradoras que o Governo tem de produtos agricolas, ela sempre 
faz isso da pior maneira possível. Sempre damos muito prcjuizo ao 
Governo, porque não fomos feito para comprar e a iniciativa pri· 
vuda sabe fazer isso com muito mais sabedoria felizmente. 

Então, concordo com V. Ex•, devemos evitar as compras, todas 
as vezes que elas se tornem desnecessárias. Entretanto, nós as 
fazemos e, no caso particular da região nordestina, que tem sempre 
merecido da nossa parte uma atenção muito grande, embora cu deva 
reconhecer que estamos ainda longe de resolver o problema 
nordestino, estamos trabalhando, hoje, na hipótese de amparar as 
empresas estaduais de comercialização. Elas também poderão fazer 
o financiamento conosco. Com isso elas poderão comprar a produ· 
ção dando ao produtor um preço muito mais alto do que haveria sem 
a intervenção delas e normalizando um pouco mais a comer· 
cializaçào. 

Mas digo a V. Ex•, com bastante convicção, que vigiaremos 
com bastante cuidado a evolução desse procedimento. E se detectar
mos 'que isso é ama tendência irreversível de estatização da comer
cialização, vamos negar, dai em diante, os financiamentos que serão 
concedidos u essa empresa. Vamos admitir isso como uma etapa 
temporária, de benefícios visiveis. Mas, no momento em que isso 
tender u se eternizar, vamos ter que partir para a privatização da 
comercialização, cujos efeitos V. Ex• assinalou tão bem, são sempre 
muito melhores do que a estatização completa. 

Não sei se respondi a todas as perguntas de V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - Passo a palavra 
ao nobre Senador Adalberto Sena, antes quero dar conhecimento à 
Comissão de Agricultura do Senado que, dado a presença, hoje, na 
Casa, do Dr. Paulo Viana, para proferir uma palestra, seguida de 
debates, tive a curiosidade de ir ao Nordeste, para conhecer de perto, 
realmente, a situaçuo do nosso eleitor nos dias atuais. 

Sexta-feira última percorri o interior do Rio Grande do Norte. 
· Comprei feijão na roça a três cruzeiros o quilo, mas paguei os três 

cruzeiros porque achei os dois cruzeiros, preço pelo qual eles esta· 
vam vendendo, barato demais. Há o feijuo de corda mesclado, o 
branco c outro também amarelo. O preço desse feijão no interior do 
Rio Grande do Norte, na roça, é de dois cruzeiros, nas vilas jã sobe 
um pouco mais para três cruzeiros e nas cidades-pólo compra-se, nas 
feiras, a quatro cruzeiros, numa distorçuo tremenda. 

Hoje, pela manhu procurei a SAB, eles não tinham esse feijão. 
Eu o compraria, desde que fosse embalado em sacos de dois quilos. 

O nosso agricultor, infelizmente, não está preparado para 
embalar, não temos uma infra-estrutura comercial nem industrial 
própria dentro dessa necessidade. 

Assim sendo, desloquei-me pura o Nuclco Bandeirante. Esse 
mesmo feijão no Núcleo Bandeirante hoje está sendo vendido a doze 
cruzeiros o quilo. 

Ora, se o agricultor do interior estâ vendendo hoje, no Rio 
Grunde da Norte, a dois cruzeiros, na roça, nas vilas a três c nus 
cidndes-pólo, a quatro estnmos pagando hoje em Bras!lia por esse 
mesmo feijão, sendo um pouco mnis velho, pois esse foi debulhado 
sextn-feirn, doze cruzeiros, o que representa um ICM de um 
cruzeiros c oitenta centavos fora a incorporação do imposto sobre lu-
cros. . 

Então dos quinze por cento de I CM, sobre os doze cruze1ros o 
comercinntc de Brus!lia est(J vendendo, o que representa Cr$ 1,80; 
incorporado o imposto sobre o lucro desse comerciante, parte-se de 

dois cruzeiros o quilo o imposto pago ao Governo. O produtor rural, 
no roçado, estâ vendendo feijão a dois cruzeiros o quilo. Nilo temos 
infelizmente uma infra-estrutura. O nosso ruricola, como disse o 
Senador Gilvan Rocha, produz cm fundo de quintal. Na região do 
Seridó temos doze mil minifúndios. Esses produtores mini fundiários 
estão vendendo vinte e cinco quilos de feijão para comprar, infeliz· 
mente, um quilo de café. 

Note-se que o Brasil é o maior produtor de café do mundo e está 
sendo obrigado a trocar soja por feijão, porque não temos feijão. 
Realmente, isso representa um verdadeiro paradoxo. No Brasil, um 
País que é o maior produtor de café c importa feijão, o ruricola do 
interior do Pais está vendendo vinte e cinco quilos de feijão para 

· comprar um quilo de café. Ora, se esse feijão continuar a ser vendido 
nu roça na base de dois, três, quatro cruzeiros o quilo, como está 
sendo vendido, no próximo ano o agricultor não vai mais plantar 
feijão, a não ser para o seu consumo. No ano passado, em dezembro, 
ele comprou mil quilos desse feijão, na entressafra, a doze cruzeiros o 
quilo, para plantar esse feijão. Pagou juros de 3,2% ao Banco do 
Brasil. Juros dos seis meses, representa, por incrivel que pareça, o 
preço do quilo de feijão que ele está vendendo hoje. 

t; um aspecto que depois vou ter oportunidade de conversar 
com o Dr. Paulo Viana, que a CFP mande imediatamente ao 
interior do Rio Grande do Norte um observador pura que comprcen· 
da que na realidade esse estado de coisa não poderá realmente 
permanecer. 

Em 19i5, fui muito criticado por um Senador da ARENA que 
dizia que eu só trazia para a tribuna do Senado o feijão; quando 
cu falasse sobre gado talvez trouxesse uma vaca. Eu nào me privei de 
novamente trazer aqui o feijão porque acredito que o grande 
problema hoje do Brasil repousa na inflação. Se o Governo 
conseguir debelar a inflação, terá, quase, pelo menos na minha 
região, resolvido o problema. Porque na minha região 99% do povo 
não sabe o nome do Vicc-Presidente da República, 90% não sabe o 
nome do Presidente, e talvez 80% pouco importa que o Congresso 
Nacional feche ou não feche, que tenhamos uma ditadura ou nào, 

O que importa ao povo da minha região é poder trabalhar c se 
alimentar. O problema na·minha área não é institucio~al. 1: u~ 
problema de barriga. De forma que o problema que cons~dero ~a1s 
grave, hoje, no Brasil que represento, o N ardeste, que e a mmha 
região, é o problema da inflação. 

Encerrando minhas considerações, passo a palavra ao nobre 
Senador Adalberto Sena, do Acre. 

O SR. ADALBERTO SENA - Sr. Presidente, antes de mais 
nada eu queria fazer uma pergunta a V. Ex•, para satisfazer uma 
curiosidade minha. 

Sr. Presidente, qual a procedência desse feijão que está sendo 
vendido no Núcleo Bandeirante, por doze cruzeiros? 

O Sr. PRESIDENTE ( Agenor Maria)- O vendedor comprou 
o feijüo em Brasília e nuo souoe dizer a procedência. 

O SR. ADALBERTO SENA- Quer dizer que é procedente do 
Rio Grande do Norte? 

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - Nüo, comprei feijão 
no interior do Rio Grande do Norte e também no Núcleo Bandeiran· 
te. 

O SR. ADALBERTO SENA- Porque se o feijão tivesse sido 
importado do Rio Grande do Norte haveria ai o problema do trans· 
porte, para encarecer o produto. 

Mas se ele não é do Rio Grande do Norte, e é talvez produzido 
aqui pelas vizinhanças, Distrito Federal, cinturão verde ou em 
Goi{Js, realmente é um nbsurdo vender por doze cruzeiros um pro· 
duto que no seu Estado se vende por quatro cruzeiros. 

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- Eu me informei on· 
tem, untes de sair de Natal, sobre o preço que eles podiam cobrar em 
Brasllia. Por incrivcl que parcçn a pauta de fcijilo no Rio Grundc do 
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Norte é de trezentos cruzeiros, ou seja, seis cruzeiros o quilo e está 
sendo vendido a três, quatro, até por dois cruzeiros, depende du dis· 
tância do roçado. 

O Governo estadual cobra uma pauta acima dos preços de 
mercado, porque o Estado empobreceu tanto que se o Governo nilo 
pressionar o comércio e não estabelecer pautas altas, ele não tc.râ 
urrccnduçuo suficiente para o pagamento do funcionalismo 

O apelo que faço, desde jâ aproveito a oportunidade dirigindo-o 
ao Dr. Paulo Viana, é no sentido de que se mande um representante 
da Comissão de Financiamento da Produção no interior do Rio 
Grande do Norte, para ver no interior o preço pelo qual está sendo 
vendido esse feijão de roçado, o preço da pauta imposta pelo Gover
no Estadual, o quanto representa de tributo, o frete pura que o mes
mo chegue em Brasil ia. 

O SR. ADALBERTO SENA- Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Agora, vou dirigir-me ao Dr. Paulo Viana. Conforme o Sr. Pre

sidente declarou, no dar-me a palavra, sou um Senador pelo Estado 
do Acre, portanto sou um homem da Amazônia c alêm disso sou 
também um cooperativista e por uma circunstância casual cheguei 
mesmo a ser Presidente, um dos fundadores de uma Cooperativa 
rural. 

Entilo, V, Ex• fez referencia às cooperativas na comercialização 
do feijão, inclusive intermediação, se não me engano. 

Agora, faz também referências ao caso da juta, que é um pro· 
duto da minha região. Diz V. Ex• o seguinte: temos concedido fn· 
cilidades especiais às cooperativas para aumentar a sua capacidade 
de absorção da produção. Temos, ainda - preste atenção para esta 
expressão ainda porque dá idéia que é mais alguma coisa que se 
acrescenta- instaladà postos especiais de compra, etc. etc. 

Então, eu perguntaria a V. Ex•: quais silo essas facilidades que, 
no caso dajuta, estilo sendo dadas às cooperativas, sem falar dessas 
outras que suo acrescidas? 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA - Senador, hã um cs· 
quema com cooperativas da região da jutn, na Amazônia, que consis
te no seguinte: adiantamos recursos a essas cooperativas com a 
garantia exclusiva do aval dos seus dirigentes, recursos que possibi
litam às cooperativas comprarem dos produtores, pagando cm 
dinheiro e imediatamente a esses produtores, e, posteriormente, 
fazerem o EG F com a Comissão de Financiamento da Produção. 

Essa é a facilidade que está sendo concedida às cooperativas. 
Em condições normais, Senador, só podemos financiar uma coopera
tiva no momento em que ela colocar o produto em penhor, ou seja, o 
produto tem que estar previamente com ela, para que ela possa obter 
os recursos do EGF. Como essas cooperativas silo muito pobres, c 
sem o pagamento em dinheiro não é posslvel comprar do produtor, 
mesmo com a promessa de pagar posteriormente, estamos adiantan
do recursos a essas cooperativas para que elas, com o dinheiro na 
milo, possam comprar do produtor e, posteriormente, fazer o EGF. 

O SR. ADALBERTO SENA -Quer dizer, o próprio órgilo 
adianta esse dinheiro. 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA- Nós próprios adianta
mos esse dinheiro com u garantia. o que é uma situação anormal, 
exclusiva do aval dos dirigentes. 

O SR. ADALBERTO SENA - Muito obrigado. Nilo quero 
tomar mais o tempo de V. Ex•. mesmo porque algumas dllvidas já 
foram explanadas por V. Ex• em resposta às perguntas do Senador 
Otair Becker, sobretudo, mas como S. Ex• falou sobre o caso de 
Santa Catarina, eu me permito, também, falar no caso do Acre c vou 
tornar-me aqui tumbi:m patrocinador du Rondônia. 

Nos Estados do Acre c Rondônia nilo existem ainda agências. 
Conforme foi dito, silo apenas treze agências cm todo o Território na· 
cionul. Agora rergunto: nessus agências, digamos do Muto Grosso 
ou do Parú, nilo sei de qual delas depende o Acre, existe rcprcscntan· 
tes indicados pelos Governos de Rondônia c do Acre? 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA- Senador, nós nilo te· 
mos, ainda as duas agências que fariam jurisdiçilo sobre Acre c Ron
dônia. Rondônia estaria vinculado no Mato Grosso c o Acre no 
Amazonas. Então a agência nossa de Cuiabi\ c a agência nossa de 
Mannus ni\o estilo ainda instaladas, mas como é uma tradição da 
CFP nós sempre buscamos que os governos estaduais possam colo
caril nossa disposição técnicos do governo estadual ou pessoas que 
possam trabalhar conosco que tenham ji\ uma identidade cm rclaçilo 
à região e, possivelmente, que detenham um conhecimento especifico 
a respeito dos problemas do Território ou do Estado. Isso sempre 
nós procuramos fazer. Como também procuramos que o agente nos
so seja, se possível, uma pessoa da própria região também. 

O SR. ADALBERTO SENA- Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria)- Com a palavra o no
bre Senador Mattos Leilo, do Paraná. 

O SR. MA TTOS LEÃO- Sr. Presidente, Dr. Paulo Roberto 
Viana, inicialmente quero dizer a V. St, como representante do Esta
do que mais produz no setor agrlcola do Brasil, que é o Parnnll, que a 
palestra de V, Ex• foi brilhante e esclarecedora. Nós do Parani\ tc
mos apenas a ressaltar o brilhantismo dos esclarecimentos que 
V. Ex• trouxe a esta Comissão no dia de hoje. 

Mas, também, dcsejarlamos fazer algumas perguntas sobre um 
produto que hoje pesa na nossa balança de exportação que é: a soja. 

Poderlamos dizer, Dr. Paulo, que no ano de 1974, tivemos, co
mo dizem os técnicos, um ano ati pico ou seja, o preço da soja no mer
cado internacional foi elevado, satisfatório, c o produtor teve uma 
boa rentabilidade na sua produção. 

Em 1975, tivemos um preço internacional baixo, e o produtor 
no meu Estado - que é o 2• produtor de soja do Brasil, o 1• é o Rio 
Grande do Sul - teve uma defasagem em seu preço c com isso até: 
prejuízo. 

Em 1976, tivemos preços relativamente satisfatórios. Em 1977, 
.estamos tendo um preço altamente satisfatório na exportação. E, co
mo bem disse V. Ext,ji\ colocou o nosso Pais, para orgulho c satisfa
ção nossa. como 2• exportador mundial de produtos agrlcolas. 

Com esses preços satisfatórios de 1977, o Governo, apesar de ser 
medida antipi\tica, porque todo o confisco é antipático, foi obrigado 
a instituir o confisco cambial, inicialmente de 7% c, logo cm seguida, 
para mais 5%, perfazendo 12%. Acredito que o assunto ni!o é propria· 
mente da sua Comissão, mas eu perguntaria se esse confisco não irá 
desestimular o plantio de soja nos próximos anos, com isso evidente· 
mente prejudicando a nossa balança comercial? 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA- Não, acho que ni!o, Se
nador. Definitivamente os preços de soja, mesmo com o confisco, 
silo pura o produtor, hoje, altamente satisfatórios c vamos continuar 
expandindo u nossa produção de soja. 

Acho que até o contrário, o conlisco de certa maneira ajuda. Por· 
que quando temos uma innaçi!o de preços, como esta que ocorreu 
com a soja, infelizmente o produtor nilo é o \!nico a se apropriardes
ses valores. A terra, por exemplo, se torna muito cara. Os donos da 
terra passam a pedir cada vez mais pelo arrendamento, no caso da so
ja e V. Ex• bem sabe que grande parte da produção de soja é feita cm 
terras arrendadas. Por conseguinte, o confisco de certa maneira tam
bém ajuda a que os preços de fatores c insumos nilo sejam innacionn
dos pelo preço final da soja. Ajuda também os produtos que podem 
ser produzidos na mesma àrcn de soja. Porque se temos um preço 
muito bom pura a soja e um muito ruim, como temos hoje, pura o mi· 
lho, arroz e algodilo, o que aconteceria, nilo fosse o confisco, é que te· 
riamos umu expnnsilci muito grande de soja e uma involuçilo na pro
duçilo de ulgodi!o, de arroz c de milho. Entdo, o confisco tem esse 
ofeito reparador. 

Realmente, Senador, nilo C: da nossa Arca o problema de confis. 
co, mas cu diria com muita tranqUilidade para V. Ex• que de todas 
us orções que o Governo examinou no momento cm que os preços 
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da soja passaram a comportar-se de maneira alfpica, acho que a do 
conlisco foi u mais ruzoável possrvcl. 

Veja V, Ex• que o Governo dispunha de seis opções para tratar 
do prohlema. A primeira delas seria subsidiar o consumo interno, ou 
seja, evitar que o nosso consumidor de farelo c de óleo, sendo que o 
consumidor de farelo também é agricultor, que é o produtor de suf· 
nos, aves, etc., praticasse os preços internacionais. A segunda opção 
seria fazermos um contingenciumento, como foi f~ito cm 1973. Para 
determinadas quantidades exportadas, o exportador teria que vender 
no morcado interno determinadas quantidades a preços prefixados. 
A terceira opçilo seria fazer o confisco e o Governo dar o destino dos 
recursos do confisco que bem lhe aprouvesse, ou seja, só fazer o con
fisco. A quarta opção seria o Governo adotar a medida do confisco, 
mus simultnncamcnte usar esses recursos do confisco para subsidiar 
o consumo interno o que veio a ser feito. A quinta hipótese era não 
fazer nada, ou seja, deixar o produtor de soja receber o preço interna
cional c termos a desvantagem de obrigar o consumidor de óleo c fa
relo do mercado interno a consumir a preços muito mais altos e ter
mos toda essa desvantagem de preços de terra elevando·sc·e menos 
produção cm 1977 e 1978 dos demais produtos que competem, pelos 
mesmos fatores de produção, com a soja, A sexta opção, Senador, 
cheguei até a esquecer, tantas foram as citadas, mas, vou me lembrar 
dela brevemente. Note V. Ex• que a opção adotada pelo Governo 
foi a que deu um valor de confisco mais barato, porque cxutamcnte 
distanciou, através da utilização desses recursos para também o sub
sídio, as diferenças desejadas entre o mercado interno e o mercado 
externo. Que seja, o confisco é sobre todos os aspectos razoável se o 
objetivo era de fixar um determinado limite de comportamento de 
preço para o mercado interno e para o mercado externo. 

Lembrei agora, Senador, da sexta alternativa: seria eliminar os 
estímulos fiscais de exportação para o óleo, que hoje está em 8% e au· 
montar o ICM para exportação de farelo pura 13%, Ele era de 5% na 
ocasião, passou para 7 ,5%. Então, era uma maneira, tambi:m, de dis· 
tunciar um pouco os preços externos do preço interno, Então, julgo 
que esta política foi adequada, E respondendo à pergunta de V, Ex•, 
posso dizer, tranqUilamente, que o produtor não será prejudicado 
por ela. Acho que a política foi razoável e estamos mantendo o nosso 
consumo interno, o que também i: importante pa;a esse produtor. 

O SR. MATTOS LEÃO - Já que V. Ex• foi gentil em 
responder-nos a pergunta que não é do seu setor, eu perguntaria a 
V. Ex• também o seguinte: e se houver uma queda no preço interna
cional da soja'? Porque, concordo, perfeitamente, os produtores do 
meu Estudo também concordam. O primeiro confisco de 7% foi até 
relativamente bem aceito no Estado do Paraná, posso informar a 
V. Ex• O segundo, de 5%, já preocupou bastante os produtores, 
Mas, caso haja uma queda no mercado internacional? A grande 
preocupação dos nossos produtores é esta, se houver uma queda nos 
precos intcrnncionuis, esse confisco irú persistir? 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA- Obviamente não. Sena· 
·dor, porque ui nesse caso o confisco passa a ser regressivo para os 
objetivos que se tem de manter a expansão da produção de soja. Os 
preços internacionais de soja fatalmente vão cair. A produção de 
soja nos Estudos Unidos, que agora passa 11 ser u principal 
componente de influõnciu no mercado internacion11l de soja, estú-se 
comport11ndo bem, o plantio já está encerrado, 11 situação climútica 
corre bem. Se tudo continuar como estú, teremos umu grande produ
ção de soj11 nos Estudos Unidos c os preços de soja deverão declinar 
dos níveis utuais, cm bom permaneçam 11 níveis bast11ntes favorúveis, 
menores dos que os de hoje. O produtor, nutur11\mente, Vlli rec\11m11r 
disso, mas temos que reconhecer que os preços ainda serão muito 
favorúveis, considerando us médias que vinham sendo observad11s 
cm unos untcriores, 

Posso tentar 11jud11r um pouco V. Ex• com números, no que se 
refere uo problema do conlisco, Eu estimaria hoje, Senador, que os 
preços de grilos de soju entre :!HO e 300 dólares, FOB- Brasil. pcrmi-

tiriam a venda no morcado interno de farelo no preço estabelecido de 
CrS 2,50 e preço de óleo aos níveis tabelados. Em outras palavras, se 
o preço de soja declinar para os níveis entre 280 e 300 dólares a 
tonelada FOB- Brasil, nós podemos eliminar o confisco, eliminar o 
subsidio c muntcr os preços internos aos nfvcis atuais. Então, esse 
seriu o nível de renúncia para o confisco. 

Admito, por outro ludo, Senador, que os níveis atuais de 12%jã 
poderiam ser alterados, mas qualquer cspecu\nçi!o feita por um 
membro do Governo, a esta altura, a respeito de modificação no 
confisco, é uma manifestação indesejável. No momento cm que 
alguém do Governo admitir que o confisco pode ser modificado, 
teremos como conseqUência a paralisação imediata de todos os trâ
mites de comercialização, gerando-se aqueles prejuízos de lentidão 
na nossa comercialização. Então, o que acho que deve ser feito é o 
Governo decidir imediatamente colocar cm implantação um novo 
confisco, se isso for o desejado c não se fazer nenhuma especulação a 
respeito do assunto. 

Novamente, Senador, eu pediria licença a V, Ex• para convocar 
um dos técnicos da CFP sobre assunto de soja. Já esperando que 
houvessem perguntas nesse sentido, preparei alguns números para 
que V, Ex• possa aquilatar bem o problema dos números do 
con\isco. 

Peço que seja projetado quadro sobre decomposição de preço. 

SOJA DI CllXoS 

l. C::C':';,ç::;o i'O!l, t:SS/t J:;Q,OO 3~0.,00 370.CO J::iD,OO 
2, ::::v::\~;;:;, E:-: c:s/; .;.sss,so ~.875,50 5,15<.,10 s . .;J2,70 
l, n::;cs ;.cs Pj).O~u-:oas:s 

PCR 60 k9' 165,10 176,26 187;'1 198,57 

Ali estüo, Senador, trés decomposições a partir do preço FOB 
da soja em dólares, por tonelada, e o respectivo ao produtor que é 
visto nu última linha. Partimos de cotações desde 280 dólares. 

O SR. MA TIOS LEÃO- O preço a tua I, não? 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA -Não, O preço ntual é 
mais alto. Mas estamos só comprovando n V, Ex• que, dado uma co
tação de :!80 dólares a tonelada, que é a cotação que permite vender 
o f:11elo e o óleo nos preços atuais no mercado interno, decomposto 
daria ao produtor CrS !63,00, preço por saca, ao produtor, livre de 
tudo. Isso é uma comparaçilo direta. Ao preço de 300 dólares, tc
ríamos 176 cruzeiros; uo preço de 3:!0 dólares, teriam os 196, 

O SR. MA TIOS LEÃO- Poderia V, Ex• me esclarecer? E o 
preço de custo por saca? Aí i: o preço de venda. 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA -V, Ex• indaga o custo 
de produção purn produzir essa soja, nilo? Essa ui é uma soja que já 
foi colhida, Entilo ela foi pluntudu com custo de produção do ano 
passado. Os custos de produção, particularmente no Paraná, silo 
inferiores a 100 cruzeiros u saca. 

O SR. MATTOS LE,\0- 85 cruzeiros, 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA- Oitenta c cinco cruzei· 
ros ê um bom custo pura um bom produtor. t: um custo que ficaria 
entre RO e 100 cruzeiros no Purunu: no Rio Grande do Sul é um 
pouco mais elevado. Vcju V. Ex• que poderiam os reti1111 o confisco 
no momento cm que o preço da soja atingisse ufi entre 280 e 300 dó· 
lt11cs FOB a toneludu. 

Agora, jil que o Senador perguntou u respeito de custo, vamos 
tentar olhar para o uno que vem. 
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Peço que seja projetado quadro sobre compnrnçüo de custos. 

r:OJA ::.I r.rtl.OS 

~~.:OtC.~OI U~idOI Dr,u.U. 
M,Lo•Co;to R,C,do Slll PAun.t 

c:::;oxs v.;:::~v::s: 

):~:;~:J.na .a::,u :u.s,oo U9,10 
xZc;-O::.c•ot:o\ :no,ss 252,00 208,60 
:::nG\:.."!'..:1) 

s.:ac:~tcll U9,U 331) 1 00 '!IU,OS 

f4:t!.l.~untoa a ClllcSrct. 99,87 .i lO ,00 72,,0~ 

ll.:~rb!.cid&a o 1n,ct1c.1.du 306,72 ~10,00 216,14 

CIUil•:&s 01Val'UI l,SG "' 
0:10:c• •lC,:Ig ~ ...!l.!.?. 

'=C:',.\:. l,ll$,47 2,002,00 2,028,3. 

cas:cs rrxos 
D.:t~:ocillç~o 4?0,~6 480,30 512,7.( 

.:'u:;:~• ~/o capital tix.o us,s.: 23,,70, :r:u,n 
':'.:.::to• O S4;'U::'CI U,oll 
:.:::_;~ou.; Co:"'il l,Ql,Gl 
n:t:o-~a·o~ra 3Sl.~o 234,00 lOII,U 

':'Oõ.U. 1,305,4:1 IISl,'Dil t84,U 

:'t:l?..\ 2.202,18 3?:1,00 700,0\1 

c::::Q '!C':A:o (, 2c'7 ,0'7 ].283,00 ·3~'7l],l2 

Rer.~!r:.cr,to Zli)Or.!:C:O, Xg&,/b& 2,15D,CO l,GOO,OO :r:;:r:oc,oo 

CUS':'O PCi~ ':O'Jt~ 2.2:14,12 2 .. ou,aa l..U7,S1 

o:c,::s;..s llZ: CCX:RC:I.I.IuçJio 200,00 1!11,12 827,1' 

':'~.h:., ~O PO~:O, CR$/t ~.u,,42 2,,o,u 2,515,01 

':'Q:':.:.t ~Y, 1:!:$/t 17S,:ZO 21l,2~ 180,55 

Isso, Senador,jã fnz parte do trabalho que n CFP neste momen
to executa, para orientar o Governo no que se refere à fixação dos 
preços mínimos. Todos os anos fazemos uma viagem nos principais 
centros produtores e consumidores do mundo, a fim de verificar o 
que se imagina lã que vai acontecer com n produção ngr!cola. Aqui 
fazemos umn comparação entre os custos de produção de soja nos 
Estados Unidos, dessa soja que estã sendo, neste momento, plan
tada, comparando com os custos de produção de soja no Brasil, 
particularmente no Rio Grande do Sul. 

Chamaria n atenção de V. Ex• que n despeito do fato de que nós 
teremos uma grande elevação de custos de produção esse ano, ou 
seja, n soja que serã plantada este ano terã em relação ao ano passa
do uma grande diferença de custos, principalmente em decorrência 
dn falta de subsidias pura fertilizantes, ainda assim, conseguimos 
produzir mais barato do que nos Estudos Unidos. O custo por toni
lacta, nos Estudos Unidos, dâ 2 mil e 254 cruzeiros, enquanto que no 
Brasil dá 2 mil e poucos cruzeiros. Então, V. Ex• nota que conse
guimos produzir nindn mais bnrnto do que eles. 

O problema sempre ocorre na hora de comercializar. Enquanto 
os americanos conseguem colocar no porto, cm condições de 
exportação, n 200 cruzeiros n tonelada, o custo pnrn o Brasil é de 
918; diferença de frete e ICM e outras despesas que existem pnrn nós 
c não existem para eles. 

Chamaria a utençilo de V. Ex•, também, pnrn o problema de 
fertilizantes, que me estã preocupando muito. Enquanto os america
nos conseguem colocar fertilizantes nn sun lnvourn n menos de 100 
cruzeiros n tonelada, o nosso custa 630. 

Entüo V. Ex• vê que, n despeito de todas essas dificuldades nós 
ainda estamos produzindo soja n preços competitivos em rclaçüo aos 
americanos. Eu diria com trnnqOilidnde u V. Ex• que o confisco nüo 
vni prejudicar essa expnnsüo de soja, embora tenhamos que admitir a 
realidade de que os nossos custos serüo muito elevados pura n futura 
"'Ira c os preços serilo inferiores a dn safra presente. Diria a V. Ex• 
que teremos que trabalhar n niveis em torno de '250 dólares u tone· 
lnda para u futura comercinliznçüo de nossa safra. 

O SR. MATTOS LEÃO- I:: o preço minimn? 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA- Não, é o preço no mer
endo intt:rnacional, o preço mínimo é outru história. 

OSR.MATTOS LEÀO-MuitogratoaV. S• 

O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria)- Concedo u palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Sr. Presidente, 
Dr. Paulo Viana, começo por agradecer n V. Ex•. Sr. Presidente, 
pelt1 idéia de ter trazido u esta Comissão o Dr. Paulo Viana. Dos 
expositores c das autoridades que o Governo nos tem mandado a 
C!'Sln Custt, foi uquele que mais me impressionou nas Comissões pela 
lirmcza dos dados, pelo volume da linguagem, pelo brilhantismo dn 
exposição e pelo tema. finalmente, que toca u todos nós, que é o 
nosso feijão de cada hora. 

Dr. Paulo Viana, ouviu sua exposiçilo dentro dessas carncterís· 
ticas a que estou me referindo. Fiquei impressionado pela alirmação 
de V. S•, nos quadros apresentados, que, de doze produtos esta· 
cados, apenas quatro produtos, que dizem respeito às necessidades 
primárias do povo, à nossa suhsistência, não são estocados pelo 
Governo. São eles: arroz, feijilo, milho e n sojn. Enquanto o algo
dão, a cera de caroaúba, que não se consome, nüo se come: o lia de 
sedu, a juta, a malva, a sc:mente de juta, o sisai e o sorgo são esto· 
cactos. Causa-me espanto que produtos da subsistência do povo, dns 
suas necessidades primárias, não tenham n participação devida do 
Governo. Um Pais, que V. S• situou entre os três maiores produtores 
de feijão do mundo, pela extensão do seu território, como n China e 
a lndia, i: importador de feijão, de leite em pó, de carne, de café e 
diversos produtos agrícolas, quando nilo o deveria ser. 

As minhas duas perguntas terão uma conotação paradoxal. Dr. 
Paulo Viana, o que vejo diante dessas exposições que o Governo tem 
trazido às várias Comissões - nilo sou da Comissão de Agricultura, 
sou de Minas e Energia- é a manifestação de que estamos vivendo 
um capitulo da estatização violenta do Pais, para nüo dizer da sua 
socialização. Verilicamos essa estatização no terreno da eletricidade, 
da siderurgia, da estrada de ferro, da SUNAMAM, do petróleo, das 
editoras. Vale dizer, que é uma preparnçàQ para a socialização que 
vem por ai. A Agricultura tumbém está vivendo essa hora. 

Pergunto: por que esses produtos primários da subsistência, do 
consumo diário, do estômago do povo, que gera ns maiores dis· 
cordâncias e que pode gerar amanhã as maiores violências - o 
arroz, o feijão, o milho, a soja não têm uma participação em índices 
muito mais significativos do que essa tabulação que V. S• nos 
ofereceu? 

O SR. PAU LO ROBERTO VIANA - Agradeço ns generosas 
palavras de V. Ex• Concordo que o problema da estutiznção é grave. 
O sc:tor ngrícolu não está, infelizmente, imune. Acho que devemos 
todos lutar para inverter essa tendência. 

Com relação no problema dos estoques, nobre Senador, volto n 
lembrá-lo de que os estoques formados pela CFP não têm o objetivo 
de regular o mercado. Silo feitos com o objetivo de garantir o 
produtor. Compramos o estoque pnrn garantir o produtor. Se for 
necessário tudo, nós comprumos. Nilo há qualquer politica deli
berada de, através de estoques, regular para o consumidor. Con
dordo, por outro ludo, nobre Senador, que deverlnmos ter uma poli· 
tica de estoques deliberados, nilo ocasionais como silo esses. Essa é n 
grande diferença que existe entre esses estoques, que suo ocnsionnis, 
com os estoques que suo deliberados. Concordo com V. Ex• que de· 
verfurnos ter estoques deliberados de produtos como leite, carne, 
feijão, arroz e milho, no mlnimo esses cinco. Lembro a V. Ex• que 
no caso da carne esse estoque já i: feito. No caso do leite é feito de mn· 
neira denciente. A nossa politica do leite é uma politica que se 
compuru i1 do feijuo. O Brasil está-se tornando um grande impor
tador de leite, como o est(l de feijão, num purudoxo com suu con· 
dici\o de grunde exportador de produtos como soja, milho, ulgodüo,. 
etc. Acho, por conseguinte, que é justo huver uma politicu de esta· 
qucs deliberados pura esses produtos. Havia por purte do Governo 

i 
'• 
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intenção que isso fosse feito, Razões diversas têm impedido que isso 
se concretize. Os esforços na formação de estoques têm sido 
erráticos, para dizer o mlnimo. Foram feitos no caso do arroz o ano 
passado, foram no caso do feijão, não com a intenção de estoques, 
mas feito de novo pela CFP no ano de 1975, quando a presença de 
estoques, ainda que no momento o Governo os tivesse formando, 
tivesse que majorar um pouco os preços normais, sempre normali
zaria o mercado no momento da sua venda, Sou um adepto da idéia 
de que os estoques devem ser formados, Acho que os estoques têm 
uma conotação estatizante, porque no momento el)l que se faz o esto
que se inibe uma evolução do preço no pcrlodo dá cntrcssafra, e: o 
que hoje ocorre com a carne, quando cm determinadas condições o 
Governo se torna o único comprador, Mas veja que essa é uma 
desvantagem, de certa maneira, estatizar também através dos esto
ques a comercialização agrlcola, que é mais do que compensada pela 
vantagem de ter o estoque, Acho que é sempre desejável a presença 
de se ter um estoque, ainda que ele tenha essa conotação de elevar os 
preços, mas é mais desejãvel do que importar o produto posterior
mente para abrandar uma crise à qual o Governo estã sujeito, muitas 
vezes em pequenos perlodos, quando o produto está em mãos de 
poucas pessoas c que podem fazer com que os preços·dc mercado se 
tornem excessivamente nervosos. Confesso a V, Ex• que insistlamos 
bastante no sentido de que esses estoques fossem formados, princi
palmente de feijão, milho e arroz, mas por razões diversas o Governo 
não cumpriu esse objetivo, mas tempo vi rã em que teremos esses esto
ques e tempo melhor ainda virá em que esses estoques serão dispensá
veis, 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Eu me felicito de ter suscitado 
a V. S• essa resposta. Nilo esperava que a resposta fosse tão cate
górica, tão afirmativa, tão sincera como a que V, S• me deu, Re
cordo de um ditado que na minha roça a gente usa: "pelo barulho da 
carruagem jã se sabe quem vem vindo", V, S• me chamou a atenção 
não pela exposição que fez hoje, mes pela entrevista que deu hã 
poucos dias pela televisão, Aquela entrevista me chamou a atenção 
para a figuru de V, S• Hoje aqui se confirma o pensamento, o julga
mento e o juizo que fiz de V, S• Pode estar certo que V. So foi um 
dos mais brilhantes expositores que já ouvi na Casa, E se não 
estivesse falando sobre um assunto fundamental poderia ser sempre 
um expositor brilhante c sincero em qualquer problema que 
abordasse. 

A segunda pergunta é a complementação do paradoxo. V. S• 
vci-mc desculpar. se bem que concordou comigo, já que estamos 
nesse rancho de estatização, de que tenho medo, sou do MDB, par
ticipei da primeira trincheira da Revolução. Tenho medo porque fui 
um dos que lutaram na Cümara para que a Revolução se fizesse, Nilo 
sou contra ela, Hoje tenho medo dela, pelo volume de estatização 
que assinalei. V, S• enunciou duns coisas: primeiro, somos o 
segundo Pais exportador de produtos agrlcolns. E disse algo que me 
sensibilizei também: a solução nossa estú nu agricultura. 

Voltando ao feijão, Sou um brasileiro que fico sensibilizado 
quando lê no jornal a noticia de importação de uma grama que seja 
de feijão, Silo oito milhões e quinhentos mil quilômetros quadrados 
de território. Estamos nessa fase estatizante; se o Governo, através 
de sua politica crcditicin está interferindo brutalmente na agri· 
cultura; se produzimos carne é porque o Governo quer que produ
zamos carne; se produzimos o leite é porque o Governo quer que pro
duzumos leite, Produzimos o produto que o Governo quer, que se 
produza, por que não produzimos o feijão, que nos está faltando nu 
mesa? V, S• não está estrunho u cssu solução, V, S• apontou cssu 
solução. A solução V, S• upontou nu sua entrevista uo Jor11al do 
Bra.rl/, do dia li de muio pussndo, quando, se referindo ao feijão, diz: 

"Outra inovuçi\o que podcrú ser udotudu, tumbé:m com 
o objctivo de cstimulur o plantio do feijão c outros produtos 
que se dcstinum uo ubustecimento do mercudo interno, c a de 
se estubclecer umn espécie de um contingc:nciumcnto," 

Sou do interior, trago na calça ainda as manchas de melão de 
Silo Caetano c de nossas veredas e de nossos caminhos. Portanto, 
falo como homem do interior, se o Governo quiser produzir feijão 
vai produzir feijão, {;preciso que haja o contingenciamento. Produz
se carne c o Governo depois sufoca o produtor de carne, produz-se 
'leite c o Governo depois sufoca o produtor de leite, produz-se a 
carne de porco como bem disse o nobre S•nador por Santa Catarina 
c o Governo depois sufoca o produtor, 

Produz-se café no Brasil, Dr. Paulo Viana, exigindo-se depois. 
um confisco de 149 dólares para todo o café produzido no Pais, Mas 
para o meu Estado o Governo fixa em dois mil cruzeiros o preço da 
saca c arrasa o produtor de café do Espírito Santo, Se o Espírito 
Santo paga o confisco, como pagam todos e paga o seqUestro, 
porque produz café de inferior qualidade, então, por que o Governo 
não pode admitir o contingenciamcnto para a produção do feijão, do 
arroz, do leite, enfim, de outros produtos. O Banco do Brasil, através 
de sua política creditfcia, em mil e oito agências espalhadas pelo in
terior do Brasil, fomenta ou desacelera a produção, V. S•, conhece
dor do problema como demonstrou aqui e na sua entrevista que deu 
na televisão e no Jornal do Brasil do contingenciamento da produção 
do feijão resolveria e não passaríamos mais por esse estado, 
possuindo 8 milhões c 500 mil km', produzimos tantos jogadores de 
futebol, mas não produzimos feijão. e: o contingenciamento, contra 
a minha tese, contra a estatização para que o brasileiro tenha na sua 
mesa o feijão farto, 

V, S• bem definiu que não se fala no estômago do povo, mas 
está tratando do coração, porque onde estão nossos interesses está o 
nosso coração. Esta é uma sugestão e um apelo. Tenho um prazer 
muito grande em conhecê-lo pessoalmente. Conheci V, S• pela tele
visão, pela entrevista no jornal, mas hoje tive o prazer de conhecê-lo 
pessoalmente, V. S• foi além das minhas expectativas. O Senado 
hoje viveu um grande dia com a exposição de V, S• 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA- Agradeço mais uma vez 
as palavras generosas do nobre Senador, 

Apenas para esclarecer os demais; o problema do contingencia
mento, a que se refere o Senador, é uma idéia de que para a con
cessão de financiamentos de outros produtos que estejam normal
mente estimulados pelo mercado, como é a soja, haveria a obriga-

, toricdude de com certo percentual desse custeio fosse aplicado no ,. 
plantio de feijão, Essa idéia não é minha,já foi aplicada em anos an
teriores. Compartilho da mesma sensação de paradoxo que V. Ex• 
tem, porque no momento em que somos contra a estatização, esta
remos obrigando o produtor a plantar aquilo que ele normalmente 
não gostaria de plantar. O objetivo seria amparar o consumidor. 
Essa idéia não é definitiva ainda, nobre Senador. f: muito importante 
no caso o testemunho que V, Ex• faz. nobre Senador. de apoio a 
idéia, Tenho tomado o cuidado de nas viagens que faço ao interior 
de sempre perguntar ao produtor que impressão ele tem a respeito 
disso. As opiniões se dividem, ulguns acham que não deveria isso ser 
aplicado, outros já ucham. No momento, nobre Senador. estou em 
dúvida. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Permita-me uma interferência? 
A opiniilo contrúriu é u seguinte: o plantio em nosso Puis nilo é feito 
por condições topográfica, nem precipitação pluviométrica, nem por 
beleza, mns, como no mundo todo, é porque se visa no lucro, O 
feijão não dá o lucro cm alguns Estados que dá em outros. Os produ
tores não querem plantar o feijão porque dú prejuízo, mas se eles 
plnntum café pnru ter lucro pnra vender a seis mil c quinhentos cru
zoiros a saca, então o Governo obriga que eles vendum a dois mil. o 
produtor está sncrificado c pode também sacrincnr o plantio de 
feijão, que é do consumo diário do povo, Estou de acordo, O 
Governo pode fuzer isso, se já fez por muito, pode fuzcr um 
pouquinho, Nilo é isso que vni entornar o copo d'água. 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA -O que gcru desconfor
to paru mim, nobre Senudor, nessa obrigatoriednde, nesse contingen-
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ciumento é: que possivelmente o próprio Governo é responsável pelo 
fato de que o feijão não dá lucro. Por não ter atentado há longos 
unos purn o problema gravlssimo de pesquisa tecnológica para pro
dução de feijão, como também por estabelecer eventualmente uma 
polfticn de tabelamento, que impede o produtor de se apropriar, 
quando isso é posslvcl, do escasso lucro que o feijão dá. Isso que me 
deixu um pouco desconfortável de propor uma medida como essa. 
Ela nuo está no âmbito da CFP, foi apenas mencionada numa poli· 
tica geral. 

Mas acho, Senador Dirceu Cardoso, que como dizia a V. Ex•, o 
testemunho que dá, neste momento, de apoio a essa medida, para 
mim é muito importante, porque o que preciso é realmente da certe· 
za de que essa medida não vai gerar tanta insatisfação, quanto ela, 
inicialmente, me parecia que geraria, porque é sempre uma obriga· 
toricdndc, é uma imposição sobre o merendo, c não há nada mais 
sábio, para locar os recursos da economia, do que deixar o merendo 
funcionar sozinho, deixar quem quiser procurar seu próprio lucro. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Agradeço. As explanações de 
V. S• me satisfizeram plenamente. 

O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Benedito Ferreira, pelo Estado de Goiás. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Sr. Presidente, Dr, Paulo 
Vianna, Srs. Senadores: 

Lamcntavclmen te, outros afazeres me impediram de assistir à 
exposição do Dr. Paulo Viana, mas posso assegurar n S. S• que vou 
inteirar-me do teor de suas palavras com que esta 'Comissão foi 
premiada, c agora com as respostas brilhantes que o Plenário vem 
recebendo, pelo que antecipo meus agradecimentos. 

Mas tinha anotado duas indagações, mas no curso das res· 
postas, cm função ao proposto pelo nobre Senador Dirceu Cardoso, 
ocorreu-me que, especialmente, no que diz respeito ao feijão c à soja, 
que há um óbice muito maior do que aquele que se apresenta à 
primeira vista. O primeiro deles é eminentemente técnico: é a rcsistên· 
cia que se cria na região que passa a produzir a soja, a resistência 
orgânica, que impossibilita seja ali produzido o feijão, Cria a soja, 
segundo o que já pude inteirar-me, uma espécie de anticorpos c que 
inviabiliza totalmente a produção de feijão na mesma região. 

O segundo é o aspecto técnico de mecanização. Lamcntavelmen· 
te, até hoje, não desenvolvemos máquinas nem uma tecnologia para 
produzir o feijão tão economicamente, como sói ser passivei ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Permite V. Ex• um aparte? 
(Assentimento do orador.) Mas se todas as propriedades, ou se a 
maioria das propriedades agrícolas brasileiras produzissem só para o 
consumo, o feijão não bastaria para o consumo do povo brasileiro? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Gostaria de continuar 
desenvolvendo meu racioclnio, com o qual daria a resposta ao nobre 
Scnndor Dirceu Cardoso. 

Como homem ligado à agropccuárin, como homem de livre 
empresa, sou, talvez, um dos que mais têm sofrido por esse dcplo· 
rávcl modelo econômico, ao qual fomos obrigados a nos engajar, 
espocinlmentc a partir de 1964, embora essa Revolução tenha sido 
feita, sobretudo, para nos libertar desse modelo que, infelizmente, cs· 
tamos exercitando utuulmente. Mas, cm verdade, como empresário, 
tenho feito, tumbi':m, a par de minhas queixas, desse modelo que ar 
está, uma autocrítica. Autocrltica porque desgraçadamente uma 
parcela pondcri!Vcl dos "empresários" no Brasil silo muito mais 
empresários de coquetel -silo os empresários que chamo de copo 
nu mão - cmprcsl1rios que buscam recursos subsidiados do Govcr· 
no c criam us chamadas empresas pobres de empresários ricos. E nf 
fortulecc·se, como se tem fortalecido, graças à nossa ambição cmpre· 
snrinl, os tccnocrutiiS, que só se sentem importantes c só se realizam 
agigantando esse "frnnkstein" que ui está insuciúvel. 

Logo, nilo há como pensar que possa o Governo, por si só, rcsol· 
ver 0 prohlema. Há que haver da nossa parte, dos empresários, uma 

tomada de consciência, que possa impedir, como vem ocorrendo 
recentemente, c eu pude até denunciar, da tribuna do Senado, a espe
culação mais que vergonhosa no sctor fundiário, Em Suo Paulo, por 
exemplo, pude assinalar, houve uma supcrvulorizaçilo das terras 
nuas, que atingiu, em média, no qUinqUênio 69/74, 52% ao ano, isto 
é, valorizaram-se as terras 312% cm cinco anos. Ora, se nós temos 
consciência de que o principal fato r de produção no caso é a terra, co
mo poderiam atividadcs permanentemente subsidiadas, porque de 
baixa rentabilidade, permitir-se essa valorização, senão com fins c 
objetivos mais que especulativos c até mesmo imorais, 

De sorte, que não hã como deixar de queixar, de lamentar. Mas, 
temos verificado que, a par dessa estatização, tem havido, também, 
por parte do Governo, algumas medidas salutares, No caso do boi, 
por exemplo, cm virtude da cspceulnçilo desenfreada, ocorrida cm 
1973, o boi duplicou de preço, De 64 cruzeiros a arroba, foi para 110, 
120 até 130 cruzeiros. Isso atraiu muita gente que nilo era do ramo, 
para especular no negócio de boi. Resultado: a terra supervalorizou, 
superinflncionou o seu negócio. E não ocorreu à maioria dos nossos 
dirigentes a causa desse afluxo enorme de neófitos para a atividadc, 
para a pecuária. Ocorreu, que foi cxatamcntc naquela época que a 
Revolução quis acabar com a especulação monetária, com a cspc· 
culaçilo dos agiotas. Esses, premidos pela denúncia, não deslum
braram outro melhor lugar para aplicar os recursos senão no boi. E o 
resultado foi que o fazendeiro, o autêntico criador que vendia, àque
la altura, um bezerro por 800 cruzeiros, hoje, vende esse bezerro por 
500 cruzeiros. Faça-se a deflação de 800 cruzeiros daquela época 
para os 500 cruzeiros de hoje, verificaremos que se está vendendo um 
bezerro por um quarto do valor real pelo qual se vendia naquela épo
ca. Porque, em verdade, quem estã sofrendo é o pecuarista. A regra, 
normalmente, sempre foi vender-se dois bois gordos, para se com
prar três magros. Atunlmentc, vende-se o boi gordo, compra-se com 
o produto que foi apurado dois bois magros, e ainda sobra dinheiro 
para sal, vacina e outros custeios. Então, o que há é o processo de 
mera transferência de renda. Nilo há enriquecimento, 

De outro Indo, desgraçadamente, a partir dos alborcs da Repú
blica, inaugurou-se, no Brasil, uma politica realmente que sempre 
objetivou destroçar a economia rural. Primeiro, o golpe, talvez de 
misericórdia, dado na economia rural foi a libertação dos escravos, 
na forma em que ela foi feita, O segundo, foi a partir de 1930, ai 
talvez jã objetivnndo esvaziar o poderio da chamada nobreza rural, 
que ainda perdurou até 1930. Para tirar-lhes o poder politico, Gctú· 
Iio Vargas, muito hábil, que não queria ficar mais sujeito aos coro
néis que deram a vitória da Revolução, começou a legislar, hipócrita 
c criminosamente, para o homem da área urbana, cm detrimento do 
homem da área rural. O Brasil, como as demais nações civilizadas, 
participa da OIT, Aquela organização que se reúne normalmente em 
Genebra já expediu cerca de 135 recomendações, das quais o Brasil 
adotou mais de 120. Nos Estados Unidos da América do Norte, nilo 
foram adotadas 50, Isto por que alegam que muitas dessas reco· 
mendaçõcs, jú as tinham cm prática, Mas a maioria delas, porque 
muito avançadas pura o seu estágio cconômico-social. 

No Brasil, tcm·se uma pressa muito grande em legislar-se, sem 
verificar se essa legislação é compntfvel com u realidade brasileira, 
Então, esse preciosismo jurídico acendrou c acelerou o êxodo rural, 
que ar está. 

Em 1973, o CONDEPE procedeu um estudo sobre o problema 
do boi, c aqui estou respondendo ao Senador Dirceu Cardoso, 
Àquela época, 49% do preço desse boi, ficava na cidade. O produtor 
levava cinco anos de fiscos e de dificuldades para produzir esse boi. 
A cconnm ia urbuna, no caso, cm cinco dias, matava esse boi c o 
comercializava, c detinha para si 49%, c só 51% ia para o produtor 
rural. Duf está minha cxplicaçilo ao nobre colega da Oposição, é que 
de fato há um esforÇo, porque hoje já se inverteu, Só 41% desse boi fi. 
cn na cidndc, 59% já vai pura o produtor rural, Então, há de fato um 
cngujumento, por parte dos Governos da Revolução, mas muito 
mais culminados pelas deficiências empresariais, do que mesmo por 
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uma liloiofia de Governo, ncfisc malfadado modelo económico que 
ainda temos de tolerar por muito tempo. 

Mas, os minhas indagações, Dr. Paulo Viana, a par dessas 
observações grosseiras, é que, sendo V. S• executor da politica de 
financiamento da produção, eu perguntaria se não lhe ocorreu a 
necessidude de modificar-fie no Brasil, já que temos que manter esse 
citado de coisa! que ai está, um novo modelo de subsidio para o 
produtor rural, visto que a Comissão de Financiamento da Produção 
vem !Ubiidiundo cerca de um milhão e 500 mil contratos ugropccuâ
riofi, li!O equivaleria atender mais ou me~os a um milhão de 
produtorefi rural!, · 

Segundo o INCRA, fiegundo o seu cadastro, existem em advida
de, maifi de 4 milhões de propriedades. Ora, na hora de vender o 
produto, esses outros 3 milhões de produtores rurais, vendem pelo 
mefimo preço, embora produzindo com os seus recursos próprios, ou 
com recursos tomado! em outras fontes, obviamente a juros às vezes 
questões até extorsivos, outros chegam até a vender na rema a sua 
produção para efctivá-la, porque não têm muitas vezes acesso ao 
crédito por várias razões. Um deles, c o maior de todos, 
evidentemente, é a situação fundlâria vigente no Brasil. 

A minha indagação, repito, é se não ocorreu ao brilhante Dr. 
Paulo Viana, à Comissão de Financiamento da Produção uma 
fórmula pura fazer justiça, tanto quanto pos!lvel, passássemos a 
subsidiar um produto, não o produto dos juros negativo. 

Minha outra indagação, embora cu saiba que não está afetu ao 
seu setor, fiemos um Pais das autarquias, das sociedades de economia 
mista, de empreguismo, desse dunismo tresloucado, que nos leva a 
criar pólos paralelos que muitas vezes até eonflitam-se. Dai porque 
temos o CONAB, temos a COBAL, temos a Comiisão de Financia
mento da Produção CIBRAZEM e por ui vumos. Mas é a pressão ur
bana que obriga e comina o Poder Público a criar empregos para 
parasitar a economia primária. 

Temo! aí, um caso típico: a cstocagcm de carne. O estoque regu
lador tem girado cm torno de 220 mil toneladas, que tem custado ao 
contribuinte, ifito já é um estímulo para a estocugcm deste 
ano, um prejuízo de 2 bilhões de cruzeiros, ou seja, cerca de 8 cruzei
ros por quilo, o custo operacional da COBAL, entre juros, armazena
gem, embalagem, enfim, comercialização, etc, Ora, se não seria o 
caso, indago a V. S•, como homem experiente do setor, antes de 
gastarmos inutilmente, e vou demonstrar porque, esses 2 bilhões de 
cruzeiros, que seriam bastante para financiar um milhão de bois ma
gros, que dariam, depois de abatido, as mesma! 220 mil toneladas, 
cm vez de Cfitocarmos, consumindo energia, numa época que esta
mos todos clamando c pedindo proposta de energia, estocaremos 
esses bois em invernadas para que, cm vez dele perder peso nus câma
ras, ganhasse peso nos pastos. E a rcgii!o jã temos em perfeitas 
condições, para estocar este boi para ser abatido exclusivamente na 
entresfiafru. No caso seria o Sul do Maranhão, o Sul do Pará, o Nor
te de Mato-Grosso e o Norte de Goiás, porque o regime de chuva 
tira a riqueza da terra daquela região, tão produtiva até aqui, o abate 
continuado de bois gordos naquela ãrca, 12 meses por ano. 

Assim, Dr. Paulo, ficam colocadas as minhus indagações. Se 
não lhe ocorreu que se poderia tornar-se objeto das suas preocupa
ções ampliarmos o apoio à produção agrícola, com a modificação 
estrutural do crédito e do subsidio através do crédito, subsidiando, 
no caso, o produto. E de outro lado, se não teria V. S• meios para 
examinar e tentar vender a idéia, porque o Conselho Nacional de 
Abastecimento, a COBAL, os setores enfim, que estilo ligados u suu 
autarquia, para que pussássemos a nos preocupar com o estoque de 
carne nas invernadas, 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA- Pessoalmente, Senador, 
nilo tenho dúvidas nenhuma, c tenho certeza que o Ministro Alysson 
Paulinelli tilo pouco Ui tem, de que o desenvolvimento recente da 
agriculturu brasileira, e por recente, eu me refiro a um período poste· 
rior u 1964, tem sido feito de uma munciru muito descquilibruda, ou 
seja: se o objetivo cru obter uma expunsilo do sctor ugrlcolu, u tuxas 

médias anuais de 7%, nós deveríamos equilibrar nossos estímulos 
para o sctor, tanto no que se refere à politica de crédito, quanto no 
que se refere à politica de investigação c descobrimento de novas 
tecnologias, como também, a difusão dessa nova tecnologia. E o 
desenvolvimento da nossa Agricultura foi desequilibrado, porque 
acho que, durante muito tempo, o Governo descurou da parte 
referente à tecnologia c à difusão de tecnologia, c fez uma expansão 
muito baseada no crédito. (;: hora de rctificar isso. De fato criou-se 
em torno da expansão via crédito, inclusive, a impressão de que 
necessariamente o produtor precisa, em todas as circunstâncias, ter a 
taxa de juros subsidiado. Acho que essa opção politica, foi talvez a 
mais fácil de ser feita, porque expandir pela via do crédito, os resulta
dos são colhidos num prazo muito mais curto, do que tentar, por 
exemplo, descobrir uma maneira de que a planta do feijão não dê as 
suas vagens tão próximas do solo, impossibilitando a mecanização. 
Quer dizer, mudar a arquitctura da planta do feijão é alguma coisa 
que necessita de aplicação de gran,:;s recursos materiais c humanos, 
no sentido de se obter os resultados, que só se pode esperar ao longo 
de muitos anos. Então, é mais fãcil injctar crédito subsidiado. 

Acho que, finalmente, o Governo começa a atentar para isso. 
Finalmente, as estruturas criadas com a Empresa Brasileira de Pes
quisa Agropccuária (EMBRAPA) c a Empresa de Extensão Rural 
(EMBRATER) silo, vamos dizer, símbolos dessa nova tendência do 
desenvolvimento do sctor agrícola mais equilibrado. 

Concordo, por conseguinte, com V. Ex• de que n nossa politica 
de crédito já deu o que podia dar, talvez seja a hora de se começar a 
alterá-la, sempre com uma alteração que seja compensada com as 
facilidades que possam ser geradas pela nova tecnologia, aplicada no 
setor. V, Ex• sugere que mais prático e talvez mais barato seria 
aplicar-se os subsídios para o produtor cm vez de aplicar nos juros 
ao produtor. 

Acho que na presente fase do nosso desenvolvimento, Senador, 
ainda não podemos dispensar o subsidio de fator de produção. Note 
V, Ex• o caso muito particular dos fertilizantes. O fertilizante é 
indispensãvcl no atual estágio de desenvolvimento do sctor agrícola 
brasileiro como principal vetar através do qual se pode introduzir 
modernização no sctor agrícola. No momento cm Que V, Ex• dá 
para o produtor rural um fertilizante mais barato, V. Ex• o está 
obrigando a novas práticas culturais, a utilizar uma semente que seja 
receptiva àquela dose de fertilizante e todo o resto, Então, o fcrti· 
lizuntc.é um vctor importante, cujo barateamento gera para o sctor 
agrícola a possibilidade da modcrnizaçilo através da demanda de ou
tros insumos considerados modernos. No atual cstâgio de desenvolvi
mento, acho que deveríamos manter a nossa politica de subsídios de 
fatores. 

A idéia de V, Ex• de subsidiar o produto final é muito boa, c 
que, em determinados casos, é a solução. Mencionaria, por exemplo, 
o caso do leite em que todas as dificuldades que existem por parte da 
formulação da politica do leite esbarram no fato de que o preço, que 
deve ser pago ao produtor, não é compatível com o preço que será 
necessariamente pago pelo consumidor, não havendo subsidio. Seria 
uma política extraordinariamente razoável que em vez de aplicarmos 
o subsidio de consumo para o trigo, por exemplo, aplicãsscmos para 
o leite, ou pura o feijão, ou para outros produtos, cuja importância 
pura o nofiso consumo e cujas possibilidades de produção interna silo 
muito mais favorável do que o trigo. Concordo com V, Ex• na idéia 
de que deveria haver meios para subsidiar-se o consumo cm deter· 
minadas circunstâncias, para determinados produtos de importância 
pura o nosso consumo interno. Esses produtos, inclusive, é muito cla· 
ro isso, estilo ficundo cada vez mais atrasados, em relação àqueles 
produtos que têm a válvulu da exportação. 

Veja V, Ex• o sucesso da so,jp que nada mais é do que uma de
corrência da possibilidade da comunicação que existe entre o nosso 
mercado interno c o mercado externo, cm constratc com a nossa 
situação de produção de feijão, onde estamos, na verdade, 
produzindo cada vez menos, cm condições cada vez mais caras. 
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Acho que V. Ex•, no levantar a idéia do subsidio, levanta possi· 
bilidndcs que, efctivnmcntc, na CFP temos imaginado como alguma 
coisa a ser acionadn·parn uma politica de crédito c uma politica agrl· 
cola geral que possa sustentar o nosso crescimento. Poderia acres· 
ccntnr a V. Ex•, cm 'acréscimo à sugestão que faz de subsidio ao 
consumo final de alguns produto• ngrlcolns, algumas outras politicas 
que deveria mos adotnr oo sentido de sempre na linha de rctificar esse 
nosso crescimento cconômico, que foi tão enfatizado na área do cré· 
dito c tão descurado infelizmente cm outras ârcas. Acrescentaria, 
além do subsidio, uma nova politica cambial. Acho que todos nós, 
Senador, interessados no sctor rural, temo-nos descurado desse que 
tem sido o principal, o mais vil c o mais persistente confisco cm cima 
do sctor agrlco!n, que é a taxa cambial. Dispusesse, hoje, o produtor 
rural de uma taxa cambial, não de 14,00 cruzeiros por dólar, mas de 
!6,00 ou de 17,00 cruzeiros por dólar, podcrlnmos exportar o 
algodão sem subsidio, podcrlamos exportar milho sem subsidio, 
podcrlamos dar ao produtor de soja uma remuneração melhor ainda 
do que ele tem, enfim, podcrlamos ter uma remuneração para o sctor 
rural muito melhor do que a que existe hoje. Infelizmente, por razões 
que até desconheço, Senador, não é atentado por parte das lidcran· 
ças rurais, o fato de que a politica cambial é contrârin nos interesses 
da Agricultura. e claro que hã outras possibilidades que viabilizam a 
manutenção dessa politica cambial, mas é preciso que tenhamos 
consciência de que, da mesma maneira que existe essas transferências 
de renda, a que V. Ex• se referiu, decorrentes da imperfeição da 
comercialização, a taxa cambial é uma permanente transferência de 
renda do sctor rural para o urbano, porque o sctor urbano se bcnc· 
ficia com importações mais baratas c o sctor rural ganha menos 
exportando por valores que silo mais baratos do que a realidade. 

A segunda questão é o problema do estoque regulador que 
V. Ex• já mencionou. Acho que prccisarlnmos suplementar a nossa 
politica agrlcola, além dos aspectos que jâ mencionamos de subsl· 
dios, de manutenção de subsídios de fatores, de manutenção de subsl· 
dios de taxas de juros, de subsidias ao consumidor final, tudo isso 
sem ter que gastar mais cruzeiros com isso, tirando de um c passando 
para outro, na medida cm que o nosso desenvolvimento fosse per· 
miiindo o acréscimo de urna nova politica cambial c uma política de 
estoque regulador que possibilitasse ao nosso consumidor consumir 
a preços mais estáveis c não ficasse obrigado a sobressaltos que, 
muitas vezes, acrescentam novos sobressaltos, porque uma dona de 
casa, na ilusão de que vai faltar o óleo de soja, ela compra mais óleo 
de soja ainda, fazendo com que o preço suba ainda mais. 

O mesmo se passa com a carne, com o feijão c tudo o mais. E ta· 
bclar nilo resolve. O tabelamento apenas substitui o rico pelo prc· 
guiçoso, porque cm vez do rico poder comprar, 1: o preguiçoso que 
vai chegar na ma mais tarde c nilo vai poder comprar. e uma 
substituição ilusória. Nilo podemos assim resolver o problema. 

Concordo com V. Ex• Pediria licença a V. Ex• para não me 
estender mais no assunto de carne, que V. Ex• levantou, particula· 
rizando a situação de vdrias organizações, atuando cm paralelismo, 
porque isso foge obviamente da minha alçada. Pediria desculpas, cn· 
tilo, por nilo responder a essa parte da sua indagação. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria) - Dr. Paulo Viana, 
quando esta Comissão deliberou a convocação de V. S• para que, no 
Senado, debatesse os grandes problemas da Agricultura nacional, 
tlnhamos a certeza de que V. S• nilo só satisfazia plenamente a esta 
Comissão, como cresceria mais ainda no nosso respeito, como real· 
mente cresceu. Nós nos sentimos não só honrados com a presença de 
V. S• aqui, mas satisfeitos porque V. S• correspondeu de uma ma· 
neira brilhante às expectativas. 

Antes de encerrar essa reunião, tenho a fazer duns indagações: 
urna, a respeito do problema do óleo de rnnmona, porque hâ carên· 
ciu do óleo no mundo ocidental. Infelizmente ns cotas silo permitidas 
pela CACEX, através de firmas, ou seja, tendo por base uma dis· 
ciplinu que atende às firmas tradicionais. Presentemente, o óleo de 
mamona vale, no comércio internacional, mais de mil dólares, ou 

seja, a cotação está acima de 14 mil cruzeiros por cada tonelada. 
Precisamos de dois mil, 350 quilos de mamonn pura fazermos uma 
tonelada de óleo que vale, no exterior, mais de 14 mil cruzeiros. lnfc· 
lizmentc essa politica de dar as cotas às firmas tradicionais, cria no 
mercado interno, uma situação vexatória para aquelas firmas mais 
novas, que nilo tendo condições de cota para exportar se vêem pri· 
vadas de comprar a mamona a preços competitivos. Presentemente, 
80% dessas cotas de óleo estilo nas mãos de grupos que trabalham cm 
termos de sindicatos c compram a mamo na cm mntéria·prima a prc• 
ço combinado, prejudicando demasiadamente o nosso produtor de 
mnmonn. 

Perguntaria a V. S• da possibilidade da Comissão de Financia· 
mento da Produção, junto à CACEX, de modificar essa disciplina 
de dar cotas tão-somente as firmas tradicionais, prejudicando as fir· 
mas novas que desejam oportunidade de trabalhar no mercado de 
mamo na, tendo os mesmos privilégios de exportar. Esta é a primeira 
indagação. 

Outro problema í: o do açúcar. Estamos vendendo o açúcar no 
merendo externo mais barato do que hâ dez anos. O açúcar, infc. 
lizmentc, no mercado interno, sobe assustadoramente. Isso quer 
dizer que estamos, para nossa infelicidade, subsidiando os países ri· 
cos, porque se estamos vendendo, para o mercado externo, hoje, o 
açúcar mais barato do que há dez anos c estamos comprando aqui 
sempre mais caro, estamos subsidiando os puises importadores de 
açúcar. 

No caso da soja, exportamos n soja este ano e no uno passado a 
preços magnificos, dado a acidentes, porque, na realidade, o controle 
desses produtos nobres não está cm nossas mãos. O preço da soja, do 
café, do cacau, apesar de serem nobres, não está cm nossas mãos, 
depende de contingências internacionais. No entanto, quando o 
agricultor tem a oportunidade, acidentalmente, c(e ter um preço 
melhor, o Governo confisca numa proporção realmente que grava o 
produto na milo do lavrador. Por que então, nu hora de exportar o 
açúcar, vendendo-se mais barato lá para fora se compra mais caro 
aqui dentro, sem o Governo subsidiar o plantador de cana? E na 
hora da soja, apesar de acidentalmente ter um preço melhor lá fora, 
se confisca, prejudicando, mais urna vez, o produtor rural? 

São essas indagações que tenho a fazer a V. S•, nesta 
oportunidade. 

E o problema do feijão de corda, trouxe-o para que V. S• tivesse 
conhecimento do que está acontecendo agora. Na verdade, eles 
começaram a debulhar o feijão de corda, no Rio Grande do Norte, 
esta semana. Os preços vão, infelizmente, de 2,00 cruzeiros o quilo 
até 4,00 cruzeiros, dependendo da área. Apelo para que V. S• 
mande um funcionário da CFP, às cidades de Florâniu, no Rio 
Grande do Norte, São Vicente, Cruzeta, Currais Novos, Jardim do 
Seridó. Pau dos Ferros, Cnicó, porque esse funcionário, indo a esses 
municípios, conhecendo ln loco as situações desses ruricolas, que 
estão sendo obrigados, cm alguns municípios, como Florãnia, onde 
o feijão ó de 2,00 cruzeiros, a vender 33 quilos de feijão para comprar 
um quilo de café, que custa 65,00 cruzeiros, realmente isso desmotiva 
o agricultor. 

Com essas duas indagações c esse apelo, dou-me por satisfeito. 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA - O Brasil, hoje, tem a 
posição de, praticamente, monopolista no mercado internacional do 
óleo de mumonn. E, por essa razão, o Brasil decidiu ordenar a sua 
ofertu externa do óelo de mumona e a CACEX criou, ent~o, um 
comitê que, posteriormente, se trunsformou em algo um pouco mais 
formalizado, sendo conhecido hoje como um comitê dos 
exportadores do óleo de mamona, cujo objetivo é de ordenamento 
da oferta externa de óleo de ma mona. 

De fato, Senador, este comitê estava baseado no concessão de 
cotas aos exportadores com buse na tradição, prejudicando, obvia· 
mente, os novos. Tiye contacto com o Diretor da CACEX, que me 
disse que as modificações apropriadas seriam feitas, no sentido de 
permitir que todos os exportadores purticipusscm, na medida do pos· 
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sfvel, das exportações do óleo · de mamona, especialmente no 
momento cm que é vantajoso pura eles essa exportação. De fato, o 
óleo de mamona está por um preço superior a mil dólares, hoje. 

Acho que o caso do óleo de mamona produziu para nós, na 
CFP algumas frustrações muito graves, Senador, porque a situação 
do óleo de mamona hoje, está em mil dólares, cxatumcnte porque no 
passado ele já esteve a esse preço, o produtor reagiu dando aos indus· 
triais uma boa produção de óleo de mamona c, com isso, os preços 
cafram, geraram pura o produtor o desestimulo que é tão ruim para a 
nossa economia. 

Ocorreu o seguinte: no momento cm que o produtor 'estava 
vendendo mamona a 80 centavos, o industrial continuava tendo a 
possibilidade de exportar o óleo de mamona' a preços superiores a 
880 dólares por tonelada. Ou seja, o industrial foi sustentado por 

·uma política de estoques reguladores, feita pchl CACEX, cujo ob· 
jctivo era aumentar as divisas para o Brasil, mas infelizmente nilo foi 
possível transferir esses recursos, que eram dados uo industrial, para 
o produtor. O produtor reconheceu isso c, este ano, nilo plantou. 
Quer dizer, plantou muito menos do que os preços dariam a ele a su· 
gestão de plantar. 

Acho, por conseguinte, que o produtor agiu certo. O erro disso 
tudo, é um erro que começa a nos ameaçar também cm'so]a. e a 
hipótese de que a exportação da matéria-prima i: pior do que a 
exportação do manufaturado. Nós, na CFP, temos sido sempre 
frontalmente contrários a isso. O que acontece com a politica da 
mamona é que proíbem exportar a baga de mamona, ou seja, ela i: 
perfeitamente passivei, dada a essa proibição de exportação da baga 
de mamonu, o industrial exportar a 800 dólares a tonelada c pagar ao 
produtor, que só tinha a alternativa de vender para ele, industrial, a 
80 centavos, que i: um preço inteiramente incompatível. 

O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria) - Ele apura 5,00 
cruzeiros na base de 800 dólares e, na base de mil dólares, 6,00 
cruzeiros. ~ quanto o produtor tem tido. 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA- Exatamente. No caso 
da soja, estamos próximos de uma situação dessas, Senador. Infeliz· 
mente, a nossa política de garantir o abastecimento interno da nossa 
indústria gerou grandes estímulos à instalação de grandes implantes 
industriais no Brasil e hoje nós temos, praticamente, cm progra· 
mação c em atividade, indústrias suficientes para esmagar toda a soja 
brasileira. O Brasil vai sair do mercado exportador do grilo de soja 
na ilusão de que exportar farelo e óleo é melhor. ~ uma politica 
obviamente errada. Quer dizer, o melhor é aquilo que der mais lucro. 
Se o industrial ni\o puder pagar o preço que o exportador pague, que 
pare, porque o produtor precisa ser amparado, na medida em que 
houver uma competição entre o industrial e o exportador do grão. 

O SR. MA TTOS LEÃO - E, além do mais, a maioria dos 
exportadores do óleo de soja são empresas multinacionais. 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA- Exatamentc, é outro 
defeito grnve. Quando não si\o multinacionais, silo cooperativas. 
Então, estamos tirando o empresário brnsileiro que poderia dar ... 

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- Em 1975, o Governo 
achou por bem proibir u exporttu;ão de couro de caprino e de ovino. 
Em 1974, o couro de cuprino alcunçou 25,00 cruzeiros a pele c de 
ovino uti: 30,00 cruzeiros. Nu horu cm que ficou proibida a exporta· 
çilo de couro de cuprino e de ovino, a pele caiu puru 5,00 cruzeiros e 
o produtor pussou u subsidinr 11 indústriu de cnlçado no Brasil. Feliz· 
mente, cm 1975 ainda, conseguinmos, com o Ministro Severo Go· 
mes, du Indústria e do Comércio,llquela época, pura que permitisse 
a exportuçi\o dos excedentes, o que fe;: voltar o preço normal paru a 
pele de cuprino c do ovino. V. S•, que sempre foi um defensor do 
produtor, di' muito bem que n soju podcrl1, num futuro bem próxi· 
mo, ficur numa situuçilo cm que ficou 11 mnmonn, 11 pele de caprino e 
u de ovino. Muito ohrigndo. 

O SR. PAULO ROBERTO VIANA -Com a afirmação do 
Diretor da CACEX, no sentido de rctificar o problema das exporta· 
çõcs de mamona, nós podemos voltar a uma situação de normaliza. 
ção para esse mercado. 

Insistiria, Senador, no momento cm que formulamos a politica 
. de preços mínimos para a safra 77/78, que vai incluir a mamona, que 
nós tenhamos o cuidado de, no momento em que o produtor 
produzir mais mamona, não haja esse desencontro novamente entre 
a receita do exportador c a receita do produtor. Isso devemos cuidar, 
para que não aconteça novamente. 

Quanto ll observação que V, Ex• fez com relação ao açúcar, 
diria que o problema não acontece apenas com o açúcar, também 
acontecia com o óleo de soja, por exemplo, acontecia com tecidos de 
algodão, enfim, acontecia com uma série de coisas cm que o Brasil, 
por causa da política cambial, novamente, .que era ruim para o 
produtor rural, c por causa de estimulas fiscais, que somente estes 
viabilizavam a exportação desses manufaturados, fazia com que o 
Brasil exportasse a preços inferiores a que vendia no mercado intcr· 
no. Isso acontecia com o açúcar, com o óleo de soja. e uma politica 
que julgamos, obviamente, crrrada. Apenas levo mais esse teste· 
munho a V. Ex• 

Por fim, Senador, diria que reconheço o problema de que o caso 
do feijão macaçar é uma das estruturas mais frágeis c mais diliccis 
que temos para estender a ela o amparo da politica de preços 
mini mos. 

Anotei com cuidado esses d~dos que V, Ex• mencionou. Vou 
recomendar a nossa agi:ncia da região que faça uma viagem na área c 
pedirei que faça um relatório e trarei a V, Ex•, para que veja que 
providências poderão ser tomadas em relação a isso. Agora será, 
Senador novamente, um paliativo. e a sorte desse produtor de Florâ· 
nia que teve o Sr. lá como comprador e agora como um 
denunciante da situação. Pudéssemos nós ter denunciantes desses cm 
todas as outras situações, talvez pudéssemos agir um pouco mais. 
Mas será de novo apenas J,(,ma solução muito parcial de um problema 
que é muito mais geral, de debilidade do produtor, da comercializa· 
ção de prod~tos como esse. 

O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria)- Antes de encerrar esta 
reunião, que considero de alta significação para a Agricultura 
brasileira, quero agradecer penhoradamente aos Senadores que aqui 
se fizeram presentes, especialmente ao Senador Mattos Leão, recém
chegado do Paraná, onde tinha outros afazeres, e ao Senador 
Adalberto Sena, ao Senador Benedito Ferreira e a todos aqueles que 
aqui vieram, numa demonstração do esforço, para que possamos na 
realidade, encontrar os caminhos em que todos, neste Pais, possam 
viver com um mínimo de dignidade. Acredito que isso só será possf. 
vcl se dermos as mãos, trabalhando com as vistas voltadas para o in· 
teressc da Pátria e do povo. 

Agradeço ao Dr. Paulo Viana a sua presença cm nossa Casa e 
fique certo que a suu presença aqui nos deu oportunidades de 
conhecermos melhor um homem jovem que poderá muito fazer pelo 
futuro do nosso Pufs. Muito obrigado. (Palmas.) 

Declaro encerrada a reuniilo. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

15' REUNIÃO, REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 1977 

Às dez horas do dia dezesseis de junho do ano de mil novecentos 
c setenta e sete, nu Saiu "Clóvis Bevilacquu", sob u Presidi:ncia do 
Sr. Senador João Calmon e a presença dos Srs. Senadores Adalberto 
Scnu, Evelúsio Vieira, Cuttcte Pinheiro, Itamar Franco, Henrique de 
Ln Rocque c o Sr. Deputado Israel Dias-Novacs, silo abertos ostra· 
bulhas, dando prosseguimento 11 eluborução do Projeto Educaçilo. 

O Sr. Presidente, Senudor João Calmon, após ulgumus palavras 
elogiOSilS, fuz ingressur no recinto o Exm• Sr. Deputado Brfgido Ti· 
naco, Ministro da Educuçi\o c Cultura no Governo Jimio Quadros 
que, ntendendo no convite du Comissão de Educação e Cultura do 
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Senado Federal, durá sua inestimável coluborução à elaboração Go 
Projeto Educação. 

Inicialmente, o Deputado Br!gido Tinoco declara que furá uma 
síntese sobre suu administração, no tempo do Governo Jiinio Qua
dros, quando exerceu a Pasta da Educação c Cultura e, cm seguida, 
abordará problemas, oferecendo as devidas soluções, 

Continuando, o Sr. Conferencista ressalta sua luta pela Mobili
zação Nacional contra o Analfabetismo, sendo a meta principal a 
alfabetização completa de crianças de 7 a 14 anos c de 14 nos 30. 
Para isso, o Ministério manteve campanhas extraordinárias, assim 
como: a Campanha de Educação de Adultos, a Campanha de Errndi· 
caçiio do Analfabetismo, a Campanha de Educação Rural, o Sctor 
de Construção de Prédios Escolares Primários do INEP, a 
Campanha da Merenda Escolar, a Campanha de Educandârios Gra· 
tuitos c outras. todas integrantes de um compartimento maciço, sob 
o comando ministerial. 

Revelou, ainda, o maior carinho com que, no mês de abril de 
1961, declarou instalada a Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro. Foi um ato culminante de longa peregrinação. Também, 
no ensino técnico várias providências de base foram adotadas e a 
instalação solene do curso de engenharia industrial metalúrgica, cm 
Y<llta Redonda, definiu uma nova era, marcando o pioneirismo da 
iniciativa do Presidente Jânio Quadros. 

Outras diligências colhem alguns frutos nesses sete meses- afir· 
rna o ex-Ministro- o ensino comercial adquire outras dirctrizcs; c 
abreviado o tempo para o registro dos diplomas de cursos médios e 
superiores, através de um projeto de lei enviado ao Congresso: a Ins
trução Moral e Cívica retorna ao currículo dos colégios; além da reu
nião dos Governadores, que se processa cm vã rins capitais, sob apre
sença do Chefe de Ecstado, cm debate público com os seus Minis· 
Ires, oferecendo colorido novo à Nação, saturando-a de esperanças. 

Prosseguindo, o Sr. Deputado Br!gido Tinoco declara que seu 
objetivo principal é cuidar do ensino pré-primário c do primário. O 
nosso sistema educacional carece de infra-estrutura, sem o que todas 
as reformasse perderão no vazio. 

Concluindo, o Sr, Conferencista esclarece que a educação, entre 
nós, é questão de brio nacional. Sem ela, produçãq, dcscnvolvi
rnento, democracia, tudo i: precário. A União conta com vastos rc
cu rsos nn discriminaçào tributária c pode mobilizá· los cm defesa da 
causa. A solução do problema educacional é questão de sobrevi
vência. 

Após a exposição do Sr. ex-Ministro da Educação c Cultura. 
usam da palavra, pela ordem de inscrição, como dcbatedorcs, o Sr. 
Deputado lsrnci"Dias·Novacs c os Srs. Senadores Cattctc Pinheiro, 
Evclásio Vieira, Adalberto Sena, Henrique de Ln Rocquc c Itamar 
Franco. 

Finalizando, o Sr. Presidente agradece o depoimento do ilustre 
Conferencista, Deputado Brígido Tinoco, c, também, a presença dos 
Srs. Parlamentares, determinando, em scgufdn, que as notas taqui
grâficas, tão logo traduzidas, sejam publicadas cm anexo à presente 
Ata, 

Nadu m;1is havendo a tratar, encerra-se n reunião c, pnru 
constar, cu, Clcidc Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Co· 
missão, lavrei a presente Ata que, lida c aprovada, será assinada pelo 
Sr. Presidente e vai à publicaçào. 

Anexo à Ala da JS• reunião da Comissão de Educação e 
Cultura do Senado Federa/, rea/i:ada em 16 de junho de 1977, 
destinada a ouvir a palestra. seguida de debates, do Deputado 
Brigldo T/noco, Ministro da Educarão e Culrura no Governo 
Jdnio Quadros, que .republica com a de~•lda autorl:arào do Sr. 
Pres/denre da Comissão. 

Presidente: Senador João Calmon 
V/ce-Presidente: Senador E••elás/o Vieira 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Havendo número regi· 
mental, declaro ubcrtos os trabalhos da reunião da Comissão de 
Ed ucuçilo e Cultura do Senado Federal. 

A Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal tem, 
hoje, o privilégio de apresentar a conferência do Deputado Federal 
Brfgido Tinoc<l, que foi Ministro da Educação no Governo Jiinio 
Quadros e desempenhou, também, as funções de Presidente da Co
missão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, c foi, 
também, Vic~-Presidcntc das Comissões de Educação e Cultura c de 
Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. 

O Deputado Br!gido Tinoco ê um educador cmérito, que ntcn· 
deu gentilmente ao nosso convite para dar sua inestimável contri
buição à elaboração do Projeto-Educação, que o Poder Legislativo, 
nas ârcas federal c estadual. pretende apresentar como uma contri
buição nos futuros Presidentes da República c Governadores de 
Estado, no período de 1979 ào ano 2000. O Ministro Brfgido Tinoco 
ê o segundo que participa dessa série de conferências: o primeiro foi 
o ex-Ministro Pedro Calmon c o próximo será o nosso nobre colega 
Senador Jarbns Passarinho, que profcrirâ sua conferência na pró· 
xima semana, 

~com muito prazer c muita honra que concedo a palavra ao no· 
brc Deputado Federal Brigido Tinoco. 

O SR. BR!GIDO TINOCO- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Sr. Deputado Israel Dias·Novncs: 

Quero, cm primeiro plano, agradecer as palavras generosas que 
acabo de ouvir, bem como a honra que me foi conferida pelo Sr. 
Senador João Calmon, ao convidar-me para falar, neste órgão da 
Câmara Alta, sobre o problema educacional brasileiro. S. Ex•, num 
gesto profundamente democrático, que a todos anima e comove, 
suscita um pacto nacional suprnpartidário, na área de educação, 
mobilizando espíritos de todas as latitudes, para a aferição de pro
postas, para o trabalho exaustivo que permitam, embora a longo 
prazo, o diagnóstico que traçnrâ, definitivamente, a caminhada ver
tical do ensino. 

Hã mais de trinta anos, examino a importância do assunto, da 
tribuna do Congresso, com u pobreza das minhas forças. Sonho 
quixotescamente cm deixar a viela cm que nos encontramos para a 
construção de alamedas e avenidas pelo Brasil afora, convicto de que 
só um povo instruido evita a desintegração da liberdade e da cons· 
ciência humana. Estou certo, porém, que essa hora se aproxima. 
Deus que o ampare, Senador João Cnlmon, nesta âspcra c gloriosa 
jornada que consagrará o seu nome. V. Ex• lembrou, há dois meses 
atrás, que u união nacional, pura o ensino, poderia desdobrar-se cm 
iniciativas semelhantes no campo da agricultura, da saúde, dos trans
portes, etc. Essa sugestão já colheu frutos generosos, promissores, de 
vez que o Senador Teotónio Vilela lançou, de imediato, um projeto 
global sobre o Brasil, sem cor partidária, em que inclui atividades 
sociais e económicas, solicitando para esse fim o apoio de lideres de 
todos os matizes. Que V. Ex• c o seu eminente colega, nesta Casa, 
consigam suportes basilares cm suas proposições, a fim de que se con
cretize a solução que a sociedade brasileira aguarda angustiosamente! 

Propôs-mc V. Ex• que dissesse algumas palavras sobre a minha 
administração, ao tcmpo do Governo Jânio Quadros, quando cxcr· 
cia t1 Pasta da Educação, e que, cm seguida, abordasse problemas, 
ofcrcccndo as devidas soluções. Vou cumprir, Sr. Presidente, preca
riamente u m inhu missão: é que anteontem - c interrompi minha 
cumin h ada - examinava as emendas à ptlrtc geral do Código Civil, 
da qual sou Relutar. Sinto-me ainda um tanto envolvido, como diria 
o Mestre Pontes de Miranda, "na protoplasmia étnico-jur!dica da 
disciplina", mus de qualquer modo aqui estou, desvanecido e hon
rndo com u missão, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no receber o convite do honra· 
do Presidente Jânio Quadros para titular da Pasta da Educação, 
entro logo em intimidade com os diferentes órgãos permanentes c 
temporários do Ministério. Cuido de esmiuçar seus segredos 
administrativos c medir-lhe tiS realizações educacionais. 

Percebo não ser passivei, de pronto, o dom!nio da realidade que 
o Ministério 'consubstancia. Tudo me parece caótico, nebuloso. 
Diretorcs. Coordcnudorcs, Superintendentes c Chefes vêm à minha 
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presença, a cada momento, explicando as respectivas funções c as 
dos setorcs que lhes estilo subordinados. Em breve, verifico que a 
desordem resulta de indiscriminada criação de órgãos c serviços, 
mais ou menos autónomos, dirctamcntc subordinados ao Gabinete 
do Ministro, sem obediência a principies de organização racional. O 
programa é, então, delineado. 

Constituo Comissão para o fim especial de estudar a rccsirutu· 
ração do Ministério, dando-lhe unidade c funcionalidade. Inovações 
silo propostas na reestruturação, entre outras: a criação dos Dcparta· 
mentes de Ensino Primário, Estudantil c Recreações Esportivas. 
Visam os novos instrumentos a atender, com objctividadc, às 
realidades brasileiras. Pais com alarmante indicc de analfabetos, não 
goza de um departamento de ensino primãrio; campeão mundial de 
futebol, com destacada atuação cm outros cs'portcs, não conta com 
uma divisão especializada: a mocidade estudiosa, que exerce papel 
saliente na caminhada republicana, não é acudida por um sctor 
específico, que a oriente em suas tarefas patrióticas. · 

A proposição é submetida ao DASP, que não sugere restrições. 
Todavia, não é encaminhada ao Congresso, que se esmera na vota· 
çilo final da Lei de Dirctrizcs c Bases, só aprovada depois da rcnún· 
cia do Presidente Jânio Quadros. 

Outro projeto que merece cuidado imediato é o da Mobilização 
Nacional contra o Analfabetismo. Em sessão solene no Palácio do 
Planalto, a 22 de agosto, com a presença de Governadores, Ministros 
de Estado c outras autoridades, assina o Presidente da República o 
decreto instituindo a Campanha. 

A Mobilização é o meu sonho. Criança pobre, nascida cm 
bairro proletário, cresci ao grito anito das chaminés de suas fábricas, 
assistindo, desde cedo, as ondulações das classes c o conformado 
sofrimento da indigência. A iniciativa, pois, envolve professores, 
a lu nos, construção de prédios. E mais: insere c mantém um clima 
emocional cm todo o território, forjando campanhas publicitãrias 
pelo rádio, imprensa c televisão. Este aspecto da captação do conscn· 
so público, indcpcndc de remuneração ou gastos. As empresas que 
exploram tais serviços engajam-se na grande campanha de erradica· 
ção do analfabetismo, sem qualquer ânus para o Governo, 
considerando-a como escudo protctor da colctividadc. A indústria c 
o comêrcio prometem, cm sua publicidade ordinãria, subsidiar face· 
tas da promoção, mediante a.inclusão de verbetes, slogans c simbolos 
expressivos. Concomitantemente, o Ministério mancjarã aprcciãvcl 
verba, a ser reforçada pelo Ponto Quatro. 

Cercado de euforias, apresso a organização do voluntariado, 
aliciando senhoras, médicos, estudantes de nfvcl médio c superior 
para, num compromisso supremo, encetar o socorro c a alfabcti· 
zação, anualmente, de grande númcto de pessoas. Oficiais, inferiores 
c soldados das Forças Armadas aprestam-se à tarefa. Aderem ao 
movimento o clero, ministros de outras religiões, sindicatos, operá· 
rios, sociedades desportivas, cfvicas c recreativas. Antes, assinara 
convênio, na Conferência dos Bispos, visando à extensão, a toda a 
zona subdesenvolvida do Pais, daquela experiência das Escolas 
Radiofónicas que, cm um ano, dotou Sergipe de 300 radiocscolas, 
com magnifico rendimento. 

Conheço o atraso c o pauperismo cm que se cstiolam as popU· 
laçõcs do interior, cercadas por adversidades mcsológicas. A meta 
capital é a alfabetização completa de crianças de 7 a 14 anos, cm 
todas as vilas c cidades de dois mil c mais habitantes, bem como nas 
ãrcas rurais que lhes silo próximas, dependentes ou subsidiãrias. 
Contudo, tcrilo idêntica assistência os de 14 anos a 30, embora não se 
negue a outros, de mais idade, que o desejam, a mesma oportuni· 
da de. Pura esse fim, imprime-se material didãtico adequado. 
. O Ministério mantém sistema de campanhas cxtraordinãrias, 
mcapaz de receptar o delineado pela Mobilização. Assim, a Campa· 
nha de Educação de Adultos, a Campanha de Erradicação do 
Analfabetismo, a Campanha de Educação Rural, o Sctor de Constru· 
ção de Prédios Escolares Primários do INEP, a Campanha da 
Merenda Escolar, a Campanha de Educandãrios Gratuitos c outras, 

passam a integrar, no sentido da Mobilização, um compartimento 
maciço, sob o comando ministerial. 

O Governo formula decreto de ordem do mérito, com a qual 
serão agraciados, cm cerimônia pública, divulgada nacionalmente, 
os que mais se destaquem na labuta voluntãria da alfabetização. 

Surgem os primeiros cartazes da Mobilização. Alguns têm feitio 
comovente. Num deles, criança de mãos estendidas c de olhar súpli· 
·cc, roga por instrução c alimentos. Súbito, a renúncia do Presidente, 
a perplexidade, a perda de quase tudo. Nilo obstante, reza um provér· 
bio ãrabc que as idéias supremas não morrem c, nas horas desoladas 
da noite. acordam consciências ... 

Ainda no campo de batalha do analfabetismo, redijo exposição 
de motivos ao Senhor Presidente da República, no sentido de que 
toda empresa comercial, industrial c agrfcola, com mais de cem 
opcrârios, seja obrigada a criar uma escola primãria, obediente ao 
mandamento contido no inciso III, do art. 168 da Constituição Fc· 
dcral. O decreto presidencial comina, sessenta dias após sua clabo· 
ração, três tipos de sanções aos infratorcs: a) proibição de transa· 
cionar com órgãos da administração federal, autarquias ou entidades 
de economia mista, cm que a União disponha de mais de 50% das 
açõcs; b) proibição de participar de concorrências públicas ou cole· 
tas de preços para venda de qualquer material à União; c) impedi· 
mente para pleitear do Estado favores, benefícios ou quaisquer 
outras vantagens legais. 

Por outro lado, as empresas que cumpram o dispositivo 
constitucional terão assistência técnica c didática do MEC. Para 
manter o controle, o IBGE acerta vigilante colaboração. A prova de 
quitação será conseguida por meio de atestados fornecidos pelas , 
Secretarias de Educação da Unidade onde o interessado tenha o seu 
estabelecimento. 

Várias centenas de firmas atendem, desde logo, às determina· 
çõcs governamentais. E, cm dois meses, trezentas mil crianças silo 
escolarizadas, sem despesas para o Estado. 

1: com o maior carinho que, no mês de abril, de 1961, declaro 
instalada a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Este 
é um ato culminante, de longa c penosa peregrinação. Nilo é o titular 
da Pasta que, num conclave protocolar, executa a rotina de presidir à 
assembléia convocada legalmente para a cerimônia. Professor 
catedrático na entidade, sobram-me razões de natural da terra, para 
associar-me com todas as fibras de minha formação sentimental c 
cívica à fundação da Universidade Federal, aberta às inspirações 
mais amplas da cultura c do desenvolvimento fluminense. 

Ela nilo representa fim de jornada, é vitória que importa obriga· 
çõcs graves, porque gera compromissos inevitáveis. Inaugurando-a, 
dirijo os olhos enternecidos para a paisagem do meu Estado. Diviso· 
lhe os horizontes de paz c empreendimento; reconheço-lhe as 
reivindicações de ordem c riqueza; pondero os seus ideais de mclho· 
ria das condições humanas c de elevação do nfvcl económico dàs 
populações laboriosas: identifico as aspirações exigentes de sua 
juventude c justifico as impaciências de seus núcleos de opinião, a 
pedirem que facultemos, aos que desejam estudar, os recursos 
indispcnsãvcis a um vigoroso apostolado. 

Também no meu tempo, o ensino técnico ganha ampla acolhi· 
da. Neste sctor, providências de base silo adotadas: a) plancjamcnto 
do preparo da milo·dc-obrn para a indastria c o artesanato; 
b) dinamização da Dirctoria do Ensino Industrial c da Comissão 
Brasileira-Americana de Educaçilo Industrial; c) conclusão imediata 
de vinte escolas técnico-industriais, já iniciadas; d) curso técnico· 
industrial cm dois anos, pura os portadores de diplomas do clãssico 
ou cientifico: <i construção de ginásios industriais: /1 instalação de 
Universidades do Trabalho cm São Paulo, Rio de Janeiro c Belo 
Horizonte. 

O plano é criar duzentos ginãsios indusiriais, cm pouco mais de 
um ano. A cooperação do Ministério consiste na construção c 
equipamento do prédio, no preparo dos professores c na assistência 
técnica, cabendo ao Municfpio doar o terreno c ao Estado a 



3414 Sextu·felra I• DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio 11) Julho de 1977 

manutenção do ginásio. Muitas medidos ununciadas quedam-se a 
meio do caminho; outras, perdem-se aos primeiros passos. 

A instalação solene do curso de engenharia industrial metalúrgi· 
cu, em Volta Redonda, com a presença do Primeiro Magistrado da 
Nação, define uma nova era, marca o pioneirismo da iniciativa do 
Presidente Jünio Quadros. 

O consórcio escola-usina caracteriza o curso metalúrgico, que 
apresenta a indústria como centro de aprendizado técnico dos 
alunos, transformando-a num recanto sócio-trabalhista, onde 
estudantes c operários conjugam esforços na batalha de descn· 
volvi mente da economia brasileira. 

Pela organização de que dispõe a Escola Fluminense de 
Engenharia, com matriculas por disciplina, cursos de formação 
profissional em dois anos, flexibilidade administrativa c localização 
no Estado do Rio, outra não deveria ser, senão ela; e escolhida, A 
Escola, sem perder a autoridade pedagógica e didãtica, beneficia-se 
da indústria como campo de açilo para suas aulas, e esta se utiliza do 
ambiente cultural que aquela proporciona. 

A aula tem inicio neste mesmo dia, com o concurso de 40 
jovens, sendo doze da Escola Fluminense, nove da Escola de Curiti· 
ba, seis da Mackenzic, cinco da lta de Silo José dos Campos, três. 
da Escola do Rio Grande do Sul, .três de Fortaleza e dois do Recife. 
Hoje, Volta Redonda ostenta· Faculdade integral, que ! colméia 
murmurante de trabalho. 

A Comissão Supervisora do Plano dos Institutos (COSUPI) 
deve ser lembrada nesta hora, como centro de pesquisa cientifica e 
tecnológica, Presta reais serviços à minha curta gestão, cm face do 
processo de rompimento da tradição acadênica e formal do nosso 
ensino. A COSUPI é organizada para incentivar essa transformação, 
com o minimo possivcl de choques. Respeitando, rigorosamente, a 
autonomia universitária c agindo tão-somente pela persuasão, objeti· 
va a COSUPI modificar a estrutura das Universidades c das Escolas 
Superiores de tecnologia, de modo a que tais cducandârios possam 
ministrar ao trabalho dos brasileiros a assistência que suas con· 
gêneros propiciam aos paises cm avançado estágio de descnvol· 
vimento. 

Uma das regiões onde se faz mais urgente a presença da nova 
concepção universitária é o Nordeste. Nomeia-se, dcstarte, Grupo de 
Trabalho para auscultar-lhe as vicissitudes. O resultado é 'O advento 
do Grupo Permanente de Reequipamento Técnico·Cicnt!lico das 
Universidades do Nordeste (GRUNE), ao qual se devem dirigir as 
Escolas c Universidades nordestinas que pretendam ampliar ou 
reestruturar suas organizações. Os projetes, depois de estudados 
pelo GRUNE, silo remetidos, com minucioso parecer, ao Ministro c 
à SUDENE, para a respectiva aprovação e financiamento, se aceitos, 

Engendra-se, então, poderoso instrumento de progresso, que 
soma seus esforços ao de duas organizações ativas da região - a 
COSUPI e a SUDENE- todas envolvidas na mais rãpida obtenção 
da indispensável mudança do contexto social, que poderã livrar-nos 
dus amarras de uma estrutura poUtico·administrativa arcaica e vicia· 
da. 

Outras diligências colhem alguns frutos nesses sete meses, que 
muis parecem sete anos, por força do labor constante c atribulado. 

O ensino comercial adquire outras diretrizcs, com a reformula· 
ção proposta c debatida no Congresso de Araxá, onde represento o 
Chefe do Executivo. O custo do livro didático é diminuido. A 
Campanha Nocional de Material do Ensino intensifica a preparação 
de dicionários, atlas e cadernos escolares, que silo vendidos a preço 
do custo, isto é, por cerca de um terço do preço comum. A quantida· 
de de merendas é aumentada de dois para quatro milhões, a serem 
distribuidas a estudantes pobres de todo o Pais, em convênio com os 
Estudos. O dispêndio com o ensino e anuidade escolar nos educan· 
dários particulares silo rigorosamente examinados pelo Ministério, 
que lhes faculta auxilio para obras, manutenção e equipamento, bem 
como a suplcmentação dos salários dos professores e concessão de 
bolsas de estudo. 

A fim de abreviar o registro dos diplomas de cursos médios e 
superiores, é elaborado c enviado ao Congresso projeto de lei des· 
centralizando o registro. Consoante o sistema proposto, o registro 
far-se-A em dois ou três dias, ao invés de dois ou três meses; 

Uma dezena privilegiada de agregados ao Ministério é 
imediatamente dispensada. Os diretores do Instituto Benjamim 
Constante do Instituto de Educação dos Surdos silo substitu!dos, e, 
em decorrência, não obstante o apuro, silo poupados, em poucos 
meses, 29 milhões de cruzeiros. 

. A Instrução Moral e Civica retorna ao curriculo dos colégios, 
com o Decreto n• 50,505, de 26 de abril de 1961. Milhares de 
exemplares da Constituição da República e livros atincntes à dis· 
ciplina silo impressos com sofreguidão. 

A Orquestra Sinfônica Nacional, diante de pedidos reiterados,! 
enviada a várias cidades do Pais, sob a direçilo do Maestro Eleazar 
de Carvalho. O brasileiro nilo é só do samba e do futebol - magn!fi. 
cus instituições nacionais. Aprecia, igualmente, a música refinada. A 
multidilo, embevecida, cerca a nossa Orquestra, mesmo em modestos 
recantos do Pais. 

A reunião dos Governadores, que se processa cm várias capi· 
tais, sob a presença do Chefe de Estado, em debate público com os 
seus Ministros, oferece colorido novo à Naçilo, saturando-a de espe
ranças. 

Bruniu-se, enfim, alguma coisa. No entanto, as alegrias silo pou
cas, os lazeres reduzidissimos. A greve dos estudantes do Recife, que 
expulsa o diretor da Faculdade de Direito de suas funções e ameça 
conflagrar toda a cidade, mormente ,em seus núcleos culturais, é logo 
interrompida com energia serena e decisório. A mocidade univcrsitâ· 
ria merece o apreço dos homens pllblicos. Mudou, em diversos lan· 
ces, a face do Brasil. As greves estudantis silo, por vezes, seivas que 
fecundam o Pais; silo legendas palpitantes de fê e de inspiração 
patriótica. 

Inesperadamente, decisão extrema do Presidente da República 
afasta-o e a todos nós do poder, alterando a fisionomia da Naçilo. O 
Rio da Vida muda de curso, tangido pelo destino. Hoje, decorridos 
dezesseis anos, encanecido a aflito, diz-me a consciência que me 
esforcei no cumprimento do dever. As lembranças acodem-me ao 
cerébro, vividas e doridas, Esbanjei o que havia de melhor na alma, 
cercado de expectativas agrestes. Teria sido positiva a gloriola fugaz 
de ser Ministro? Hã alguma coisa que pague as inquietações do 
homem público? Vezes sem conta, amargando injustiças, pergunto a 
mim mesmo, nas horas recolhidas da noite, se vale a pena o dcsespe· 
ro da luta. A verdade é que o dia seguinte me encontra, sempre, no 
culto da mesma crença e na senda do mesmo sacritlcio. A açilo 
retilrnea, banhada de boa fé, torna-se como a alma da Pãtria. 

O problema educacional brasileiro, Sr. Presidente c Srs, Sena· 
dores, oferece nuanças de tragédia. Não podemos acusar ninguém 
pelos nossos descompasses. O cortejo vem de longe. Mas é mister, 
agora, recuperar celeremente a perda de tempo, como um caso de 
salvação nacional. Urge, diante da tarefa gigantesca, que 
conjuguemos vontades e maiores verbas para a campanha de nossa 
libertação espiritual. 

O Brasil já enfrentou vãrias reformas de ensino: a de Leôncio de 
Carvalho, ainda no Império, em 1879; a de Benjamim Constant, em 
1890, logo depois de proclamada a República; a de Epitácio Pessoa, 
em 1901; a de Rivadávia, cm 1911; a de Maximiliano, cm 1915; a de 
Rocha Vaz, cm 1925; a de Francisco Campos, em 1931; a de Capane
ma, cm 1942; a Lei de Diretrizes e Bases, em 1961. 

Recentemente, em menos de dois lustros, delineamos outras 
duas reformas: a do ensino superior, em 1968 (Lei n• 5.540) c a do 
ensino de I• c 2• graus, em 1971 (lei n• 5,692). Seus implementes exi· 
gem acréscimo vultosos na dotac;,!Io orçamentária, mas o que se veri· 
fica é a redução continuada. No Orçamento de 1965 o MEC dispõe 
de 11,07%; no de 1968 desce a 7,74%; no de 1971 baixa a 6,78%; em 
1975 ficn reduzido a 4,66%. 
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A União livra-se da obrigatoriedade de aplicar 10% de sua rccci· 
tu. Em compensação passa a exigir dos Municípios o emprego de 
20% de suas receitas tributárias e 20% do Fundo de Participação dos 
Estados e Municípios, esquecido de que o ensino fundamental é direi· 
to de todos, nos termos da Constituição. Ainda assim, estas verbas 
atribuídas a Estados e Municípios não são encaminhadas, em grande 
parte, à atividade de I• grau, mas desviadas para o en;ino superior. 
Confeccionam inexpressivas Faculdades, que pouco ou nada servefll 
às populações locais e sim aos excedentes dos grandes centros. 

A pretexto de aprovar excedentes, multiplicam as escolas supc· 
riorcs, eft:tivando o caos, consagrando o descalabro. O ensino de 2' 
grau é quantincado e não qualincado; o de I• grau é arruinado cm 
ambos os sentidos. Só o Grande Rio possui· 65 faculdades parti· 
culares; o centro paulista já atingiu a exorbitante marca de 290 
faculdades. 

País de doutores e analfabetos - proclamam, desolados. E, 
com razão, Em recente estatística, o Brasil pcrma-se, entre 120 
países, em 67' lugar, o que representa, em números absolutos de 
analfabetos, mais do que toda a população da República Argentina. 
Em dispéndios públicos com a educação está cm 80• lugar, abaixo do 
Congo, da Tanzünia, da Costa do Martim, de Gana c da República 
dos Camarões. 

O mundo universitário brasileiro, que é uma instituição de 
pesquisas, berçário do pensamento cicntínco, não encontra o 
académico como elaborador de informações, mas receptáculo delas. 
Por outra parte, a timidez com que vem sendo conduzido o problema 
do magistério, constitui fator altamente responsável pelo cstrnn· 
guiamento da reforma e da melhoria do nível qualitativo do ensino. 
O corpo docente, em todos os graus, é mal remunerado, e, via de 
regra, incapaz. Nas universidades pululam incompetências, com a 
proscrição dos concursos. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, meu objetivo principal no 
dia de hoje é cuidar do ensino pré-primário e do primário. O nosso 
sistema educacional carece de infra-estrutura, sem o que todas as 
reformas se perderão no vazio. 

Em sua obra "O futuro dos países subdesenvolvidos", Eugcnc 
Staley admite que um aglomerado é subdesenvolvido se algo mais 
puder ser feito para aumentar-lhe o potencial produtivo e melhorar 
seu bem-estar econõmico. E enumera, a seguir, suas principais 
características: pobreza crónica, métodos obsoletos de produção, 
falta de estradas e escolas, hospitais c habitações, alimentos c saúde, 
auséncia de liberdade do espírito. Por mã sorte, todos esses estigmas 
cnodoam o nosso meio. 

Não cabe, nessa conjuntura, expressões pnnglossianas. Se o 
impasse educacional aí está mergulhemos raizes cm todos os males 
que o circundam. (;desolador o quadro brasileiro. Em Pernambuco, 
70% dos óbitos silo provocados pela fome c carência de socorro 
médico. Metade dos nordestinos morre antes dos cinco anos. O lnsti· 
tuto de Pesquisas Económicos da Univcrsidudc de São Paulo, cm 
1974, verificou que, em mil criança~ nascidas vivas na capital do Esta· 
do, 92 morrem antes de um ano de idade. A desnutrição- é cãlculo 
da SUDENE- atinge cerca de 45% da população brasileira. Não 
existem médicos cm 1.200 de nossos municípios; a estimativa é de 
seis por grupo de dez mil habitantes ou um para 1.250 pessoas. Hã 
menos de quatro leitos hospitalares por mil habitantes. Isto sob um 
céu que acolhe 65 milhões de enfermos, cerca de dois terços da 
população do País. Tudo isso esmaga a caminhuda do ensino. 

Junte-se a esta enzima cruptivu, u desvalorização do trabalho 
humano, tangida por tirnnias mesológicas. Em Minas Gerais, 
consoante o IBGE, 62% de obreiros do campo percebem o cquivalcn· 
te uté meio salário mínimo; apenas 23% ganham de meio a um salã· 
rio mínimo. Em 1980, de acordo com os cálculos da SUDENE, tere· 
mos um milhão de fumílius ruruis sem emprego fixo. E que será do 
Brnsil com o êxodo rural e a bruços com uma população que cresce à 
base de 3% ao uno, sempre curente de ulimcntação parn o corpo e de 
migalhas pura o espirita'/ 

A Nação luta por ser livre c progressista, apesar da agressivida
de do meio. O homem produz com espírito patriótico, no incontida 
desejo de intensincar o comércio com a América do Norte, nossa 
principal compradora. De fato, o Conselho Econõmieo c Social da 
ONU sugerira que os subdesenvolvidos aumentassem suas exporta· 
ções até o ponto cm que seriam suficientes para transformar suas 
poupanças, exportadas na forma de matérias-primas, cm bens de 
equipamento. O resultado foi a queda brusca de preços. O valor mé· 
di o da tonelada exportada pelo Brasil de 50 a 52, passou de 355 dó la· 
rcs para 82 dólares nos anos de 66 a 68. Se o preço da tonelada média 
brasileira continuasse nos níveis de 195 I, o Brasil teria recebido deste 
ano até 1968, por suas exportações, mais 47 bilhões de dólares do 
que lhe foi atribuído. 

Por isso mesmo, o ex-Chanceler Gibson Barbosa acusou, fron· 
talmente: "Os Estados Unidos desconhecem deveres éticos para com 
o mundo subdesenvolvido". Inegavelmente, o colosso americano 
tornou-se comparsa da União Soviética, na cegueira do predomínio 
universal. O comunismo c o capitalismo, conturbados pelo medo 
recíproco, ajustaram-se como parceiros, redefinindo pensamentos c 
obstruindo conteúdos, sem o escrúpulo da verdade do amanhã. 
Apregoam a paz, enquanto multiplicam armas de destruição e 
foguetes intcrplanctários. Se quisessem, o mundo seria mais feliz, c, 
onde há o pranto, haveria o riso, e, onde quedam terrenos infecun· 
dos, despertariam campos coloridos. 

Disse-o Aldous Huxlcy: "Nossas medidas económicas, sociais c 
internacionais do presente são baseadas, cm grande parte, no dcsa· 
mor organizado". Por certo, a dialéticn mascara o sentido das coisas 
c sufoca os dcsanos do século. A insensatez transmuda em empresa 
permanente os crimes contra a humanidade. 

O Brasil é obrigado a empreender imediata revisão de hábitos 
mentais. Marchamos na rota do terceiro mundo, esmagados por 
elementos inquietantes c graves distorções. Sociedade de cunho 
cediço e plasmada em dimensão continental, o Brasil é uma foto. 
grafia do mundo: permanece um terço próspero e dois terços miserá· 
veis. O imobilismo, tanto no campo social, como no domínio cultu· 
ral, acanha mentalidades c fecunda rivalidades tribais. 

Nosso destino encontra-se no binômino educação-saúde. O 
processo pedagógico tem de iniciar-se no berço c aos primeiros anos 
de vida. A mentalidade de um povo só se forma com o conhecimento 
exalo de seus problemas, de suas soluções, de seus destinos. E, como 
somos teóricos, nosso âmbito político c social é circulo de atitudes 
desconexas, alheias às imposições do meio f!sico c social. Por isso, 
nossa democracia vem sendo um simples acidente, sujeita a asccnsos 
c desccnsos. 

A educação pré-primária é a etapa mais importante da cscolari· 
zação. Ã vista de nossa realidade cconõmico-soeial, a educação pré· 
escolar deve abranger assistência odontológica, médica, alimentar c 
pedagógica. 56 assim recuperaremos milhares de seres para a escola 
e para a vida. 

Esclarecem as estimativas oficiais, referentes ao ano de 1975, 
que a população de O a 6 anos de idade, correspondia a 24% da 
população nacional, ou seja, a mais de 26 milhões de habitantes. 
Recebiam assistência nutricional c de sáude apenas 21%. Dos não 
assistidos, cerca de 20 milhões de crianças, 70% eram desnutridas. 

Pesquisas cfctuadns na Faculdade de Saúde Pública da Univcr· 
sidadc de São Paulo, em 1972, revelam que 42% das crianças 
subnutridas, de 4 anos de idade, têm um desenvolvimento 
correspondente no das crianças da classe média urbana de 2 anos de 
idade. E mais: 41% dessas criaturinhns pobres, de 3 anos de idade, 
apresentam peso c altura correspondentes aos das crianças da classe 
média urbana com menos de um ano de idade. 

As crianças provenientes das classes menos favorecidas contam 
cerca de dois unos de atraso mental cm rcloção às de nível cconômico 
mais alto. As deficiências são sensoriais, motoras, afctivas c sociais. 
Envolvem-nas desajustamentos psicossoeiais, inibições, medo, agrcs· 
sividade, desconfiança. Sem o preparo devido para ajustá-las às 
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exigências da escola de I' Grau, estilo condenadas à reprovação, à 
repetência, 11 evasão definitiva, 

O en1ino pré-escolar é uma fonte eminentemente urbana de 
educação. A oferta desse tipo diminui nas esferas públicas, no contrtl· 
rio do que oéorre cm rclnçilo às instituições privadas. Praticamente, 
ínexiste na região rural. O jardim de infüncia é para os filhos de pais 
ricos. 

A educação pré-primária é bastante onerosa em termos de 
instalações, equipamento c contraprestaçilo salarial. Mas os pa!scs 
civilizados comprovam seu êxito como educação compensatória. 

Os preju!zos !'isicos e mentais que afetam os carentes podem 
tornar-se irrcvcrs!vcis. Temos de enfrentar a realidade no seu 
intcrrclncionnmcnto c complexidade, reforçando as estruturas dos 
Munic!pios e dos Estados, através dos organismos federais ou de 
seus recursos. 

~ preciso despertar os governos c Jogo conscicntizar o povo 
através de associações c dos meios de comunicação de massa. 
Também o educador pré-escolar merece a devida valorização 
económica pelo seu trabalho. Inversões financeiras, silo indispcnstl· 
veis· temos de criar mecanismos de captação de recursos cm alta 
csc~la. A ação deve ser vigorosa c continua, Se nilo o fizermos, tudo 
será paliativo e as perspectivas tornar-sc·ilo mais sombrias. 

Possuímos, em verdade, 30 milhões de ilctrados. Entretanto, a 
quantificação da população analfabeta é alterada com a variação de 
conceitos e falhas dos índices numéricos. Para efeitos cstat!sticos, 
alfabetizada é toda pessoa que se matricula na I' série do I• Grau, 
mesmo que não consiga alcançar a 2• série. Por sua vez, a UNESCO 
só considera analfabeta a pessoa que atinge o limite de 15 anos de 
idade sem saber ler c escrever. Desse modo, a população de 7 a 14 
anos, que não consegue vaga nos estabelecimentos de ensino, não é 
considerada analfabeta. 

A taxa de abandono escolar da I• para a 2• série do I• grau 
corresponde a 5 I%, ou seja, mais da metade das crianças, que canse· 
suem vaga limitam-se a um ano de estudos, A inadaptação da 
criança à escola poderia ser corrigida com a intensificação do ensino 
pré-escolar. 

Os pa!ses cultos só consideram alfabetizados os que possuem 
oito anos de estudos. Significa, no Brasil, a conclusão do ensino 
fundamental. Por esse prisma, apenas 9% dos patrícios estariam 
participando a contento de nosso processo social c económico, 

O abandono escolar, com retorno posterior, desequilibra o nível 
evolutivo da turma, O mais grave é que, na zona rural, incxiste as 
quatro ~ltimas séries do I• grau, o que provoca o abandono dos cstu· 
dos ou a transferência para a zona urbana. 

Lamentável i: que 71% das escalas de I• grau só disponham de 
urna sala de aula. All:m disso, 25% das professoras nilo têm, sequer, o 
antigo primário completo. E note-se: somente cm 1980 podcr•Sc·6 
oferecer 90% de vagas à faixa populacional cuja freqUência 11 escola, 
nos termos constitucionais, é dever do Estado c direito do cidadilo. 

Seremos generosos, Sr. Presidente, com o clamor dos séculos se 
dermos tudo ao nosso tempo, cm proveito de nossos netos c das 
gerações futuras, fi neccssàrio firmeza. A inconstância c a ncg!igên· 
cia apagam o verdor dos estímulos. Cuidemos de preservar as rescr• 
vas morais que ainda nos restam, ativas e conscientes, alheias ao 
sectarismo extremo. 

A educaçilo, entre nós, ê questão de brio nacional. Sem ela, 
produção. desenvolvimento, democracia, tudo é precário. A União 
conta com vastos recursos na discriminação tributária c pode mobili· 
zá·los cm defesa da causa. 

A posteridade nos condenará se, nesta dimensão da épocu, não 
cuidarmos com bravura do exato equacionamento do nosso processo 
comunitário c du restauração da perspectiva terminante dos direitos 
humunO!. A solução do problema cducucionul é questão de sobre· 
vivência, A pu7. interna i: u esperança du N'ação angustiada; a uni· 
dade nacional, acima de compromisso colctivo, é rcsponsabi!idudc 
lndivis!vel. Nesse clima, distante de quizilas domésticas, ungidos de 

ideais supremos, assumiremos nosso destino de "raça cósmica''. a 
que alude Luc Durtain. 

A Nação precisa despertar, numa açilo integrada de órgãos 
governamentais c entidades privadas. Urge que mudemos a face do 
Brasil. Nada)ustífica a comp!ucência da omissão, Armemo-nos, por
tanto, cm mensageiros da fé c da esperança, à base de objctivos 
permanentes, porque a atitude alargará horizontes humanos c 
redobrará nossa presença na vida, 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo bem! Pa/ma.r.) 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- cm nome da Comissil~ 
de Educação c Cultura do Senado Federal, desejo transmitir ao no· 
brc Deputado Br!gido Tinoco o nosso agradecimento por esta 
antológica c dramática conferência, que representa, sem dúvida algu. 
ma, uma valiosíssima contribuição para a elaboração do Projeto 
Educação. 

A Presidência pede permissão aos nobres colegas para abrir 
uma cxccção, na ordem natural dos nossos trabalhos, no setor de 
debates, para dar a palavra ao Deputado Israel Dias-Novaes que, 
por força de um compromisso a que não pode fugir, tcrâ de se retirar 
logo depois. · 

Com a permissão, portanto, dos nobres colegas Senadores, 
tenho o prazer de dar a palavra ao Deputado Israel Dias-Novaes. 

O SR. ISRAEL DIAS·NOVAES - Sr. Presidente, Sr. Minis· 
tro, Srs. Senadores: 

Em primeiro lugar, relevem a minha, mais do que ousadia, a 
petulância de inscrever-me primeiro, mas acontece que, cfctiva
mc~tc, sou membro de uma Comissão Permanente da Câmara dos 
Deputados, que, neste momento, encontra-se reunida, Por isso ousei 
inscrever-me antes dos Srs., ousadia pela qual me penitencio. 

Mas, Sr. Presidente, vejo que o nobre Deputado Br!gido Tinoco 
dividiu a sua participação, neste simpósio, cm duas partes: cm 
primeiro lugar, ocupou-se da sua gestão como Ministro c, cm segui· 
da, traçou o quadro posterior a ele, que seria o quadro vigente da 
educação brasileira. Os dois depoimentos formam um libelo. E, ncs· 
ta manhã de Bras!lia, chegamos à conclusão do que significou, 
realmente, a renúncia do Governo Jânio Quadros, da maneira ex 
abrupto pela qual se efctivou. Essa renúncia encontrou o seu Ministé· 
rio em plena atividadc c cm plena esperança. O Ministro da Educa· 
çilo da época, o Deputado Brígido Tinoco, planejara uma gestão por 
4 anos, uma gcstiio densa, proveitosa c objctiva; no entanto, viu-se 
cerceado, viu-se tolhido na execução do plancjamcnto c vê-se hoje 
que ele, na verdade, experimenta a grande frustração de ter sonhado 
e não ter realizado. 

Das indagações que eu lhe poderia formular, a primeira reside 
nesse desmaio a que as verbas orçamentárias silo conduzidas, no 
capítulo da educação. As porcentagens decaem; num País que 
aumenta, sob todos os aspectos, as porcentagens orçamentárias para 
a educação dccuem. Estamos, agora, beirando a margem do nada, 
quando nos alimentamos de cerca de 4%. Por outro lado, Sr. Minis· 
tro, recrudesce c referve o ensino particular, nu base da especulação. 
Então, nito temos, digamos assim, uma complementação pelo parti· 
cu!ur do ensino público carente; temos a maior desenvoltura cm 
matéria de mercantilizaçllo do ensino. 

Poder-se-ia alcgur que a tal livre empresa no ensino, de toda a 
formu, complc:mcntu c supre. Mas, hú pouco tempo, hú um uno, a 
Secretaria da Educação cm Silo Paulo abriu os primeiros concursos 
pura provimento das cadeiras do ensino secundário, Até então -
sabemos todos - eram elas providas interinamente, n titulo de 
substituiçilo; agoru o Sccret!trio em exerc!cio, cm São Puu!o, decidiu 
realizar um concurso há unos acenado. O resultado significou um tcs· 
te do ensino superior no Brusil, neste momento, 

Pura que se tenha uma idóin do baixo n!vcl cultural a que esse 
sistema conduziu, blisl!l dizer que de todos os concorrentes a essus 
provus, às primeiras provas cm mais de !O unos, e todos esses concor· 
rentes, numerosos deles, u quuse totalidade deles no exercício das 
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cadeiras. Entilo, esses professores, que exerciam a cadeira hâ mais de 
10 anos, foram afinal testados numa prova pública, c o nlvcl de 
nprovaçilo, a porcentagem de aprovnçilo nilo superou a 2%; apenas 
2% dos candidatos mereceram nprovaçilo, principalmente cm 
Geografia c Mntemâtica. Comprovou .. se, entilo, que eles ni'lo sabiam 
a matéria que lccionavam. E nilo sabiam por quê7 Porque eles pro·. 
vinham das indústrias educacionais que silo as escolas particulares. 

Entilo, a crise instalou-se cm Silo Paulo, a propósito deste cpisó· 
dio, que é mais um incidente. Os professores receberam uma segunda 
oportunidade, mas agora exibem c ostentam uma rcivindicaçilo: nilo 
querem eles ser julgados nos concursos pclos•profcssorcs do curso 
superior, mas pelos seus colegas de ensino secundário, porque estes 
-.dizem eles- estilo a par do seu nlvcl cultural c da sua capacidade. 
Então, eles querem ser julgados nos concursos por quem conhece a 
sua real vivência cultural. · 

Quero que o Sr. Ministro analise esse fenômeno, brevemente, 
datando, inclusive, o inicio desta especulação mercantil do ensino no 
Brasil. 

O SR. BRIGIDO TINOCO - Nobre Deputado, V. Ex• tem 
absoluta razão quando assegura, ~também, que as porcentagens 
orçamentárias decaem; isso acontece sempre nos palscs subdesenvol
vidos. Hã uma tela impressionante de Rochcgrossc, que aprcscnia 
homens c mulheres de braços desesperados para os céus, reclamando 
a mudança de rumos. Esses povos, que têm as suas porcentagens 
educacionais diminuldas, silo chamados pelos educadores ingleses de 
dvlng nalions, nações moribundas. 

O aumento do ensino particular é próprio, também, dos palscs 
subdesenvolvidos, c os mestres não têm competência para o cxcrc!cio 
de suas funções. V. Ex• falou que 2% apenas dos concursados mcrc· 
ccram aprovação, quando exerciam as suas funções há mais de lO 
anos. Devo dizer a V. Ex• o que afirmei cm minha palestra: a proscri· 
çi!o dos concursos foi o maior erro para o ensino no Brasil. Conheço· 
professores universitários, alguns dos quais foram meus alunos, que 
fizeram um curso ginasial às pressas, que ni!o sabem Geografia, não 
sabem História e que estilo lccionando Direito na Universidade. Isso 
clama aos céus! Precisamos, o quanto antes, instalar concursos no 
Brasil. Daí o problema que rr:uita gente ni!o sabe justificar: é a dcsilu· 
silo da classe estudiosa no Brasil. 

Na terra de V, Ex•. por exemplo, hã crise estudantil, e aqui, cm 
Bras!lia, os estudantes estilo cm greve, 

Narrei, cm minha palestra, que cm pouco mais de 48 horas 
terminamos com uma greve no Recife, com justamente o diálogo, 
que incxiste na hora presente. Ora, um Governo, às vezes, que omite 
diâlogo, pode ser levado ao ridlculo. Lembro-me, o meu tempo de 
estudante no Rio de Janeiro, que durante a Rcvo!uçilo Consti· 
tucionalistn de Silo Paulo salmos às runs - moços idealistas, 
qucrlamos mudança, qucr!amos participar da vida pública, que 
scnt!amos a ausência de dimensão humana- salmos à rua, repito, a 
dar vivas a Silo Paulo, O Delegado da Ordem Politica c Social 
intimou-nos a comparecer à delegacia. Lá fomos. E ele nos pcrgun· 
tou: os senhores já assumiram a responsabilidade definitiva do que 
estilo fazendo contra a ordem constituldn7 Nesta hora, cm que ele se 
mostrava mais rigoroso para com os estudantes, um colega meu de 
turma, que morreu tragicamente no dia da formatura, infelizmente, 
saiu do nosso grupo de milos estendidas - ele era de Ollmpia, era 
paulista - c disse para o Delegado: muito prazer em conhecê-lo, 
Ubiratan Maia de Vasconcelos às sua ordens. O Delegado deu-lhe a 
ponta dos dedos com um certo asco e disse: "o que o senhor deseja?" 
Ubiratnn acrescentou: "desejo fazer-lhe uma pergunta" A autoridade 
ajuntou: "pois nilo, pode fazer!" E o nosso colega, com csplrito: 
"desejava saber se hâ discriminação religiosa no Brasil''. "Como 
assim?" indaga o delegado. Volve o Ubiratan: "/: porque somos 
católicos, estávamos vivnndo o santo - Silo Paulo - e queremos 
saber •e é proibido vivnr santos neste Pais!" As gargalhadas 
estrugirum. A autoridade inquieta-se. Neste exalo momento, um ou
tro colega - creio que foi o Marcos Almir Madeira - fuz-lhc esta 

proposta: use Q senhor quiser I podemos rezar aqui, agora mesmo, 
como prova de que somos católicos" O delegado estava farto de nós 
: mandou-nos embora. À salda, outra massa de estudante nos 
aguardava. E a passeata continuou, com outros vivas: a Silo Pedro, 
Silo João, etc, O delegado, levado ao rid!culo, nilo se manteve no 
posto, 

Pois bem. Há um outro clamor histórico contra professores 
incompetentes- e naquela época era raro, no tempo do Império
em meados de 1888. Os alunos da Faculdade de Direito salrnm às 
r•tns menosprezando a qualidade de ensino c dando vivas à Repúbli
ca. Logo foram presos c até espancados, na Rua do Ovidor. 
Quarenta c oito horas depois saiu uma portaria: "~ proibido dar 
vivas a, República". E, no dia imediato, diante da Faculdade de 
Medicina, numa hora de recreio, de intervalo de nulas, cm que os 
estudantes chupavam laranjas no local, passou por ali o Ministro do 
Império, Barão de Lorcto, c recebeu uma tcrrlve! vaia da estu
dantada. 

Dia seguinte, outra determinação lamentável: o Governo 
proibia que se chupasse laranja no local. Estrugiu outra greve, alta 
repercussão na vida do Pais. Eles contrataram a mulata, que lhes 
vendia laranjas, vestiram-na de baiana, para sair à frente do cortejo 
com um tabuleiro à cabeça. Logo atrás a massa estudiosa, de todos 
os cursos, com a laranja enfiada na ponta de uma bengala ou de um 
guarda-chuva. E saíram pelas ruas a dar vivas à laranja. O povo 
compreendeu o refrão c incentivava as vivas à laranja. As senhoras, 
nas sacadas, ovacionavam a laranja, do mesmo modo. Este ato fez o 
Rio de Janeiro rir dias seguidos. E, em breve, o Chefe de Policia era 
exonerado c cala o Barilo de Lorcto de Ministro do Império. A 
seguir, ruiria o próprio Império. 

A vida brasileira, cm suas múltiplas faces, depende de um ensino 
bem organizado, com professores bem remunerados, competentes, 
para que ,não haja o vazio na alma da classe estudantil. Nós · 
contemplamos perspectivas que se perdem no infinito, num planeta 
cscarmentado de quatro bilhões de habitantes, dos quais mais de 
dois terços silo criaturas plenamente desassistidas. 

Passou o tempo em que o politico, o advogado, o médico c o 
operário, deixavam sua labuta, caminhavam tranqUilamente para 
casa, punham os filhos no colo c desfiavam à esposa as novidades do 
dia. Ou, então, se solteiros, procediam como aquele velho pastor da 
Bretanha, que ia contar as suas anedotas nos companheiros, diante 
dos espinheiros do vale. Hoje, a engrenagem desta civilização diri· 
gidn, além de abalar a estrutura social, aluiu o Intimo do homem, 
consumindo-lhe o feitio moral, os sonhos, as tendências pessoais. 
Tudo sobressaia no abismo, num conflito multidimensional, numa 
alienação terrivelmente progressiva, 

f; que este, meu nobre colega Israel Dias-Novacs, é o século da 
desumanização da cultura. Deram ênfase à técnica c olvidaram os 
problemas psicossocinis, jungidos aos problemas do coração c do 
csplrito, sem os quais nilo poderá subsistir nenhum direito. Isso, cava 
anacronismos que corrompem e humilham. 

Veja, por exemplo, a América do Norte; imenso continente cm 
ebulição, dispõe de uma economia de dimensões mundiais c grnndio· 
sos escoadores no Atlântico c no Pacifico. Ao seu lado, a União 
Soviética, que engloba 180 povos e se dilata por mais de 170 meridia
nos. Se quisessem, se conjugassem esforços, se nilo houvesse entre 
ambos, a teoria do medo reciproco, poderiam distribuir alentadas 
verbas nos países subdesenvolvidos. Só os ensaios interplanetários 
o permitiriam. E nós teríamos acabado com a indigência e com o 
analfabetismo na face da terra. 

Este é o mundo cm que vivemos. O Brasil cnti\o, capta todos cs· 
ses dramas que V, Ex• vem de suscitar: a dcsvnlorizaçilo do trabalho 
humano, percentagens orçamentárias que decaem dia após dia, 
prova palpitante dos pulses subdesenvolvidos, aumento do ensino 
particular, em detrimento do ensino oficial, e os concursos, que 
V, Ex• acaba de citar c que devem ser restabelecidos, quanto antes, 
nilo só no ensino de primeiro grau mas, sobretudo, no ensino supc· 
rior. 
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O SR. ISRAEL DIAS-NOVAES -Sr. Ministro, veja V. Ex• 
Acredito que desses concursados reprovados muitos deles vilo 
acabar aposentados cm plena ignorância. Eles jd têm vinte nnos de 
ensino sem concurso; agorn, já têm direitos adquiridos. Quer dizer, 
continuum fingindo que ensinam nquilo que não sabem. Esta é n 
primeiro observnção. 

Vejo, também, que há um fenômeno curioso. Queria saber de 
V. Ex• sobre o ensino rural, que me parece, ainda, no Brasil, cm 
plena idade das inscrições rupestres. Sabe V. Ex• que, ainda hoje, o 
ensino rural é dado nas fazendas, nos sftios, nos distritos, na base dos 
três anos primários, E, naturalmente, as professoras, mesmo agora, 
silo recrutadas pelo método politico. E como as fazendas distam dos 
centros, onde as professoras residem, há muitos quilômctros, elas 
comparecem quando podem c quando as condições climáticas 
permitem. Disse bem V. Em• que até aos 14 anos não se considera 
analfabeta a pessoa nos países mais desenvolvidos. E, também exige· 
se os oito anos de curso que, para nós, seria o curso fundamental, 
para que a pessoa seja tida como alfabetizada. Agora, nós estamos 
nos trés anos rurais, até agora. E o fenômeno que observo, como 
pequeno sitiante na média Sorocabana de Avaré é o seguinte: neste 
momento, praticamente, não há favela e nilo há sitio no Brasil que 
não disponha de televisão. Onde entra a elctrificaçi!o rural 
imediatamente entra junto a televisão, A televisão, cm preto c 
branco, comprada, usada, a prestações ao alcance até mesmo do 
rur!cola. E a famflia, a família do agricultor, do empregado na gleba, 
cstu família, os seus filhos, vécm a televisão até altas horas da noite, c 
apenas recebem os três anos de ensino, quando os recebem. Então, 
há um constraste entre o que se vê no vfdco c o que se aprende na 
escola. Daí, há uma perturbação psicológica que significa o trauma. 

Quero saber se no seu tempo já se planejava também uma aten
ção maior para este ensino rural, porque chegamos às vezes, à 
impressão de ao Governo estabelecido convém manter certos seg
. mcntos populacionais na ignorância porque a ignorância é a mãe <!a 
aostensão. Mas, há um choque agora, entre a ignorância e a informa
ção. Este é o grande choque do nosso tempo. Então, não há educa
ção, mas há a informação. 

Portanto, veja V. Ex• o estado caótico das mentalidades rurais e 
das mentalidades periféricas, decorrentes deste fenômeno. Então vc~ 
jo, neste ensino rural - quem sabe - o índice mais dramdtico da 
nossa subcultura. Está certo? · 

O SR. BRIO IDO TINOCO- Perfeito. A informação e educa
ção devem irmanar-se. Estou de pleoo acordo com V. Ex•, que hd de 
ter percebido que eu toquei justamente no ensino rural, dizendo que, 
praticamente, ele nilo existiu, era fraquíssimo e as professoras semi· 
analfabetas. Mas, o desejo de reformular e de implantar um verdadei
ro ensino rural no País vem desde Nilo Peçanha, que o inseriu no Es
tado do Rio. Quando Presidente da República, criou o Ministério da 
Agricultura. Mas, o Estado do Rio estava minado de professoras 
analfabetas, que mui sabiam ler c escrever. Um político de Saquarc
ma, o Coronel Catarina, grande amigo de Nilo Pcçnnha, um dia foi 
ao palácio; Nilo havia mandado exonerar a sua filha, porque só su
bia assinar o nome e nilo podia ser professora. Ele reuniu o seu pes
soal de Suquaremn e caminhou para o palácio, dizendo: "Hoje vou 
romper com Nilo Pcçanha," 

Mas, Nilo Pcçanhn estava propenso a terminar com o analfabe
tismo entre professores. Ele era filho de um agricultor, que se fez, de· 
pois, dono de umu padaria. Então, mal o Coronel Catarina chega, 
abre-lhe os bruços, efusivamente: "Meu amigo velho, que saudades 
suas," E o Coronel, amuado:"~ Dr. Nilo, mas eu estou muito zanga. 
do, porque o Sr. exonerou a minha filha." Retorna o estadista: "Per· 
duo, nilo fui cu, foi o decreto." Af o Coronel Catarina começa a ficar 
um tanto perturbado c diz: "Mas, cu pretendo, diante do fato, rom· 
per com V, Ex•, porque minha nlhu v ui deixar de ser professora." 

Replica Nilo Peçanha, cm tom dramático: "A perder um amigo 
com vocé, Cuturino, prefiro rcnunciur uo meu governo: vou abundo-

nur este palácio, imediatamente, se não conto mais com a sua amiza· 
de," 

Nesta hora, o Coronel Catarina começa a chorar, abraça-se ao 
estadista e sai do Pnlllcio convicto de que Nilo Pcçanha procedera 
com lisura. A massa ululante, que o esperava do Indo de fora, inda· 
ga, curiosa: ''Então, rompeu?" E ele, convicto: uNilo, o homem ti .. 
nha razão," 

E foi assim que Nilo Pcçanha empreendeu a reforma do ensino 
rural, no Estado do Rio de Janeiro,. Portanto, teve ele esta grande 
virtude, ~lém de muitas outras. 

Quintino Bocaiuva, sou antecessor, havia declarado que o Esta· 
do do Rio era massa falida. E ele, imediatamente, entrou cm ativida
de: convocou todos os agricultores, fazendeiros e sitiantes, contratou 
técnicos cm agricultura. E estabeleceu as bases de um grande concur
so no Estado: quem mais produzisse receberia benesses do Estado, 
além de três prêmios. O Dr. Matoso Maia, que era Secretário das 
Finanças, correu logo ao Presidente do Estado c lhe disse: "Dr. Nilo, 
o Sr. está oferecendo prêmios de 50 contos para o primeiro colocado, 
de 30 contos para o segundo c de 20 para o terceiro; não há um conto 
de réis nos cofres públicos, como vamos fazer isso?" O hábil político. 
tranquilizou-o: "Sr. Matoso, deixa por minha conta, trace apenas as 
bases do concurso." 

E o concurso foi realizado. A banca, após estudos, apontou os 
três primeiros colocados: dois fazendeiros e o Nilo Pcçanha, que tam· 
bé era fazendeiro. 

No dia da distribuição das recompensas, o Matoso Maia estava 
agoniado. Nilo subia como ofertar os prêmios, e o Nilo sossegou-o: 
"Por favor, Sr. Matoso, coloque do lado de fora de cada envelope; 
vale 50 contos, vale 30 contos, vale 20 contos." Foi perguntado, cn· 
tão: "E do lado de dentro?" Ele respondeu: "Não precisa ter nada, 

. deixa por minha conta. 
Nilo Peçanha foi chamado, em primeiro lugar, para receber o 

prêmio, numa deferência ao seu alto posto. Pronunciou, então, um 
discurso trágico, em que apareciam crianças famintas, prantos, lares 
enlutados. O quadro era tão desolador que a assistência começou a 
chorar. E, nesse momento, arrematou: .. Eu seria um criminoso sere
tirasse dinheiro dos cofres públicos do meu Estado, aceitando um 
prêmio." 

E os dois coronéis se entreolharam e subiram a tribuna, dizcn· 
do: "Eu também desisto. Eu também desisto." 

E assim, sem um níquel, Nilo Peçanha fez com que o Estudo pro· 
duziSsc em massa c enviasse suas mercadorias ao exterior. Dali ele 
partiu para a Vice-Presidi:ncia du República, ainda muito moço, c, 
com u morte de Afonso Pena, galgou u Presidência. 

Mas, essa crise do ensino rural vem delonga data, principalmcn· 
te- e isso é vício du República- porque nós desviamos, desde os 
primeiros unos da Rcpúhlicu, u direção racional do sistema fedcruti· 
vo, que é, por assim dizer, o fundamento de toda a nossa estrutura es
tatal. A nossa civilização foi-se requintando il beira-mar, no litoral, 
imperdoável equívoco de nossa formação socinl e política. O ponto 
de partida pura rumos decisivos seria a consolidação dos nossos 
municípios do interior. Aprimornrlnmos, com isso, o fastígio do po· 
der comunnl, que suscitou o prestigio de inúmeras cidades no Brasil 
colônia, onde se ergueram escolas e hospituis, igrejas e engenhos, cu
jus rui nus, uindu ugoru, evocam o esplendor de: umu épocu. 

O Pnís reclama uma política intcriornnn, cu lenda cm bases sóli· 
das. Sem essa revivescência do ensino rural, sem o apogeu do municf. 
pio, a dirctriz inscrita no texto constitucional ni\o passará de artiflcio 
de mera ficção jurfdica, sem a menor correspondência no campo das 
realizações objctivas. 

O SR. ISRAEL DIAS-NOVAES - Sr. Ministro, cu tive um 
conluto, ontem, cm São Pnulo, com o Prefeito da Capital, Dr. Olavo 
Setúbal, que não obstante sejn obv!amcnte situncionistn, constitui 
mesmo uma dus revelações administrativas do Pnls. Digo isso 
tranqUilamente; é um homem de nltu formação c, nindn hd pouco, foi 
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considerado, digamos assim, uma das mais gratas revelações como 
Executivo do Pars. 

Ele, ao cabo de dois anos de gestão do Municfpio de São Paulo, 
que é o Municfpio que tem a mais fantãstica arrecadação, cm termos 
nacionais, ele mostra-se assombrado, hoje, com as dificuldades 
administrativas, dizendo que hã dois Pafses, dois Brasis e não aquc· 
Jcs dois Bras is a que se refere o Sociólogo francês, mas hã dois Paiscs. 
mesmo: um Brasil totalmente irreal, que é o Brasil imaginado por 
~ós, c outro, o Brasil real. Ele acha que o principa) problema com 
que nós lutamos é justamente o problema do afluxo para as cidades, 
a urbanização vertiginosa, sem que nós tenhamos meios para recebê· 
la, Eni Silo Paulo, hã um ingresso diãrio de milhares de pessoas, 
alastrando a cidade, sem que o Poder Público possa acompanhar. O 
ensino, principalmente, sofre com isso calamitosamente. Mas, o que 
queria dizer a este propósito seria o seguinte: o problema brasileiro é 
o dinheiro. 

O SR. BRIGJDO TINOCO- Sem dúvida. 

O SR. ISRAEL DIAS·NOVAES - Nós não temos dinheiro: 
temos 400 bilhões de cruzeiros, se não me engano, para investi· 
mentos, e hoje as coisas encareceram de maneira calamitosa. Mas, 
existem problemas menores, que podia ser resolvidas pelo Ministério 
da Educação. Por exemplo, por este desvario do Ensino Superior, no 
Brasil, sabe V, Ex• que as Faculdades de Direito enxameiam de tal 
maneira que os Delegados de Policia são de nascença, professores de 
Direito Penal. Então, quando chega um Delegado de Policia, 
substituto, não concursado, numa cidade, imediatamente ele é 
recrutado c, às vezes, ele Jeciona Direito Penal em 3 ou 4 escolas 
superiores, quando ele não passou no concurso, ainda, para a sua 
carreira. Então, os Juizes de Direito não têm mãos a medir, porque 
lecionam em S ou 6 faculdades, pelo simples fato de serem Juizes de 
Direito, e os Promotores a mesma coisa, 

Relativamente às faculdades de Medicina, houve uma delas, cm 
Bragança, na qual o Governo, afinal, teve de intervir, porque os 
alunos estavam se formando médicos sem terem dado uma injcção, 
jamais. Dar por que houve uma fantâstica c rumorosa intervenção 
que obrigou-se o seu proprietário, que era o antigo guarda civil, a 
vender a faculdade; então ela foi vendida. Espero que, agora, os 
alunos estejam dando injeçilo, pelo menos no 5• ano. 

Mas, existe a cúpula da estrutura do ensino, no Brasil, que é o 
Conselho Federal do Ensino, c este Conselho Federal - nilo sei se c 
do seu tempo - tem atribuições; fantasticamente acumuladas; 
responde por um mundo de atribuições; c, no entanto, reúnem-se 
seus integrantes, mensalmente, num piquenique cm Brasflia; ficam 
três dias, aqui, hosp~dados no Hotel Nacional; recebem processos 
aos montes: assinam pareceres jâ elaborados; não têm tempo nem 
disposição para examinar nada c silo respons~vcis por esse 
recrudescimento fantâstico da mcrcantilização do cnstno. 

Eu propus, na Câmara, um projeto de reforma desse Conselho 
Federal de Educação, no sentido de transformar os seus membros 
cm efetivos c permanentes. Quer dizer, eles cuidariam apenas disso. 
Porque eles dilo aulas cm Silo Paulo, silo dirctorcs de escolas c, 
periodicamente, uma vez por mês, vêm a Brasrlia, hospedam-se no 
Hotel Nacional e recebem aquela pilha formidâvcl de processos para 
exame, sem mais exame, 

Entilo, esta estrutura responde pelo escândalo. Eles nilo silo 
coniventes, mas silo omissos: c o são por força da natureza e da 
disciplina das suas atribuições, De sorte que cu queria, encerrando, 
perguntar a V, Ex•, Sr. Ministro, se pensou neste problema da 
necessidade de se fazer um órgilo permanente, para que eles fiquem à 
disposição integral deste organismo, que é fundamental para o Pafs: 
c que deixem de fazer um convcscote mensal, no Hotel Nacional, e 
de usar apenas o Utulo de Membro do Conselho Federal de Educa
çilo, que ficu muito bem no curtilo de visitu, mus muito mal puru o 
ensino do Brasil. 

O SR. BRIO IDO TlNOCO - Meu prezado colega, Deputado 
lsrucl Dius-Novacs, V, Ex• expõe dolorosas facetas de ensino supe
rior, presentes também no Estado de São Paulo. Mns acho que 
V. Ex• cstã sendo muito injusto com o Conselho Federal de Educa
çilo, que tem cm seus quadros, homens notabiUssimos c cm verdade, 
nilo vêm apenas veranear, uma vez por mês, cm Brasflia; levam 
processos c os estudam, profundamente, cm suas residências. 
Conheço vârios deles assim, com absoluta noçi!o de responsabilida
de. 

O SR. ISRAEL DIAS-NOVAES- Mas, então quem responde 
pelo descalabro do ensino superior'? A eles é que cabe aprovar as fa
culdades. E nilo s6 faculdades, Na cidade de Mogi das Cruzes, onde 
cu faço política, há duas universidades particulares, c é uma luta, pa
ra pegar o aluno, há uma luta pelo aluno. Duas Universidades numa 
cidade do interior de Silo Paulo. 

O SR. BRIOIDO TINOCO - O erro não é do Conselho Fe
deral de Educação, o erro é estrutural. Existem requisitos necessários 
para a fundaçilo de universidades, de faculdades. 

O SR. ISRAEL DlAS-NOVAES- Mas silo facflimos. 

O SR. BRIGIDO TINOCO - Esse é um outro problema a ser 
examinado. Mas, a verdade é que eles são cumpridos, rigorosamente, 
dentro da precariedade do ensino brasileiro. 

Quanto ao projeto de V, Ex•. acho-o magnifico. Acredito que 
ele possa ser estudado, no futuro. Mas é muito dificil, a curto prazo, 
sua realização, porque quase todos os componentes do Conselho Fe
deral de Educaçilo exercem outras funções, outros misteres. Nilo 
creio fosse possrvcl fundar o Conselho Federal de Educação, com 
membros permanentes, vivendo só para as respectivas atribuições. 
Salvo se as verbas fossem polpudas, à base de um orçamento lcnd:\· 
rio pllfa a República! Portanto, não é possfvcl que os seus membros 
se dediquem a uma só função c recebam quantias cxfguas, pois se 
eles, os componentes, fossem viver só do salârio do Conselho Fe
deral do Educação, morreriam de fome, 

O SR. ISRAEL DIAS-NOVAES- Mas, eles vivem às custas 
dcjcton. 

O SR. BRIO IDO TfNOCO- Saojctons inexpressivos, 

O SR. ISRAEL DIAS-NOVAES- Com essa mentalidade, Sr. 
Ministro, acabaríamos pagando jcton para os Ministros do Supre
mo Tribunal Federal. Eles também vêm para cá recrutados. O Consc· 
lho Federal de Educação tem atribuições semelhantes, na sua gravi
dade, às do Supremo Tribunal Federal, no entanto, eles vêm aqui, 
repito, uma vez por mês, c podem levar os processos para casa. Mas, 
lá nas tréguas da sua ocupaçilo permanente é que eles cuidnm desse 
processo. Entilo, acho que cics deveriam ser remunerados de maneira 
a poderem permanecer cm Brasflia c por um prazo até maior do que 
o estabelecido atualmcntc. 

O SR. BRIO IDO TINOCO - Mas teria ar que pôr termo às 
outrus funções que exercem c que são também de alta responsabilida
de. E muis: tcrium de ser cfctivados. 

O SR. ISRAEL DIAS-NOVAES- Mas, o Ministro do Supre
mo também põe termo às outros funções; o Tribunal Federal de 
Recursos, também ... 

O SR. BRIO IDO TINOCO- Mns aí é umu outra fuceta, Silo 
vitallcios, 

O SR. ISRAEL DIAS-NOVAES- O que ttcho é que alguém 
tem que responder pelo cscimdulo que é o ensinll superior purticu\ur 
no Brasil. Se esses intcgruntcs do Conselho Federal de Educuçilo li mi· 
tum-se a obedecer u umu lei fucilitutóriu - pcrdilo quanto ao 
neologismo - eles se ucumpliciam, porque eles deviam insistir pela 
revoguçilo; jã que nu vigênciu dessu lei, a sua lei cm si, dela decorreu 
o cscündulo cm que o ensino se trnnsformou. 

Muito obrigndo, Sr. Depu tudo Brlgido Tinoco. 
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O SR. BRIGJDO TINOCO - Eu é que me sinto muito feliz 
com a sua intervenção. Admito que o ensino superior particular é 
vergonhoso. Gratlssimo a V. Éx•, que suscitou importantes proble
mas neste debate. 

O SR. PRESIDENTE (Joilo Calmon) - Tenho o prazer de 
conceder a palavra ao nobre Senador Cattctc Pinheiro. 

O SR. CA TTETE PINHEIRO - Sr. Presidente, Sr. Ministro 
Brígido Tinoco, falou V. Ex• na necessidade urgente do rcstubclc· 
cimento dos concursos para a ocupação das cátedras neste Pais. 
Mas, também, os comentários feitos por V. Ex• nos mostram que es
te processo, vamos dizer, de carência do ensino cm todos os sentidos. 
E, para agravar o mal, parece-nos, ainda foi instituldo no Pais o 
chamado Ensino Supletivo. E vou usar palavras de Carlos Lacerda, 
proferidas pouco tempo antes de morrer, para situar melhor o 
problema, como o entendo, valendo-me daquela inteligência fabulo· 
saque o Brasil acaba de perder. . 

Frisava Lacerda, nessa entrevista, que os cursinhos para entrada 
nos vestibulares eram ti!o perigosos quanto a censura draconiana c 
execrada por todos nós, pois só estimula a lotcca cultural de se 
colocarem, quase ao acaso, cruzinhas nas respostas certas - abre-te 
sézamo para os futuros universitários robôs. 

Achava que era mais rendoso se abrir um colégio do que uma fá· 
brica; deplorava a queda qualitativa do ensino- a( no meu entender 
o tcrrlvel problema - c o engodo de se querer ministrar, cm seis 
meses, o que só se aprende cm quatro, seis anos, que é o que cstã 
acontecendo, presentemente, Este o ponto, Ministro Brlgido Tinoco. 

Assisti cm Brasília. com revolta. extinguirem-se as classes de 
ensino regular noturnas, que ofereciam aos jovens que trabalham, 
que são obrigados a trabalhar, a oportunidade de freqUentarem .a 
classe regular à noite, para a instalação dos chamados cursos suplctt· 
vos, que são uma fábrica, lamentável c revoltante, daqueles scmi· 
analfabetos a que se referiu V. Ex• 

E nós estamos chegando a esta triste situação, de que aquela 
frase a que se referia, também, de que o Brasil é um Pais de analfabc· 
tos c doutores, ouvi de alguém, hã pouco tempo, que o Brasil estava 
passando a ser uma Pátria de analfabetos c de doutores scmi
anatrabctos. 1:: candente a frase - ci:rtnmcntc, sob certos aspectos, 
injusta -mas mostra a angústia de que todos nós brasileiros - que 
nos preocupamos com a vida do Pais c, principalmente, com o dcsti· 
no da nossa mocidade - estamos sentindo c analisando, à procura 
de soluções ou das aberturas reclamadas. 

Eu sou, Ministro Brlgido Tinoco, um daqueles que vê na institui
ç~o do chamado Ensino Supletivo. e vejo, por este Brasil afora, 
anúncios atê luminosos: "Matricule-se aqui, fuça o seu curso do I• 
Grau em seis meses, do 2"' Grau em seis meses c ingresse nu univcr .. 
sidade," Este é o crime que, a meu ver, se está praticando contra as 
novas gerações brasileiras, à base de uma lei absolutamente irreal, 
q'ue transferiu aos pobres municípios brasileiros uma responsnbili· 
dade que eles não podem ter, porque não têm recursos para isso. 

A União, como disse V, Ex•. jogou sobre Estados c municípios 
essa rosponsabilidade, e o pobre município brasileiro e a pobre gente 
do interior brasileiro ncarum nesta angústia cm que os encontramos, 
Então, Ministro Brlgido Tinoco. dcsujuva de V. Ex• uma palavra 
positiva de como poderíamos impedir que se continuasse a prn~icur 
esse atentado contra us novus geruções brusi\eirus, consubstanciada 
nesta presença do chamado ensino supletivo, nus bases a que acabo 
de me roferir, 

O SR. BRIGJDO TINOCO - Prezado Senador Cuttete 
Pinheiro, meu velho companheiro de trabalho c de sofrimento, no 
pussado, V. Ex• tem inteira rulilo, Isso atenta nilo só contra a cuJ. 
turu brasilciru, mas contra a honra da própria Naçilo, Nilo i: passivei 
u existência desses cursos supletivos. Estnvu, agora, em conversa 
ligeira com o Presidente Senador João Calmon, dizendo que tive 
alunos que nzcrum cursos cm um uno, passaram à faculdade, 
ganhuram o diploma c, hoje, silo professores, mus nilo sabem a 

populaçilo nem a superffcic de um pais da Europa. Formados, assim, 
nesses cursos supletivos, c nessa base de- como V. Ex• disse- de 
risquinhos nus provas, que podemos esperar deles, salvo raras 
cxceçõcs1 Eu sou pelo estilo antigo de primário cm S anos, ginãsio 
cm cinco anos; sou pelo restabelecimento do ensino antigo, porque 
respondei, cm vestibulares, com riscos, que silo meros palpites, como 
cm bilhetes de loteria esportiva, isso é o maior erro c o maior aten
tado contra a Naçilo. Mas, o que fazer, Senador Cattcte Pinheiro, 
diante dessa triste realidade? As nossas reformas são calamitosas. 

O SR. CA TTETE PINHEIRO - Mas, Ministro Brlgido 
Tinoco, permita-me V. Ex• AI é o ponto para mim; penso que a lei 
do ensino não pode ser como não é intocável. 

OSR, BRIGIDOTINOCO- Exato. Vou chegar lá. 

O SR. CATTETE PINHEIRO - Mas, permita V. Ex•, para 
completar o meu pensamento. Penso que nós, Parlamentares, que te· 
mos nas duas Casas do Congresso Nacional homens como V, Ex•, 
capazes de estudar- e quero crer que esté é um dos pensamentos do 
nosso eminente colega, Senador João Calmon - mas que 
precisamos apressar. 

e preciso que reconheçamos esta realidade e procuremos, 
quanto antes, evitar que os moços brasileiros continuem a ser 
ludibriados, porque os professores incapazes não têm culpa disso; 
eles são produtos desta legislação; eles são produtos desta escola, c 
nilo podemos continuar a assistir isso. Nilo seria cu quem iria pro
por essa reforma; não tenho, absolutamente, capacidade para isso; 
não conheço a técnica que pudesse oferecer isso, mas penso que ho· 
mcns como V. Ex• absolutamente conscientes c conhecedores do 
problema, não devem mais permitir que continuemos como que 
indiferentes aos moços que a( estão, mais uma vez, cm certos aspec
tos, injustiçados, porque o que estão pedindo é isto justamente, que 
lhes dêem professores que ensinem, que acabem com o ensino 
chamado "apostilesco", uma distribuição simplesmente de apostilas 
c nada mais, e isso que eles estão reclamando, o que cu chamaria de 
justiça para com eles. Enquanto continuarmos no Congresso a 
debater direitos humanos, c tão-somente teóricos direitos humanos, 
e deixarmos u mocidade brasileira quase abandonada à própria 
sorte, numa escola que nilo é: real, que foge inteiramente à realidade 
do momento, nós também, Ministro Brlgido Tinoco, no meu entcn· 
der, como Parlamentares, deveremos reconhecer que estamos 
falhando pura com eles. 

O SR. BRIGIDO TINOCO - Senador Cattete Pinheiro, 
V, Ex• tem absoluta razão, Os alunos não sabem mais redigir. 
Carecemos de mestres que ponham termo ao regime das apostilas e 
das colas. Participei da Comissão Mista que fez a presente reforma, 
vigente no Pais. Eu a combati com todas as forças, justamente nesses 
pontos a que se refere V. Ex• Mas, fui voto vencido. Apresentei 
vinte e tantas emendas sobre o critêrio desses ensinos supletivos, des· 
ses vestibulares estranhos, c todas as minhas emendas foram postas 
por terra. Esse i: um erro do Brasil, não dar a miníma importância às 
reformas de ensino e não dar verbas para o ensino. 

Nu Constituinte de 1946, apresentei projeto em que o Governo 
du República colocaria cm seu orçamento 10% para os ensinos pré
primário e primário. A Casa era favorável, mas, num passe de mâgi· 
cu. o projeto foi rejeitado. 

Agoru, recentemente, o Senador Joilo Calmon ofereceu um no
ti1vel projeto no Pais, com a assinatura de quase todos os Senadores 
da Repúblicu, dando nada menos que 12%, o Governo da República, 
c para Municlpios c Estados 24%, A Casa era inteiramente favorãvcl 
e, tumbém, num passe de mágica, esse projeto foi rejeitado. 

Somos, Ministro Cattcte Pinheiro, uma sociedade inconfundi· 
vel. Toda viu, num acinte ao espirita dominante, as transformações 
irrompem ii sombra de normas inadaptáveis; elas nilo silo orgânicas, 
nilo vi:m de dentro puru fora, o que redunda nesta permanente 
instubilidudc, Isso nilo acontece, apenas, com o problema do ensino; 
ocorre, tumbóm, com as nossas Constituições c os nossos mnndamen· 
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tos básicos, A análise histórico-nlosófica de nossos preceitos revela
nos os maiores dramas, não só do ensino, mas da sociedade bra· 
sileira: mostra-nos os connitos de cultura, bem como as contradições 
que laceram a alma do Pais. J;: que as nossas reformas, as reformas 
brasileiras, são feitas sem o exame da estrutura ecológica, sobre a 
qual evoluiu o Pais, c sem a mensuração do conteúdo psicológico da 
utividadc politica nacional. E, neste clima c neste ambiente, que 
podemos chamar de teratológico, os nossos estatutos não adquirem 
rendimento prático, 

O SR. CATTETE PINHEIRO- Permite-me V, Ex•, Ministro 
Brigido Tinoco, ainda me valendo de Lacerda, porque foram 
palavras, a meu ver, fabulosas que ele pronunciou; preocupado com 
o ensino no Brasil, ele que tanto trabalhou para a Lei de Dirctrizcs c 
Bases, c que continua achando que foi um erro não ter continuado a . 
ser considcruda, mantida c reformada naquilo que fosse necessário. 
Então, essas as forças que, muitas vezes, derrubam, misteriosamente, 
os projetas. Então, dizia Lacerda: · 

"Opinava que os professores enfeudados numa idéia só, 
com ares de cultura cientifica irrctrucávcl, eram também 
envenenadores da mente dos univcrsitârios brasileiros." 

Muitas vezes, então, são os professores de uma idéia só que di· 
tam reformas, fora da realidade; muitas vezes, cópias de estrutura de 
ensino de outros países que não podem caber neste Pais. 

O SR. BRIGIDO TINOCO - Exatamcntc é o que acontece, 
agora c permanentemente. A presente reforma - devo dizer com 
toda a sinceridade - foi copiada, cm grande parte, djj América do 
Norte c da União Soviética, Muitos de seus preceitos, alguns arroja
dos, continuam letra morta. Não se adaptam ao sistema politico 
brasileiro: não se adaptam à nossa sociedade. Não podemos legislar 
para São Paulo, como se estivéssemos legislando para o interior do 
Maranhão. Infelizmente, é o drama cm que nos encontramos c que 
V, Ex• acaba de expor, cm palavras expressivas, 

O SR. CA TTETE PINHEIRO- Sou muito grato a V, Ex• 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Antes de dar a palavra 
ao próximo dcbatcdor, c a propósito da referência do nobre Senador 
Cattcte Pinheiro à Carta dos Direitos Humanos, devo lembrar que o 
art. 26 da Carta Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é 
um dos subscritores, determina: "Todo homem tem direito à educa· 
çlo", De acordo com a pirâmide educacional, elaborada pelo Go
verno, que faz o jogo da verdade, apenas 9,7% dos brasileiros têm 
direito à educação fundamental até a 8• série; 90% dos brasileiros 
não têm direito à educação fundamental, à escola de primeiro grau, 
numa violação frontal à Carta Universal dos Direitos Humanos-
art. 26- da qual o Brasil i: signatário. ' 

O SR. BRIGIDO TINOCO- E segundo a Carta Universal dos 
Direitos Humanos, !criamos, cm realidade, 91% de analfabetos, se 
fosse considerado nessa base, 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Com a palavra o nobre 
Senador Evclâsio Vieira, 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Ministro Brlgido Tinoco, moço 
ali do interior de Santa Catarina, nilo tenho uma ótica que me pcrmi· 
ta entender certas coisas que acontecem no Pais. Ouço dizer que nilo 
há recursos pura a cducaçilo; falta dinheiro da parte do Governo, 
Mas, vejo o Governo subsidiar juros para a implantação de mui· 
tinacionais no Brasil. O Governo diz que nilo tem dinheiro, mas ele 
drena recursos para firmas falidas - como a Lutfnlla - injcta 
bilhões c bilhões de cruzeiros no mercado financeiro. O Governo diz 
que não tem dinheiro pura a educação, c cntilo oferece empréstimos, 
com corrcção monctãria c juros altos para construir escolas. Por que 
essas coisas acontecem no Brasil? 

O SR. BRIGIDO TJNOCO- O quadro que V, Ex• acaba de 
pintar, nobre Senador Evclãsio Vieira, é de realidade construngcdo· 

ra, Pobre dos palscs subdesenvolvidos! Isto é um crime: é inacrcditâ
vcl que isso ainda aconteça, a essa altura do século c diante de nossa 
civilização: o Governo recusar verbas para a instruçilo, c, ao mesmo 
tempo, canalizar dinheiro pura implantação de favores às multinacio

. nu is c as firmas falidas, J;: um desastre nacional, que se cfctiva- meu 
Deus dó cé:u - neste século! Tais cenas só neste Pais, porque até na 
República dos Camarões eles aplicam mais dinheiro na instrução do 
que o Brasil c velam pelos ditames nacionalistas. 

E mais: Se temos a loteria esportiva, por que não se canaliza 
mais verbas para o ensino? Por que não se regulamenta o jogo, neste 
Pais? A maior desgraça de uma nação é quando nela campcia o jogo 
clandestino! O jogo existe cm toda a parte do Brasil, O jogo do bicho 
é: uma instituição nacional c, se regulamentado, daria vultosas quan
tias para a instrução. 

Na América do Norte, o Estado de Nevada estava à beira da 
falência. Nilo dispunha de dinheiro para pagar seus professores, 
instalou-se lã o jogo c, no primeiro ano, conseguiu-se canalizar para 
seus cofres 400 milhões de dólares, c isto na base de um imposto a 
1,5%. Se isto se fizesse no Pais não haveria tanta aflição no campo 
educacional, E não se diga que o jogo é imoral, diante dos preceitos 

,legais. Muitos povos têm seu jogo regulamentado, sem ofensa aos 
ditames morais do Pais, 

Em 1951, dei longo parecer sobre a rcgulamcntaçilo do jogo, no 
Brasil. Era cu da Comissão de Constituição c Justiça, mas apresentei 
os prós c os contras do problema, 

Poderia desnivelar o ritmo moral da Nação? Posslvcl! Mas, por 
acaso, na América do N ortc, campcia a imoralidade? Também a 
França, o Uruguai, palscs que têm o jogo regulamentado? Creio que 
serâ, nessa fase difícil da nacionalidade, uma sa{da para nos re
cuperarmos do declínio educacional. 

Ora, como sabe V. Ex•, Sr. Senador, democracia é um sistema 
de autodeterminação colctiva, que se aprimora pela constante ilustra
ção das massas, numa alternativa de comando c de obediência, que 
consubstancia a sua própria mecânica. Sem o apoio da conciê:ncia 
culta do País, que i: o pensamento vivo da soberania, na autenticida
de das suas manifestações de opinião c do voto, sem a distribuição da 
educação popular, que coloca o homem à altura de seu tempo, nilo 
existe democracia, mas simples convenções c farsas democráticas, 

Para atualizar o Brasil' é mister, preliminarmente, educá-lo, ins
truí-lo, democratizando o ensino, livrando-o do sistema fcudo·aristo· 
crático, a que o jungiram, levando-o, enfim, na legenda de uma nova 
cruzada, por todos os rincõcs, onde haja criança cm idade de apren
der, onde haja iletrado à margem do progresso. Sem isso, o Brasil 
continuarA no mesmo compasso: asccnsos c dcscensos politicas. E de
silusões a cada momento. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Pouco mais de 400 mil brasilci· 
ros freqUentam universidades com ensino gratuito; pouco além de 
700 mil freqUentam universidades pagando, Está certa ou errada esta 
discriminação? Repito: está correta essa discriminação de 400 mil 
brasileiros freqUcnrarcm universidades com ensino gratuito, na maio
riu moços de famllias ricas? Ou seja, setecentos mil, pouco além, para 
estudarem cm nossas faculdades, sendo que na maioria, no interior, 
tem que pagar. E a maioria é de famllias pobres. E o que é pior, nilo 
temos escolas para o ensino fundamental. 

Essa discriminação está certa ou está errada? 

O SR. BRIGJDO TINOCO- Está crradlssima, J;: preciso que 
o bem c o mal venham à supcrflcic para exame. Essa é uma das mons
truosidndcs existentes no Brasil, no campo educacional, O erro per· 
siste, c é preciso mudar a face da Nação, sob pena de caminharmos 
pura connitos espirituais de graves conseqUências, 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- E, agora, minha última pcrgun· 
tu: o que o Deputado Brlgido Tinoco, quando Ministro da Educa· 
çuo, fez no sentido de eliminar essa discriminnçilo? 

O SR. BRIGIDO TINOCO- Ainda há pouco a lei sobre isso, 
nludíndo a instalações de ginãsios técnico-industriais, para que o cn· 



3422 Scxta·fclra I• DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçilo 11) Julho de 1977 

sino brusilciro deixe de se constituir, apenas, naquele currlculo nor· 
mal de programas inexeqUivcis c antipedagógicos, Nilo obstante, o 
Brasil prossegue no mesmo descompasso. Para a mudança de atilu· 
des mentais, meu tempo foi muito curto. 

Devo dizer, ainda, que no dia cm que havia lançado as bases de 
um ensino técnico-industrial, Embaixador de República amiga pro· 
ciumou que o nlho nào se submeteria àquele estilo de ensino, porque 
cru um método de acordo com o meio brasileiro. Em verdade, cada 
um não sairia dali com a presunção de doutor, mas além de aprcen· 
der o currlculo sentiu o ambiente nacional e conquistava diploma pu· 
rn se habilitar nu vida. 

Enfim, o método continua errado, e nós, Deputados c Senado· 
res, não temos forças para mudar a estrutura do ensino, no Pais. O 
que podemos fazer é colaborar, utivamente, para que se modifique o 
critério, que avilta a nossa gente, 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Deputado Brlgido Tinoco, não 
fui claro nu indagação. Gostaria de saber qual foi a medida que 
V. Ex•, udotou, como Ministro da Educação, junto ao Presidente 
Jünio Quadros, no sentido de ser abolida a discriminação de uns 
brasileiros estudarem nas universidades, graciosamente, e outros te· 
rem que pagar. 

O SR. BRIGIDO TINOCO - Perfeito, isto estava sendo 
providenciado, é claro, pois justamente os que pagam silo os que não 
podem fazê-lo. Os ricos tém faculdades de graça. 

Esta mentalidade estávamos procurando modificar, justamente 
com o GRUNE, um serviço que foi criado no Ministério para exumi· 
nar a necessidade de cada estudante no Pais, notadamentc no 
Nordeste. Mas V. Ex• há de compreender: erros antigos e graves não 
se depuram em curtos meses. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Com a palavra, o no-1 
bre Senador Adalberto Sena. 

O SR. ADALBERTO SENA- Ilustre Ministro Brígido Tino· 
co, serei breve porque a hora já vai adiantada. 

Um dos problemas importantes da.polftica educacional brasilci· 
ra é, sem dúvida, a questão da acessibilidade ao ensino superior. Há 
os que pensam que deve ser dada a todos a oportunidade do ensino 
superior, ou que ensino superior deve estar aberto a todos; outros 
entendem, entretanto, que essa acessibilidade deve ser cm termos de 
oportunidade. E o nobre Senador João Calmon já fez, aqui, vârias 
vezes, referência a um educador americano, Connald, que achava 
que o ensino superior só deve ser acessfvcl aos academ/cs talented. 

Agora, pergunto a V. Ex• qual a sua opinião a esse respeito, em 
primeiro lugar, como premissa para uma pergunta posterior. Ou se· 
ja, se V. Ex• acredita que o ensino superior deve ser para todos ou 
somente para aqueles que têm capacidade intelectual e propensão 
natural pura esse tipo de ensino, para as altas profissões nacionais. 

O SR. BRIGIDO TINOCO- iõ clarÕ que nós nilo podemos 
distribuir ensino superior a todos os brasileiros, nem à terça parte, 
nem à quarta parte. Se possfvel, dcvlamos estendê-lo a todos os 
capacitados, com tulcnto superior ou de cspfrito médio. 

O SR. ADALBERTO SENA- Nilo, não estou falando em ter· 
mos económicos, estou falando cm termos de politica educacional. 

O SR. BR!GIDO TINOCO- Sim, Sr. Senador, o ideal seria 
que tal acontecesse, indistintamente, mas talvez seja posslvcl apenas 
no uno 2000. 

O SR. PRESIDENTE (Joilo Calmon) - Sr. Ministro, só um 
esclarecimento. O autor desse comentário não fui cu, foi o Padre Jo. 
só Vusconcellos, Presidente do Conselho Federal de Educação, que 
indicou, uqui, u existênciu de um estudo feito nos Estudos Unidos, 
segundo o qual 20 ou JO% dos estudantes que terminam a escola de 
2• gruu não têm cupucidudc intelectual pura ascenderem à univcrsida· 
de, c que no Brusil - segundo o mesmo Padre José Vasconccllos
está havendo já excesso de vagas nas universidades, com cxccçilo de 

dois ou três ramos, porque se se formarem num determinado ano 800 
mil estudantes, no ensino de 2• grau, haverá um total de 890 mil vu. 
gus, e na base do aproveitamento total, porque o ingresso depende 
da ulotccu cultural", ou seja, ns cruzínhas indicando us respostas, 
Foi a tese defendida, aqui, pelo Padre José Vasconccllos, citando es· 
se estudo do famoso educador americano. 

O SR. ADALBERTO SENA - Segundo esse educador, nos 
Estados Unidos, apenas 20% desses jovens, que terminam a escola 
média, vamos dizer a escola secundária, têm essa capacidade, u que 
.se dá o nome de academic talented. 

O SR. BRIGIDO TINOCO- Nilo creio que, no Brasil, tenha· 
mos nem 5% de elementos redourados pelo talento académico. 

O SR. ADALBERTO SENA - Mas, esta pergunta cu a fiz 
como base para uma outra. Porque, pelo que entendi da sua cxposi· 
ção, como também, da cxposiçilo do ex-Ministro Pedro Calmon, tan
to um como outro são partidários da volta ao ensino cm cinco unos, 
que foi anterior à Reforma Francisco Campos ... 

Acho que esse ensino cm cinco anos, ou o restabelecimento dcs .. 
se ensino, seria razoável, seria justo, se u nossa escola secundárh1 ti· 
vesse somente como finalidade o ensino superior. Mas, acontece que 
a escola secundária tem outras finalidades, e essa reforma, que cu 
chamaria u Reforma do Ministro Passarinho, cm que V. Ex• c eu fi. 
zemos parte da Comissào ... 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -iõ u Lei 5.692. 

O SR. ADALBERTO SENA - e uma modificação da Lei de 
Diretrizes e Bases, creio que não preciso fazer mais nenhuma referên· 
cia, porque jã estamos bastante identificados. Essa reforma deu ênfa· 
se ao chamado ensino profissionalizante, tendo por fim, exatamente, 
atender a essa massa de concluintes do ensino médio, digamos assim, 
que não pode ou não tem condições pelo menos o desejável para chc· 
gar ao ensino superior. 

Gostaria de saber a opinião de V. Ex• acerca desse ensino 
profissionalizante, que faz com que os alunos, ao concluírem o 
ginásio, ou seja, a 8• série do ensino fundamental, já tenham uma cer· 
ta terminalidade profissional, assim como também aqueles que termi .. 
nam o 2• ciclo, em que esse ensino profissionalizante i: mais intensifi· 
cudo, vindo atender a uma massa muito maior do que aquela uten· 
dida, antigamente, pela escolas profissionais, aquelas escolas comer· 
ciais e aquelas industriais, que Nilo Pcçanha tumbém instituiu -
vale a pena acentuar isso- e que outros Governos desenvolveram. 
Perguntaria a V. Ex• qual a sua opinião sobre esse ensino 
profissi~nalizante? 

O SR. BRIGIDO TINOCO - Na reforma da qual fizemos 
parte e da qual foi Presidente, se não me enguno, o Senador Wilson 
Gonçalves - opus óbices a esse ensino profissionalizante, 
apresentando razões para isso e defendendo o currlculo antigo, que 
nua propiciava, como agora, programas inexequlveis c antipedugógi
cos. 

E quero dizer u V, Ex•, Senador Adalberto Sena, o seguinte: o 
yue dificulta sua execução é o lmpeto da mudança sem propósito. 
Fui contra u reforma, cm vários pontos. A minha opinião é a do 
retorno ao ensino de primário cm 5 anos, ginásio em 5 anos e o 
vestibular, cada qual pura sua função: Medicina, Direito, etc. De 
modo que, pura mim, cssu rerormo deve ser inteiramente rccstrutu~ 
ruda. 

O SR. ADALBERTO SENA- Mas, o ensino de 5 anos pode 
ser diversificado para Direito, Medicina? Essa divcrsificuçuo foi fci· 
ta pela Reforma Campos, cxutamcnte pelo acréscimo de 2 unos u 
esses 5 anos. Como poderfumos diversificar o curso ginasial, com a 
duração de, apenas, 5 unos? 

O SR. BRIGIDO TINOCO - No tempo em que estudei, jú 
procurava mentalizar-me para a função que escolhera, desde o 
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gmásto. A verdade é essa. Se o aluno tem tendências parn a faculdade 
de Medicina. se tem tendências para u faculdade de Direito, para a 
de Engenharia, no seu currlculo normal, ele vai selecionando as maté
rias que lhe interessam. Eu, por exemplo, desejava estudar Direito, 
comecei desde cedo u me preparar, dedicando-me mais às Lfnguas, 
à História, etc. e, assim, organizava-me para o vestibular. Sou, 
ainda, do tempo dos preparatórios no Colégio Pedro 11, c aquilo era 
uma coisa muito sériu. 

Grandes mestres lecionavam no Colêgio Pedro 11. Fui examina
do pelo Professor Oiticica em Português, e qual não é a minha surpre
sa quando vou fazer o exame de Francês, lá encontro o mesmo 
Professor Josê Oiticica, que era um "degoludor"'de estudantes; tinha 
prazer em reprovar. Diziam que o homem era anarquista, mas muito 
poucu gente fez mais pelo ensino, no Brasil, do que o Professor José 
Oiticiéa. · 

O SR. ADALBERTO SENA- Também conheci o Professor 
Oiticica. Tambêm, fui examinado por ele, no Colêgio Pedro II. 

O SR. BRIGIDO TINOCO- Sempre tive, Sr. Senador, muita 
diliculdudc em Matemática. Fui examinado nessa matéria pelos 
Professores Ceci! Thiré e Delamare São Paulo. Eram de amedrontar. 
e eu. por mais que fizesse, não adquiria inclinação para Matcmâtica. 
Fui examinado em Álgebra, primeiramente, pelo Professor Cceil 
Thiré. Creio que, nessa matéria, só tinha aprendido a equação do 2• 
grau pela Regra de Crumer. Resolvi a questão proposta e ele me deu 
uma boa nota. Quando passei para o outro examinador, o Professor 
Delamare, este me pediu que escolhesse dentre os três o ponto que cu 
devia fazer na prova oral. t: claro, escolhi a equação pela Regra de 
Cramer, e o outro gritou de lá: "Já foi comigo". E foi um fracasso. 
Inculcou-me os logaritmos, de que não entendia coisa alguma. Mas, 
a primeira nota dera para cobrir a nota I que tirara com o segundo 
examinador. 

O SR. ADALBERTO SENA- E as notas de Latim, então? 

O SR. BRIGJDO TINOCO - Em Latim peguei o Nelson 
Romero e o Haneman Guimarães, dois notáveis Professores do Colé· 
gio Pedro 11; gostavam de reprovar, também: mas eram dois mestres 
excepcionais. 

O SR. ADALBERTO SENA- Muito obrigado! 

O SR. BRIGIDO TINOCO - O ensino tem isso: o exame 
parcelado tambem produzia seus efeitos, desde que o educandârio 
fosse bastante idôneo. Mas, no interior, em alguns colégios particula· 
res, certos professores que vão examinar ficam aborrecidos pelo fato 
de não terem sido solicitados: gostam de "pistolão". Sentem-se 
ofendidos quando o pai do aluno não l~es faz pedidos. Ao revés, os 
examinadores do Colégio Pedro 11, que recebiam solicitações do pai 
do aluno, esmeravam-se na reprovação. 

O SR. ADALBERTO SENA- Concordo com V, Ex•, apenas 
com a ressalva de que isto era muito razoável no tempo cm que a úni
ca finalidade do ensino secundário era o ensino superior. 

Mas, agora, uma pergunta u mais. Fiquei impressionado aqui, 
com as revelações do Deputado Israel Dias-Novacs. E, tal como o 
Ministro Brfgido Tinoco, acho que ele foi injusto com o Conselho Fe
deral de Educaçuo. 

OSR. BRIGIDOTINOCO-Exato! 

O SR. ADALBERTO SENA- Porque eu me dou ao trabalho 
de ler, vez por outr11, qu11ndo tenho tempo, aquela revista que o 
Conselho distribui, 11 Dncume11ra. em que vem a publicaçuo no fntc· 
gru dos seus pareceres, inclusive, dos pareceres referentes aos 
reconhecimentos c uutoriz11ções d11s escol11s. E tenho verificado que 
um11 gr11nde p11rte desses p11reccres é dcdic11do ao exame dos titulas 
dos professores. Isto em qu11lquer número d11 Documenta consta 
fartamente, cheio de pareceres com ess11 purte. Cheguei até a 
lembrur, 11qui. uo P11dre V11sconcellos, sobre 11 conveniência de haver 

também o registro de professores do ensino superior, como já existe 
no ensino secundário, porque evitaria esse imenso trabalho que·têm 
os conselheiros, de estarem examinando documento por documento, 
de professor por professor. 

Pois bem, se existe professores no interior de um Estado como 
Suo Paulo, que é o Estado lldcr da Federação, professores de 
Direito, ou melhor, Cátedra em Dire~o. ocupadas por delegados ou 
subdelegados que nem têm o concurso, então ar, algo estã errado, 
que é a fiscalização que nilo está sendo feita, ou é a burla, mas não 
por culpa no Conselho que tenho certeza examinou aquele assunto. 
Naturalmente, essa escola deve ter indicada uma outra pessoa c, 
depois a substitui por esse delegado, 

Então, estamos diante do seguinte problema, que interessa tam
bém a nós que estamos aqui procurando elaborar um projcto-cduca
çiio. Como poderia ser feita essa fiscalização do ensino superior? 

E aqui nós tocamos na questão da inspcção do ensino, que é 
muito criticada no Brasil. Qual é a opinião de V, Ex• sobre essa 
inspcção? E como poderia estendê-la para evitar fatos como esse? 

O SR. BRIGIDO TINOCO- Hã no Brasil- sabe V. Ex•- a 
má fiscalização e, além disso, existe também a burla. V, Ex• falou 
ainda hã pouco no Conselho Federal de Educação, na injustiça do 
nosso amigo, o brilhante Deputado Israel Dias-Novacs. O Conselho 
Federal de Educação nada tem com isso. A fiscalização nas faculda· 
des devia ser permanente. Mas, pergunto a V. Ex•, devolvendo a sua 
pergunta: Isso é passivei ser aplicado no Brasil? Uma fiscalização 
autêntica às Univcrsidadçs? 

O SR. ADALBERTO SENA- Realmente, há uma dificuldade 
porque assim como há professores deficientes há também os inspcto· 
rcs. 

O SR. BRIGIDO TINOCO - E inspctorcs que têm. aquilo. 
apenas como um meio de vida, mas que não se dedicam dccisivamcn· 
te ao ensino. 

O SR. ADALBERTO SENA- Aliâs, o Conselho de Educação 
tem entre as suas atribuições a ele, pelo menos uma vez por ano, de 
vez em quando, fazer uma fiscalização geral. 

O SR. BRIGIDO TINOCO- Isso é um pouco ilusório. Mas, 
quanto à competência de seus membros, ni!o se pode negar. O Conse
lho Federal de Educação é composto de homens da mais alta respon
sabilidade; não silo pessoas que vêm apenas passar aqui fins-de
semana cm bons hotéis. 

O SR. ADALBERTO SENA - O Conselho atualmcntc está 
até muito preocupado cm reduzir o número de escolas superiores, 
nilo só devido a esses fatos, a falta do elemento bâsico que é o profes
sor, como também pelo excesso de candidatos que não correspon
dem ao mercado de trabalho. 

O SR. BRIGIDO TINOCO- Eu nilo sei se isso scrâ possfvcl, 
porque as universidades estão brotando como cogumelos. Conforme 
denunciei, as verbas dedicadas aos municfpios estilo servindo para 
fundar faculdades, para os excedentes de outros Estados, de 
outros municfpios. 

0 SR. ADALBERTO SENA- f: um problema que jâ tive oca
siuo de discutir, aqui. 

O SR. BRIG IDO TINOCO - t: um problema grave, ditlcil, 
mas tenho esperanças no projeto global do ensino do Senador Joilo 
Calmon. Disse c repito que S. Ex•, nessa hora, é um cavalheiro de 
verdades eternas. 

O SR. ADALBERTO SENA- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Com a palavra o nobre 
Senador Henrique de La Rocquc. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, na vida julgamos- Ministro Deputado Brfgido Tinoco 

r' :. 
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- que pouco realizamos do que gosturlamos de fazer. Hoje, mais 
uma vez, esse nosso entendimento se objctivou. Gostaria de hã muito 
aqui estar presente. Deveres, exume da Mensagem que reestrutura a 
Previdência Social no Brasil, com a presença do Sr. Ministro Nasci· 
mento c Silva, dentro de poucas horas, pura enfrentar debates com 
os Srs. Parlamentares, c a dircção do meu partido designou-me para 
relator da matéria e me obrigou a atender a um sem-número de pcs· 
soas interessadas na sua tramitação. E, só por isso, aqui nilo estou, 
desde o inicio da palestra, de um dos meus !dolos intelectuais. 

A história dos povos, nobre Ministro Brlgido Tinoco, é marca· 
da por um sem-número de frustrações. Mentalizava esse pensamento 
desde que aqui cheguei, recordando-me de que, nesta sala, com esta 
pequena famllia parlamentar, que tem o privilégio de ouvi-lo, menta· 
lizava- repito- a grande frustração de que participei quando dois 
cmincntlssimos brasileiros ocupavam duas pastas tilo jmportantes 
para o Pais: V. Ex• na Educação e o Senador Cattete Pinheiro na 
Pasta da Saúde, no Governo Jânio Quadros. 

E todos acreditávamos que tinha chegado a grande hora do Bra· 
sil: não a única hora do Brasil, mas uma das suas grandes horas, um 
dos seus grandes instantes históricos que seria aquele Governo. E, 
infelizmente, todos nós frustramos com a renúncia do Presidente 
Jtinio Quadros, que, largando a Presidência assim entendeu cumprir 
um dever de consciência. 

E eu dizia, de mim para mim, quanto não teria feito por esse 
País, o Ministro Brlgido Tinoco, se tivesse tido a chance de no prazo 
que a Constituição lhe facultava, ou seja, no perlodo por inteiro do 
Governo Jânio Quadros, quanto poderia ter feito a favor da educa
ção no Brasil. V, Ex•, mestre cm tantas coisas o é, de forma cspcc!fi. 
ca, na área da educação. 

De modo que, feita essa introdução, louvando esses eminentes 
Senadores que, com tanta dignidade, por curt!ssimo prazo, tutela· 
rnm duns Pastas importantes, num governo que se foi de forma tilo 
melancólica, cu perguntaria, face a perguntas c indagações que aqui 
foram feitas, c uma assinalei de que 700 universitários pagam 
universidades e 400 não o fazem, e V. Ex• respondeu na devida forma 
de que trata-se de uma anomalia, indagaria, apenas, a V. Ex• ~ 
seguinte: acredita o nobre c eminente Deputado Brlgido Tinoco que 
tenhamos chance, entre tantos brasileiros que se dedicam c vigiam a 
ilrca educacional do Pais, que a Pátria tenha chance de superar tan· 
tas dificuldades que aqui foram assinaladas c que V, Ex• as debitou, 
muito bem, ao fato de sermos uma Pais ainda subdesenvolvido teria· 
mos nós, em face de dedicações tilo marcantes- como a do Senador 
João Cnlmon -chance de a curto prazo nlo termos mais oportuni· 
dudc pura, de forma indiscut!vc!, indagarmos, formularmos pergun· 
tas que afligem a todos nós c que retratam, ainda, um estado muito 
proct\rio da educação, neste Pais? 

(; u única indagação que faço a V, Ex•, Ministro Brlgido 
Tinoco, pura desta sala sair otimistn ou pessimista, tranqUilo ou mais 
intranqUilo ainda. 

O SR. BRIG!DO TINOCO - Qual é sua indagação final, 
eminente Senador Henrique de La Rocque? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE- Indagaria a V. Ex• 
se acredita que, cm face de tantas dedicações na ârea educacional -
c assinalei n dcdicnçi!o e a vigilância do Senador João Calmon -
teremos chance de a curto prazo superarmos indagações tilo 
humilhantes parn nossa Pátria, na área da educação? 

O SR. BRIG!DO TINOCO - Em primeiro lugar, quero 
np,radcccr suas palavras generosas, frutos de uma boa amizade, c 
logo responder n V. Ex• quanto ils frustrações. De fato, o Senador 
Cattcte Pinheiro c cu tivemos as nossas profundas c graves frustra· 
çõcs. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE- Quem nilo as tem? 

O SR. llRIGIDO TINOCO- Combinara com S. Ex•. o então 
Ministro Cuttctc Pinheiro, da Snódc, uma ampla visita ao Estado do 

Rio de J anciro, para juntos, cm vigoroso entendimento, conjugar· 
mos esse binõmio indispensável à vida do Pais - cducaçilo e saódc. 
Pensava no ensino pré-primário c primário de alto nlvcl, sem os 
quais nilo terlamos ensino produtivo no Brasil. Numa ampla 
entrevista a vários jornais falei - c nilo cabe minúcias no momento 
-sobre a renúncia do Presidente Jânio Quadros. Lançamos no Pais, 
a 22 de agosto, a Mobilização Nacional Contra o Analfabetismo. 
Lembro-me bem dessa data, escolhida por assinalar o aniversário do 
meu falecido pai. Notei, nesse dia, que o Presidente Jânio Quadros 
estava c;,mplctamcntc transtornado, conseqUência, talvez, de 
pressões do imperialismo estadunidcnse. Antes tivera atrito - todos 
sabem - col!l o Embaixador Cabot Lodgc, que lhe viera propor 
participasse o Brasil.da invasão de Cuba, plancjnda pelo Governo 
norte-americano. O Presidente repeliu energicamente a proposta c 
disse que desaprovava a aventura contra um pais amigo. 

Kennedy razia-lhe restrições, não só por sua politica externa, 
baseada na autodeterminação dos povos, mas, também, por suas 
ligações altivas com os palscs da África c da cortina de ferro. E as rca· 
ções dos Estados Unidos recrudesceram depois que Jânio Quadros 
colocou medalha no .peito do Ministro "Chc" Guevara: a Cruzeiro 
do Sul. 

Acontece, porém, que àquela altura. Cuba não era comunista. E 
se o fosse? Quem condenou John Kennedy por ter dado prémios e 
medalhas de alto nível a dignitãrios de extrema esquerda? Mas, a 
verdade, é que o Governo norte-americano nilo apreciava a politica 
de independência feita pelo Presidente Jânio Quadros, e essa mcda· 
lha- é bom que se diga - nilo foi devidamente esclarecida, foi dada 
no Ministro 'Chc" Guevara, porque intensificara relações cconó· 
micas com o Brasil c conseguira livrar da pena de fuzilamento vârios 
padres espanhóis. O pedido de Jânio a Guevara, neste sentido, foi 
formulado a instâncias do Núncio Apostólico. 

Por outro lado, a CIA- Agência Central de Inteligência- pas· 
sara a armar campanhas contra o Presidente Jânio Quadros, ainda 
cm face da sua politica de Brasil inteiramente independente. 

A C IA, a principio, era contra a candidatura de Jãnio Quadros, 
mas dian1c de uma candidatura militar, a do Marechal Teixeira Lott, 
que propalavam ser de feitio comunista, a CIA desviou a sua 
propaganda em favor de Jãnio Quadros, à revelia deste, que 
venceria, de qualquer maneira, o pleito. 

A verdade í: que, no dia da Mobilização Nacional Contra o 
Analfabetismo, o Presidente Jânio Quadros clamou contra o imporia· 
lismo norte-americano, num discurso que me deu a impressão estava 
despedindo-se do Governo, porque Sua Excelência prometera nilo 
ralar na solenidade, pediu-me que falasse em seu nome e, los!! a 
.seguir, encerrou a solenidade com palavras candentes, Apoquentava· 
o, igualmente, a injusta campanha de que pretendia golpear a 
democracia. No Dia do Soldado, dia 25 de agosto- o amargo dia 
da renúncia - creio que estava no seu lado, Senador Cattctc Pinhci· 
ro ... 

O SR. CA TIETE PINHEIRO -Nilo, neste dia eu não estava 
em Brasnin. 

O SR. BRIGIDO TINOCO- Estava ao Indo direito do Minis· 
tro Grum Mo", nilo sei quem estava à minha esquerda, Satisfeito, 
tranqUilo, apenas notei preocupação em duas pessoas: no Ministro 
Pedroso Horta é cm Quintanilhn Ribeiro. Os outros, felizes, inclusi· 
ve o Ministro da Guerra, Marechal Dcnys, colocava cm nossos 
peitos a Medalha de Ordem do Mérito Militar do Grau de Grande 
Oficial. 

Dali sal para o Rio de Janeiro cm companhia do Ministro 
Clemente Mariani. Almocei no Museu de Arte Moderna c havia 
perguntado, antes, no Presidente se desejava alguma coisa c Sua 
Excelência me dissera: "boa viagem", No Rio, cm pleno restaurante, 
passa por. mim aquele que, mais tarde, seria o Ministro Santhingo 
Duntas, o grande mestre Santhiugo Dantas, que me segreda àquela 
altura - 2,30 horas da tarde, mais ou menos: "ouço rumores de que 
o Presidente Jtinio Quadros teria renunciado", Respondi-lhe, sor· 



Julhodel9n DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Sexta·felra I• 3425 

rindo: simples boato; acabo de chegar de uma solenidade cm Brasf· 
lia, c tudo vai bem", Ele fez um gesto em que deixava dúvidas no 
espaço. Nunca mais pude olhar direito para o semblante de 
Santhiago Dantas, porque como Ministro de Estado ignorava tudo. 
Mas, a verdade é que todos o ignoravam. 

O SR. CATTETE PINHEIRO - Todos, com cxccçilo de 
Pedroso Horta. 

O SR. BRIGIDO TINOCO- Todos, com cxccção de Pedroso 
Horta e Quintanilha Ribeiro. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE - Ministro Brígido 
Tinoco, na esteira de suas considerações, nesse mesmo dia cm que V. 
Ex• almoçava no Museu de Arte Moderna, tinha o prazer de almo· 
çar, também, no Hotel Nacional com Romero Costa, que foi Minis· 
tro da Agricultura, c cm companhia de João Cabral de Mcllo Neto, o 
Embaixador, que era seu Chefe de Gabinete. Na mesa, ao lado, cs· 
tava o Sr. Arthur Bernardes Filho, Ministro da Indústria c do 
Comércio. Fui para o gabin'ctc de Romero Costa - o que fazia 
diariamente- quando lá soubemos da renúncia do Presidente Jãnio 
Quadros. Em seguida, nesse mesmo dia, marcamos um jantar- não 
sei se o Senador Cattctc Pinheiro se recorda - c jantamos juntos 
João Cabral de Mcllo Neto, Romero Costa, S. Ex• o Senador 
Cattctc. Pinheiro c João Agripino, para decidirmos o que deveríamos 
fazer cm face dessa desatenção de Sua Excclencia não ter dado 
satisfação alguma. Foi decidido que iria a Silo Paulo o Sr. João 
Agripino. 

Da forma que senti, também, coma os outros Ministros, uma 
frustração absoll!ta pelo desconhecimento completo do fato. 

O SR. BRIGIDO TJNOCO- De fato, quase todo o Ministério 
ignorava, 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE- Ninguém sabia nada, 

O SR. BRIGIDO TINOCO- E: verdade, Exccléncia. Pena que 
isso tivesse acontecido. 

O Presidente Jãnio Quadros era, assim, de atitudes drásticas c 
que nos deixava, às vezes, surpreendidos com os fatos. Mas, devo • 
dizer com toda sinceridade: foi um grande Presidente. Sou amigo 
pessoal dele c orgulho-me de haver participado de seu Governo. 
Espero trazê-lo, aqui, no mes de agosto, para uma noite de autó· 
grafos do seu novo dicionário, desde que ele me escolheu para fazer o 
seu prefácio. Será o seu reencontro com Brasflia, dezcsseis unos após 
a renúncia. 

E assim, Sr. Senador Henrique de La Rocquc, de um momento 
para outro, mudamos a face do Brasil. 

O Ministro Cattctc Pinheiro, meu excelente companheiro de 
Ministério, sabe muito bem que o labor era contfnuo, persistente, tra· 
bulho de dia c noite. O Presidente Jãnio Quadros foi de um patriotis· 
mo à toda prova, no excrcfcio de suas funções, Pena que sua utividu· 
de constante riilo lhe facultasse relacionamento melhor com os mem· 
bros do Congresso Nacional. 

Certa vez, o Lldcr do Governo nu Câmara dos Deputados, o 
Deputado Pedro Aleixo, queixou-se comigo de que há 2 meses nüo se 
11vistuvu com o Presidente. Eu disse: "vou falar-lhe u respeito", Nilo 
o fiz mas, cm verdade, um lfdcr não poderia ficar af11stado do 
Presidente du República por tanto tempo. 

Mus, Sr, Presidente, ussim como 11 CIA derrubou e levou 110 
suicldio o Presidente Getúlio Vurgus, levou também à renúncia o 
Presidente Jünio Quadros. Esmiuçarei um bus as tr11mus no meu livro 
de memóri11s. 

Devo dizer, à puridudc, 11qui, nu Comissão de Educuçào e Cu I· 
turn do Senudo: felizes os homens que engendram umu cuminhudu 
nu vidu c procur11m cumpri-lu com elevuçilo e com dignidade, Assim 
tem sido J1inio Quudros, na sua vidu de pioneiro dus grandes cuusus 
nncionuls. 

O SR. PRESIDENTE ( João Calmon ) - Com u palavra o 
último debutedor inscrito, Senador Itamar Fr11nco. 

O SR. ITAMAR FRANCO-Já vejo o adiantado da hora ... 

O SR. BRIGJDO TINOCO- Há chqnce de superar"' dif!cul· 
dades. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE- V. Ex• é otimista. 

O SR. BRIGIDO TINOCO - Nilo sou assim tão otimista 
Senador amigo. Acho que devemos conjugar almas e pensamentos. 
Superaremos- e af atendo à indagação de V. Ex•- todas as humi· 
lhaçõcs na àrea da educação. 

O SR.-HENRIQUE DE LA ROCQUE- Vamos pagar, ainda, 
um preço muito caro. 

O SR. BRIGIDOTJNOCO- Vamos pagar um preço muito cu
ro. ainda. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou ser muito breve pelo adian· 
tado da hora. Apenas duas perguntas. Primeira: como V. Ex• vê a 
criação do Ministério da Cultura? Há ou não necessidade da criação 
desse M inistéiio? 

A segunda, Ministro, não seria propriamente uma pergunta. Eu 
pincci da fula de V, Ex• aquilo que tem impressionado muito a todos 
nós. V. Ex• fala que nosso destino está ligado à educação e à saúde. 

No sentido da educação, através do Senador João Calmon, esta 
preclara figura do Senado, já estalllOOl analisando c debatendo os 
problemas educacionais. Quanto ao problema da saúde, quando V. 
Ex• disse, por exemplo, que em Pernambuco 70% dos óbitos são 
provocados pela fome c carência de socorro médico. V. Ex• vai mais 
além: metade dos nordestinos morrem antes dos S anos, 

O Instituto de Pesquisa Económica do Estado de São Paulo, em 
1974, verificou que cm 1000 crianças nascidas vivas na Capital do 
Estado 92 morrem antes de I uno de idade. V. Ex• segue analisando, 
inclusive, o problema dos obreiros da minha Minas Gerais. 

A minha pergunta é simples: não seria necessário, Ministro 
Brigido Tinoco, nesta hora importante que o Congresso Nacional 
vive, que tenta se tevitalizar, em que o Congresso, a exemplo do que 
faz o Senador João Calmon com a sua Comissão de Educação, onde 
se cria uma CPI para analisar o problema das mulheres, que o 
Congresso organizasse, também, uma Comissão M istu pura uma 
análise profunda desses problemas da saúde pública no Brasil? 

O SR. BRIGJDO TINOCO- Senador Itamar Franco, quanto 
i1 criação do Ministério da Cul.tura tenho posição firmada sobre isso: 
sou inteirumentc contrário. Acho que o Ministério d~:ve ser único: 
Educação e Cultura. Elas se entreluçum, não podem ficar desunidas. 
Sou inteiramente favorável à manutenção desse Ministério: Educa· 
çilo c Cultura. A cultura é um rumo da própriu educação. Bum ramo 
aperfeiçoudo, mas de estilo, mas não pode fi cu r afastada da própria 
educação. 

Quanto à criação de umu Comissão Mista, pura indagarmos da 
gravidade da saúde pública no Brasil, isso í: necess!\rio. Servirú de 
subsídio a este simpósio, instalado nu Comissão de Educação c Cu I· 
turu do Senado, pelo eminente Senador João Calmon: constituir(• 
uma verdudeiru indagação do porquê du tragí:dia do interior, dos ho· 
mens. cercados J'l'!lus serpes das adversidades mcsolóp.ictlS. 

Dou inteira ruzilo u V. Ex•. foi uma lembrança felicíssima, a de 
estudarmos u fundo. em conjunto, us vicissitudes por que passa o 
Brasil. E esse projeto do Scnudor João Culmon i: paru o uno 2000. 
Mas, oxalá que seja nilo pura o uno 2000, mas puru o uno de 19HO. t 
uma questão de brio nacional a soluçilo desse problema, no Brasil. 
Mas, será possfvcl que u União Soviética tenhu aspiruçflo superior'! 
Um pais que possuiu 90% de un11lfubctos e, num plano qUinqUenal, 
trunsformou esses 90% de unulfabetos em O%'! Scrú possível que o 
Jupilo seja um puls predestinado, que cm 3 unos resolve o seu proble· 
mu cducucionul, transformando 60% dcunulfubetos cm 0%? 

Estou certo, Senador ltumur Franco, que o Brasil de arnunhi\, 
impelido por novos principias e uni mudo por novu cultura, hú uc cu· 

, 
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minhar. connunte, a estrada ncidentada da História. Estou certo que 
há de haver, nesse caminhar, o lmpeto realizador das competências. 
Será o idealismo a referver como aspiraçi\o coletiva, na alma da 
PC1triu. Espíritos revigorados hi\o de romper o anonimato, para o 
ciclo da seleçilo de valores nacionais. E a própria incultura, final· 
mente quedará, vencida, como um imperativo dos determinismos. 
Há de se propagar a todos os recanros, tenho connança, Senador 
João Calmon, esse ritmo de energia contaminadora com a mesma 
violência de nossa natureza tropical, como se o Brasil despertasse e 
puru a marcha das vitórias dennitivas. 

t: com esw fé, é com este desejo que espero o Brasil de amanhi\, 
um Brasil mais feliz para os nossos netos, um Brasil que se imponha 
no concerto das nações. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Ao agradecer a confe· 
rência do Deputado Federal Br!gido Tinoco, gostaria de prestar um 
esclarecimento. O Projeto Educaçilo não se destina ao ano 2000, 
ele será elaborado por nós, pelo Poder Legislativo, c será oferecido 
como uma contribuiçüo ao futuro Presidente da República c aos fu. 
turos Governadores e a partir de 1979. · 

Como sabemos que o problema <;la educação não pode ser rcsol· 
vida u curto prazo, vamos fazer um planejamcnto para que ele seja 
executado ao longo de 21 anos. 

A propósito da referência ao programa da saúde, que constitui, 
juntamente com u educação, o binõmio mais importante de qualquer 
pais, devo lembrar que o atual Ministro da Saúde declarou, ao tomar 
pnssc, que cncontrarh no Ministério da Saúde uma verba um pouco 
inferior ii verha que ele deixara como Secretário de Saúde do Estado 
de Silo Paulo. 

Entretanto, em outra oportunidade, o atual Ministro da Saúde 
fez uma revelação ainda mais estarrecedora: o total da verba do 
Ministi:ri<l da Saúde é apenas um pouco inferior ao total da verba do 
Hospital das Cl!nicas de São Paulo. I> uma revelação, realmente, 
traumatizante que a própria imprensa de Silo Paulo poderá confir· 
mar ou nilo. Mas, partindo do atual Ministro da Saúde, que foi 
Secretário da Saúde de Silo Paulo, obviamente, a informação deve 
ser c:xata. 

Ao longo dos nossos debates, Deputado Br!gido Tinoco c Srs. 
Senadores, somos acusados de termos um pouco de pressa, nessa ân· 
sia de procurar resolver o problema da educação, pelo menos nos 
próximos 21 anos. 

Entretanto, outro dia, caiu-me às mãos a estatística da pirâmide 
educacional do Brasil, referente ao ano de 1937; cxatamente hã 40 
anos. Naquola época, o Brasil tinha, na antiga escola primária, quan· 
do cru de apenas quatro anos, três milhões e trezentas e quarenta mil 
crianças: concluirum a 4• série primária, duzentos c sessenta e sete 
mil crianças: a grosso modo, 8%, Decorreram quarenta anos c, após 
quatro dócadas, apenas 22% das crianças terminam a 4• série. Feita a 
extrnpolaçi1o, feita a projeçào, chegaremos a essa aterradora conclu
são. 

O SR. 11RIGIDO TINOCO- A pirâmide cresce no âpicc. 

O SR. PRESIDENTE (Joi\o Calmon)- Enti\o, só no ano 2017, 
50% das nossas cri<~nçus esta ri\ o terminando a 4• série. Se considerar· 
mos, como hil pouco evocamos, que a Carta Universal dos Direitos 
do Homem estabelece que todo homem tem direito à educação, e que 
apenas 9,7% das nossas crianças terminam a escola primâria- ou, 
citando as palavras do Deputado Brlgido Tinoco - que menos de 
10% dos brasileiros podem ser considerados funcionalmente alfabcti· 
zados, que u denniçilo do mundo desenvolvido impõe-se a conclusão 
de que o Brasil aindu não reconheceu que 11 situuçuo do quadro 
educacionul é upcnas aterrudora, é trilgica, ou paru citar as palavras 
de um ex-Presidente du Rcpiiblicu, Em!lio Garrustazu Médice, esse 
quadro representa o que ele chamou, textualmente c du maneira cora
josa, de uma vergonha nacional. O Deputado Drigido Tinoco disse, 
ctlm muitu propriedade, que o problcmu du cducnçi\o, cm nosso 
País. i' tamhi:m um problema de brio nacional. Eu iria mais Jonsc. di· 

1PI1111lt1' i.·. t:H11hêrn, 11111 problema de scgurunçn nucionnl. Rui Bar· 

bosajâ dizia que o maior inimigo do Brasil não está fora c sim dentro 
das nossas fronteiras c ameaça até a nossa sobrevivência, como Pais 
indépcndcntc, c se chama ignorância. 

Infelizmente, ainda nesta noite nós vimos galerias superlotadas, 
o plenário do Congresso Nacional superlotado. O problema que se 
discutia era o divórcio. E por maior que seja o nosso apreço no divór
cio, que mereceu meu voto favorâvcl, temos de concluir que o divór· 
cio é muitlssimo menos importante do que educação. No entanto, 
quando um Senador apresenta uma proposta de emenda à Constitui
ção, restabelecendo uma vinculação orçamentâria, apenas. um peque
no número de parlamentares comparece, por motivos facilmente ex· 
plicáveis, uma daquelas mâgicas a que se referiu o Senador Cattctc 
Pinheiro ou o Deputado Brigido Tinoco, c as galerias estavam deser
tas. E foi rejeitada a emenda, por falta de quorum. 

Ministro Br!gido Tinoco, V. Ex• deu a esta Comissão, hoje, 
uma contribuição realmente inestimável. Diria que, desde a primeira 
conferência, esta constituiu o ponto mais alto. Creio que nós, fratcr· 
nalmente unidos, nesta Comissão de Educação e Cultura do Senado, 
levaremos avante esse plano, sem nenhum receio de sermos conside
rados açodados ou apressados. Temos de considerar que este Pais foi 
descoberto há 477 anos, c depois de quase cinco séculos apenas 9% 
das crianças brasileiras estão terminando o ensino fundamental. E na 
Bahia, em cujo litoral desembarcou Pedro Álvares Cabral, apenas 
3,5% das crianças terminaram a escola de I• grau. 

Renovo, cm meu nome pessoal c cm nome da Comissão de Edu
câçào c Cultura o nosso profundo agradecimento, e para as palavras 
finais, concedo a palavra, agora, ao ilustre conferencista. 

O SR. BRIGJDO TINOCO- Quero explicar a V. Ex• e à Casa 
as razões que me levaram a escolher o ensino pré-primário c primá
rio para base de minha tese. E que, como esclareci ainda há pouco, 
nasci num bairro fabril. Filho de pais pobres, pois minha mãe foi sim· 
pies operária de uma fábrica de tecidos e meu pai um modesto farma· 
cêutico, que consumiu meio século de sua existência minorando o in .. 
gente sofrimento da pobreza, dediquei a minha vida, desde cedo, em 
defesa das reivindicações educacionais. Ainda trago no sangue, nos 
neurõnios, no fundo da alma, as cicatrizes de privações do pretérito. 
Vou passando pela vida, envelheço, pedindo escolas para todos, sem 
tiradas demagógicas, sem ostentações ou clamores revolucionârios, 
mas humildemente, na minha mesa de trabalho, sob as sadias inspira
ções da fé cristil, que herdara dos meus. Em todos os estágios da min· 
ha carreira pública, na Administração, no Parlamento e na cátedra 
tenho procurado honrar sempre esses sagrados desígnios, limpo de 
mãos c de consciência, esforçando-me cm rasgar clareiras aos lares 
sofredores. 

Emerge da sombra das épocas, o portal do templo de Apolo, em 
Delfos, com esta inscrição: "Busca-re cm tua vida". Assim, também, 
Sr. Presidente, sem talento e sem ambições, mas cm respeito à vida 
que vivi e aos injustiçados de sempre, suplico que o Governo c as ins· 
tituiçõcs abastadas forneçam às classes esquecidas um lugar ao sol, 
em resgate equitativo aos seus próprios privilégios. Que u paz venha, 
em nosso Pais, com o primado do espirita e sua ascendência sobre to· 
das as criaturas, isto é, que o direito ao trabalho, que o direito à ins· 
trução, que o direito à vida, no dia de amanhã, constituam preceito 
intocável das instituições nacionais. Mui tas ações rcvolucionârias 
ressaltam do desespero Intimo, por carência de fatores humanos nas 
grandes evoluções que se processam. 

Caminhemos todos nós, legisladores du República, com os cora· 
çõcs abrasados c as imaginações aquecidas por esta mística suprema: 
o bem-estar de nossos irmãos. Eles resumem a grandeza de nossa Pâ· 
triu comum, em cujo seio repousam us nossas alcgrius e os nossos so· 
frimcntos, e por cuja dcvoçi\o urdem constantemente as palpitações 
de nossa fé. !>com esse idealismo, com essa crença no Brasil de nma· 
nhi\ que faio nos Srs. Senadores da Repúblicn. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Est~ encerrada a reu· 
nião. 

( Uvanta·.re a reunião às 13 horas e 30 minutos.) 
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MESA LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Lide r 

Presidente, 3~'·Secretório, 
Eurico Rezende 

Vlce· Lldertts 
Heitor Dias Petrónio Portella (ARENA- PI) Henrique de Lo Rocque (ARENA- MA) 

Helvldio Nunes 
José Sarney 
MaMo~ leão 

05iros Teixeira 
Paulo Guerra 

Saldanha Dttrzi 
Virgílio Távora 

19-Vice·Presidentez 

José Lindoso (ARENA- AM) 4•·Secretório, 

Renato Franco' (ARENA - PA) 

2~·Vice·PresidenteJ 

Amoral Peixoto (MDB- RJ) 

19·Secretárloz 

Suplentes de s~cretáriot 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

Lidar 

Mendes Conote (ARENA- MT) 

29·Socretário, 

Mouro Benevides (MDB- CE) 

Altevir Leal (ARENA- AC) 

Ruy Carneiro (MDB- PB) 

Otoir Becker (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

Franco Montara 
Vice·Líderes 

Roberto Saturnina 
Itamar Frahco 
Gilvan Rocha 

lcizaro Barboza 
Oonton Jabim 

COMISSOES 

Di rotor: José Soares de Oliveira Filho 

local· Anexo 11- Têrreo 

Telefones• 23·6244 e 25·8505- Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefone, 25·8505- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

• Prosidentoz Agenor Maria 

Vice·Prosidonte, Otair Beckor 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Otair Becker 1. Oinorte Ma ri: 

2. Benedito Ferreira 2. Soldonho Cerzi 

3. ltoli,io Coelho 3, Mattos LeOa 

4, Paulo Guerra 

5, Vascancelo~ Torres 

MDB 

1, Aoenar Maria 1. Adalberto Sano 

2. Roberto Saturnlna 2. E'eláslo VIeira 

Auiuonfet Claudio Carlos Rodrigues Casta- Ramals301 o 313 

RouniOes: larças·feiras, Cu 10:30 horas 

local! Sala "Clóvis Bovilcicqua" - AneKO 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membro!) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Dinorte Mariz 
Vice•Presidente: Evandro Carreira 

Titularei 

1, Heitor Dias 
2, Jarbas Passarinho 
3, Oinarte Mariz 
4, Teotónio Vilela 
S. Braga Junior 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Saldanha Cerzi 
2. Jose Sarney 
3. Otoir Bockor 

1, Agenor Maria 1. Evelcisia Vieira 
2, Evandro Carreira 2. Gilvan Racha 

Assistente: Lêdo Ferreiro da Rocha- Ramal312 
Reuniões: Ter~as·feiras, ãs 10:00 horas 
Local: Sala "CLcivis Bevilcicqua"- Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
1 ~·Vice·Presidente: Accioly Filho 
29·Vice.Presidentet leite Chaves 

Titulares 

1. Accioly Filho 
2. Gustavo Capanema 
3. Daniel l<riegar 
4, Eurico Rezende 
5, Heitor Dias 
6. Helvidio Nunes 
7, Wilson Gonçalves 
S. ltolívia Coelho 
9, Otto Lehmonn 

1 O, Os ires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. Leite Chaves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Brouard 
5. Oresun QuOrica 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1, Mottas leão 
2. Lenair Vergas 
3. Arnon de Mello 
4, Vasconcelos Torrat 
S. Milton Cobrai 
6, Benedito Ferreira 

1. Franco Montara 
2. Lazaro Barbaxo 
3. Ruy Carneiro 

Anistentcu Mo ria Heleno Bueno Brandão- Ramal305 
Reuni6ost Quortas·feiras, às 1 O tOO ho~as 
Localt Sola "Cic:lvis Bevilacqvo"- Ane)(o ll- Romol623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membros) 

Titulares 

1. Heitor Dias 

2. Paulo Guerra 

3. Cottete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5, Saldanha Oerzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Tóvora 

8. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. lazaro Barboza 

3, Ruy Carneiro 

COMPOSIÇÀO 

Presidente1 Wilson Gonçalves 

Vic:e·Presidentes Ruy Carneiro 

Suplentes 

ARENA 

1. Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Braga Junior 

4. Altovir leal 

S. Luiz Cavalcante 

MDB 

1. Evandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306 

ReuniOes: Ouintas·feiras, Os 10:00 horas 

Loco!, Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidentes Marcos Freire 

Vice·Presidentet Vasconcelos Torres 

Titulares 

I. Milton Cabral 

2, Arnon de Mello 

3. Jose Guiomord 

4. Luiz Cavalcante 

5. Paulo -Guerra 

6. Vo~concelos Torres 

7. Di norte Mariz 

B. Otoir Becker 

1. Franco Montara 

2. Marcas Freire 

3. Roberto Soturnino 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Cottoto Pinheiro 

2. Augusta Franco 

3. José Sorney 

4. Domlcio Gondlm 

S. Jorbos Passarinho 

1. Agonor Marie 

2. Orestes Quérclo 

Assistontu1 Daniel Reis do Souza- Rcmai67S 

Reunioes1 Quartos-feiras, os 10130 horas 

Local: Sola "Rui Borbosa' 1
- Ane)IO 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presfdento1 Joóo Calmon 

Vice-Presldonte1 Evelásio Vieira 

Titulares 

1. Tarso Outra 

2. Gustavo Copanema 

3. Joóo Colmon 

4. Ot1o Lehmann 

5. Jarbas Passarinho 

6. Cattete Pinheiro 

1. Evelósio Vieira 

2. Paulo Brossard 

3, Adalberto Seno 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Helvldio Nunes 

2. Ruy ~antas 

3, Arnon do Mollo 

4. Heitor Dias 

1. Franco MontC?ro 

2. Itamar Franco 

Assistenteo Cleide Mario B. F. Cruz- Ramal 598 

Reuniões: Quin,tos·feiras, Os 10:00 horas 

local: Sola "Clóvis Bovilácqua"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
( 17 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente1 Paulo Brouard 

Vice·Presidonto, Oomlcio Gondim 

Titulares 

1, Teotônio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4, Domicio Gondim 

S. Helvidio Nunes 

6. Lenoir Vergas 

7. Mottosleào 

8, Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outra 

11, Virgilio Távora 

12. Mogolhóos Pinto 

1. Paulo Bronard 

2, Evelàsio Vieira 

3, Gilvon Rocha 

4. Roberto Saturnlno 

S. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Alllstento, Càndido Hlppertt- Romol676 

Reuniões,· Qulntas·felras, às 9,QQ horas 

Suplentes 

1. CattO!o Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3, Lourlval Baptista 

4. Daniel Kriogor 

S. José Guiomard 

6, José Sornoy 

7. Saldanha Dorzl 

1. Donton Joblm 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreira 

Local1 Sala "Clóvis Bevllócqua"- Anexo 11- Ramal623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

1, Jessó Fr"ire 
2. Ruy Santos 
3. Lenoir Vergas 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Jessé Freire 
Vice·Prasidentes Orestes Quérc:ig 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. Virglllo·Távoro 
3, Oslros Tolxolro 

4, Jarbas Pauarinko 4. Domlcio Gondlm 
5, Lourival Baptista 
6. Accioly Filho 

MOB 
1. Franco Montara 1. Lázaro Barboza 

2. Orestes Quórcia 2. Ruy Carneiro 
3. Nelson Carneiro 

Asslsrentoz Oonlol Reis do Souza - Ramal 67~ 
Reunióes1 Quintas·feiros, Os ll100 horas 
Locolt Sola "Clóvis Bevilócqua" -Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
. (7 membros) 

Titulares 

1. Milton Cobrai 
2. Oomlcio Gondim 
·3. Arnon do Mollo 
4. Lu i% Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidentes Jarbas Passarinho 
Vice·Pre1idente, Luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1, José Guiomard 
2. Paula Guerra 
3, Virgllio Tcivora 

S, Jorbos Passarinho -MDB 
1. Dirceu Cardoso. I, Gllvon Rocha 

2. Itamar Franca 2. Franca Montara 

Assistontoz Ronaldo Pacheco de Ollvoiro- Romol306 

Reuniões; Quartas·feiras, às 1 0;00 horas 

Local; Sala "Rui Barboza"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÀO- (CR) 
(5 membros) 

Titulares 

1. Helvidic Nunes 
2. Otto lohmonn 
3, Soldonho Oorzi 

1. Oanton Jobim 
2. Adalberto Sono 

COMPOSIÇÃO 

Prosldontoz Adalberto Sena 
Vice·Presidente; Holvldlo Nunes 

ARENA 

MDB 

Suplontts 

1. Vlrglllo Tá•oro 
2, Arnon do Mo li o 
3, Jorbos PanoriAno 

1. Dirceu Cardoso 

Assistente; Mario Carmen Castro Souza- Romal134 
ReunUo~es; Qulntos·felras, Os 12r00 hora1 
Local; Sola ''Cidvls Sevlldcqua"- Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente r Magalhães Pinto 

1 Q.Vice•Presidenter Saldanha Cerzi 

29·Vice•Presldentt; Nelson Carneiro 

Titulares 

1. Mogalhàes Pinto 

2. Alexandra Costa 

3. Virgllio Tdvaro 

4, Jessé Freira 

5. Arnon do Mollo 

6. Saldanha Dorzi 

7, Jose Sarney 

8. Jaco Calmon 

9. Augusto Franco 

1 O, Otto Lehmann 

1. Donton Jobim 

2. Gilvon Rocha 

3. Itamar Franco 

A. Leite Choves 

S. Nelson Carneiro 

ARENA 

MOB 

Assistente, Cóndido Hipperll- Ramo1676 

Reuniões; Terças·feiras, às 10;30 horas 

Suplentes 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Castelo-Branco 

3. Helvldio Nunes 

4. Oomlclo Gondim 

5, Jorbas Passarinho 

6, Luiz Cavalcante 

l. Marcos Freire 

2, Paulo Brossard 

3, Roberto Saturnino 

Local; Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Roma is 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Altovir leal 

2. Ruy Santos 

3, Cattoto Pinheiro 

COMPOSIÇÃO 

Pre1ldenter Ruy Santos 

Vice•Presidentcr Altevir Leal 

Suplentes 

ARENA 

1. Saldanha Oorzl 

2. ltallvlo Coelho 

3. Oslrcn Taixeira 

A. Fausto Castelo· Branco 

5, lourlvol Baptista 

MDB 

1. Adolborto Sono 1. Bonlomim Foro h 

2. Gllvon Roch~ 2. Ruy Coreolro 

Auistonte, Làdo Ferreira da Rocha- Ramal312 

Ra11ni6os, QuintDI·felras, às 11r00 horas 

LL!calr Sala "Rui Barbosa"- Anexo li- Ramal• 621 o 716 

i!" 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: Milton Cobrai 

Vice·Presidente1 Augusto Franco 

Titulares 
ARENA 

Suplente• 

1. José Guiamard 1. Aloxandre Co•to 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junlor 
3. Vlrgllio Tóvoro 
4, Augusto Franco 
S. Milton Cobrai 

1, Adalberto Sena 
2. Benjamim Farah 

MOB 

3. Olnarto Mariz 

1. Agtnor Maria 
2. Dirceu Carda•• 

Auistente, lêda Ferreira do Rocha- Ramal312 
Reuni6t11 Quartas·feiras, às 9,00 horas 
Local, Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membro•) 

Titulares 

1. Lenolr Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4, Heitor Dias 
S, Saldanha Cerzi 

1. Benjamim Foroh 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 
Prooidonto: Benjamim Forah 

Vi ce-Presidente, lenoir Vergas 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Co•ta 
2. Gustavo Capanema 
3. Mattol Lo6o 

MDB 
1. Oonton Jobim 
2. Lázaro Barbozo 

Assistente r S6nia Andrade Peixoto - Ramal307 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9,00 horas 
Local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramal• 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, lourivol Baptista 
Vlce·Presldentet Alexandre Costa 

Titulares 

1. Alexandre Casto 
2. luiz Cavalcante 
3, Braga Junior 
4, lourival Baptista 
S. Maltas leão 

l, Evandro Carreira 
2. Evelcisio Vieira 

ARENA 

MOB 

Suplente• 

1. Otto Lehmann 
2. Toot&nlo Vilela 
3, Wilson Gonçalves 

1. Lázaro Barboza 
2. Roberto Saturnino 

Assistentet Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 
Reunlõest Terças-feiras, Os 10t00 horas 
localt Sala "Rui Barbosa''- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUERITO 

Comissões Temporárias 

Chefoo Ruth do Souza Castro 
Locah Anexo 11- Térreo 
Telefone: 25·8505- Romal303 
l) Comissões Temporórios para Projetas do Congresso Nacional 
2) Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentei ria (art, 90 do Regimento 

Comum). 

Assistentes de Comissõest Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 6741 
Aliou do Oliveira - Ramo I 674, Cloido Mo ria B. F. Cruz- Romol 598, 
Mouro Lopes de Sá- Ramal 310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

HORAS TERÇA S A L A S ASSISTENTE HORAS QUINTA S A L A S ASS!S':Ei/TE 

C.T. RU~ BARBOSA RONALDO 09:00 c.F. CLdV!S BEV!UCQUA CANDIDO 
namau - 621 • 716 Rurr.Rl .. 623 

10100 

C.A.R. CLOVIS BEVIUCQUA LEDA 09ol0 c.s.P.c, RU'f Eio.RBOSA sor:u 
Ra111al .. 623 Ro.rr.au1 .. 621 e 716 

C.A. CLdVIS BEV!L.(CQUA CLAUDIO C.E.e. CLdV!S BEV!UCQUA CLEIDE 

l01 lO 
Ramal .. 623 cosu lO:OO 

Rnm~;&l .. 623 

C.R.E. RtJ'l BARBOSA CANDIDO C.D.F. RUY BARBOSA ROt:ALPO 
Ra~~~nu .. 621 e 716 Ro.n a.~ e .. 621 o 716 

HOP..;S ':Jt.R'rA S A L A S ASSISTENTE c.I..s. CLdVIS BEVIUCQUA DAIIIEL 
Rurr.o.l .. 62) 

RU~ BARBOSA 
lloCO 

09o00 C.S.N. LEDA RU~ BARBOSA 
Ramai.a - 621 e 716 c.s. 

Ro.mRlD .. 621 • 71 
L! DA 

c.c.J CLOVIS BEVII.ACQUA MARIA l2oCO c.R. CLOVIS BBVIÚCQUA fiARIA 

lO:OO Ra111al - 623 HELENA Raoal • 62l CARXBX 

C.I~.B. RU~ BARBOSA 
Ro.mo.iD .. 621 1 716 

RONALDO 

lO:JO C.E. RU~ BAI!BOSA DANIEL 
Ro.mah .. 621 e 7lG 


