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SENADO FEDERAL 
··SUMÁRIO 

1- ATA DA 16• SESSÃO, EM 16 DE MARÇO DE 1978 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Pareceres 

Referentes-às seguintes matérias: 

-Mensagem n' 44/78 (n9 49/78, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autori
·zada a Prefeitura Municipal de Toledo (PR) a elevar em 
Cr$ 13.978.244,00, o montante de sua dívida consolidada. 

-Mensagem n' 46/78 (nQ 51/78, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em 
Cr$ 35.000.000,00, o montante de sua dívida consolidada. 

-Mensagem n~>45/78 (n~> 50/78, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Monte Mar (SP) a elevar em 
Cr$ 1.127~799,75, o montante de sua dívida consolidada. 

- Mensagem n~> 37/78 (n~> 31/78, na origeml, do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autori
zado o Governo do Estado de Pernambuco (PE) a elevar em 
Cr$ 65.755.073,00, o montante de sua dívida consolidada. 

-Mensagem n~' 40/78 (n' 34/78, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Piratininga (SP) a elevar em 
Cri 645.065,1 I, o montante de sua dívida consolidada. 

-Oficio n"' S/2/78 (n~> 58-P/MC, na origem), do Sr. Presi
dente do Supremo TrtbuOal Federal, encaminhando cópias das 
notas taquigrãficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribu-

nal Federal, nos autos do Recurso Extraordinârio n"' 87.225, do 
Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucíonalidade do 
art, lO do Decreto-lei Federal n'~' 1.216, de 9 de maio de 1972, e do 
parágrafo 2~> do art. 98 da Lei Paulista n"' 440, de 24 de· setembro 
de 1974. 

- Mensagem n"' 57/78 (n"' 81/78, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Olinda (PE) a elevar em 
Cr$ 451.427.915,35, o montante de sua dívida consolidada. 

1.2.2 -.Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão especial a realizar-se amanhã, às 
15 horas, destinada a reverenciar a memória do Sr. Senador José 
Esteves. 

1.2.3- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n~' 22/78, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que altera a redaçào do parâgrafo I 'I' 
do artigo 67 da Lei Orgânica da Previdência Social. 

1.2.4- Requerimento 

- N 9 27/78. de dispensa de interstício e prévia distribuiçã.o 
de avulsos para o Projeto de Resolução n"' 9/78, que suspende a 
execução do art. lO do Decreto-lei Federal nl' 1.216, de 9 de maio 
de 1972 e do§ 21' do art. 98 da Lei Paulista n9 440, de 24 de setem
bro de 1974, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão se
guinte. Apro.vado. 

1.2.5- Comunicações da Presidência 

- Referente a verificação da ocorrência de erro datilogrâ
fico no texto da Lei n"' 6.515, de 26 de dezembro de 1977, que ·•re
gula os casos de dissolução da sociedade conjugal e do casa
mento, seus efeitos e respectivos processos, e dá outras providên~ 
cias", originârio do Projeto de Lei do Senado n~> 156/77, e provi
dências adotadas pela Mesa para retificação da Lei. 
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-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se -hoje, 
às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia qUe designa. 

1.2.6- Discursos do Expediente 

SENADOR MARCOS FREIRE- Necessidade da criação 
de ministério com a finalidade de planejar e executar os progra
mas de desenvolvimento das regiões subdesenvolvidas do País. 

SENADOR ORESTES QUERCIA - Modificações no 
tex'to da Consolidação das Leis do Trabalho, que estariam sendo 
pretendidas pelo Ministério do Trabalho, na parte referente ao 
salário devido aos menores de 16 anos de idade. 

1.2.7- Requerimento 

- N9 28/78, de autoria do Sr. Senador Dirceu Cardoso soli
citando lhe sejam fornecidas as resenhas dos trabalhos do Se
nado lidas na "Voz do Brasil", durante o ano de 1978. 

1.2.8- Comunicação 

-Da Liderança da ARENA, de substituição de membro 
em Comissão Mista do Congresso Nacional. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n9 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 da administração indireta. (Apreciãção- Pre
liminar da constitucionalidade.) Votação adiada, por falta de 
quorom. após usarem da palavra os Srs. Senadores Dirceu Car
doso, Lázaro Barboza, Evan_dro Carreira, Osires Teixeira, Leite 
Chaves, Marcos Freire, Otto Lehmann e Amaral Peixoto. 

-Projeto de Lei do Senado n9 205/76, do Sr. Senador 
Franco Montoro, que dispõe sobre o regime de trabalho, remu
neração e demais vantagens dos empregados nas empresas signa
tárias dos c_ontratos de pesquisa de petróleo com ''clâusula de 
risco''. (Apreciação preliminar da constitucionalidade ejuridici
dade. Votação adiada por falta de quorum. 

-ProJeto de Lei da Câmara n<? 68/75 (n"' 987-D/72, na Casa 
de origem), que autoriza o aproveitamento dos cegos no serviço 
público e na empresa privada, e determina outras providências. 
Discussão encerrada, tendo sua votação adiada por falta de 
quorom. 

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR EVELÁSIO VIEIRA -Destinação de maiores 
recursos para o setor educacional brasileiro como forma de 
melhor aproveitar as nossas potencialidades. 

SENADOR LEITE CHAVES - Política de pessoal posta 
em prâtica pelo Banco do Brasil com referência ao seu Quadro de 
Portaria. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Distorções salariais. 

SENADOR FRANCO MONTO RO- Inclusão, em Ordem 
do Dia. do Projeto de Lei do Senado n9 26/77, que dá nova regu
lamentação à profissão de Corretor de Imóveis, disciplina o 
funcionamento de seus órgãos de fiscalização, e dá outras provi
dências. Ternário do IX Congresso dos Corretores de Imóveis dO 
Brasil, a ser realizado em São Paulo. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Homenagem de pesar 
pelo falecimento do Dr. Sérgio Vieira Mendes. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Necrológio do Sr. 
Manoel Leal. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXI
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2-ATA DA 17•SESSÃO, EM 16 DE MARÇO DE 1978 

2.I-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 -Ofício do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados 

Comunicando a aprovação da seguinte mat~ria: 

-Projeto de Lei do Senado n9 11/78 (n9 4.706-A/78, na Câ
mara dos Deputados), que reajusta os vencimentos dos servi
dores do Senado Federal, e dá outras providências. (Projeto 
enviado à sanção em 16-3-78.) 

2.2.2 - Comunicação 

-Da Bancada do Movimento Democrático Brasileiro, indi
cando o Sr. Senador Paulo Brossard para exercer a liderança da 
Minoria no Senado Federal. 

2.2.3 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n" 23/78-Complementar, de 
autoria do Sr. Senador Otair Becker, que esta~elece critérios 
para concessão de benefícios pecuniários do PRÜRURAL a 
serem concedidos ao trabalhador rural produto r. 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n9 9/78, que suspende a execução 
do art. lO do Decreto-lei Federal n9 1.216, de 9 de maio de 1972 e 
do § 29 do art. 98 da Lei Paulista n9 440, de 24 de setembro de 
1974. Discussão encerrada, tendo votação adiada por falta de 
quorum. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a 
Mensagem n9 32/78 (n9 3/78, na origem), pela qual o Senhor Pre
sidente da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Sr. Carlos Jacyntho de Barros, Ministro de Primeira Classe, 
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Reino de Marrocos. Apreciado em sessão se
creta. 

2.4- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO- PoHtícã de pessoal 
adotada pelo Poder Executivo na parte referente aos servidores 
inativos. 

2.5- ENCERRAMENTO 

3- DISCURSO PRONUI'CIADO EM SESSÃO ANtE
RIOR 

-Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na sessão de 
15-3-78. 

4- ATAS DE COMISSÕES 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN
TES 
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ATA DA 16~ SESSÃO, EM 16 DE MARÇO DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, das~ Legislatura 

PRESIDitNCIA DOS SRS. JOSÉ LINDOSO, AMARAL PEIXOTO 

E RENATO FRANCO 

.4S 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SI/S. SENADORES: 

Adalberto Sena- José Guiomard - Evandro Carreira- José 
Lindoso- Cattete Pinheiro- Renato Franco- Alexandre Costa 
- Henrique de La Rocque- Josê Sarney - Petrônio Portella -
Agenor Maria- Milton Cabral- Cunha Lima- Marcos Freire
Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Gilvan 
Rocha - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico 
Rezende- João Calmon- Amaral Peixoto- Benjamim Farah
Nelson Carneiro - Itamar Franco - Orestes Quércia - Otto 
Lehmann- Lázaro Barboza- Osires Teixeira- Mendes Canale
Leite Chaves- Mattos Leão- Evelásio Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. J9-Secretãrio procederá à leitura do Expediente. 
t. lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECERESN•s41 E42, DE 1978 
PARECER N• 41, DE 1978 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n' 44, de 
1978 (n~ 49, de 22-2-78, na origem) do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, pro
posta do Ministro da Fazenda, para que seja autorlzada a 
Prefeitura Municipal de Toledo (PR) a elevar em 
Cr$ 13.978.244,00 (treze mil)lões, novecentos e setenta e oito 
mil, duzentos e quarenta e quatro cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Relator: Senador Otair Becker 

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do 
Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no senti
do de que seja a Prefeitura Municipal de Toledo, Estado do Paraná, 
autorizada a elevar em Cr$ 13.978.244,00 (treze milhões, novecentos 
e setenta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro cruzeiros) o 

O ívida Consolidada 
Interna 

I- Intra limite 
a) Em títulos 
b) Por contratos 
c) Por garantias 
d) Outras 

II- Extralimite 
a) FNDU 
b) FAS 
c)BNH 

III - Total Geral 

Posição em 
31·5-77 

(A) 

1.348,7 

1.348,7 

13.370,4 

13.370,4 

montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa con
tratar empréstimo junto ao Banco do Estado do Paranâ S.A., este na 
qualidade de agente financeiro ao Banco Nacional da Habitação
BNH, destinado ao financiamento do projeto de urbanizaÇ-ãO do 
Conjunto Habitacional Vila Industrial, naquela localidade. 

2. O empréstimo a ser contraído, tem as seguintes condições 
gerais: 

'"'A- Valor: CrS 13.978.244,00; 
B- Prazos: 

1 - de carência: 14 meses; 
2- de amortízação: 18 anos; 

C - Encargos: 
I -juros de 5% a. a. (4% a.a. para o BNH e l% a.a. para 

o Agente Financeiro); 
2- cotreção monetãria idêntica à das ORTNs; 

_ 3 -~ taxa de administração: 1% sobre o valor do emprés-
timo; 

-4- .:...._ taxa de abertura de crédito; 2% sobre o valor do 
empréstimo; 

D - Garantias: Imposto sobre a Circulação de Merca
dorias (ICM); 

E - Destinação dos Recursos: financiamento do proje
to de urbanização do Conjunto Habitacional Vila Industrial, 
no Município de Toledo (PR)." 

J. A matéria é acompanhada da Exposição de MOtivos do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável ao pleito daquela 
Prefeitura. (EM nY 61/78). 

4. Trata-se de operação a que, por força das disposições con
tidas no artigo 2Y da Resolução nY 93, de 11#10-76, do Senado Fe
deral, não se aplicam os limites fixados no artigo 2'1 da Resolução 
nY 62 de 28-10-75, haja vista que os recursos a serem repassados pro~ 
vêm do Banco Nacional da Habitação- BNH, e, portanto, conside
rada extralimite. 

5. De acordo com os registros do Departamento da Dívida 
Pública do Banco Central do Brasil, a situação da dívida consolidada 
interna do MunicípiO apresenta-se confoime o quadro a see-uir: 

Operação 
sob 

Exame (B) 

13.978, 

13.978,2 

13.978,2 

C<$ 1.000 

Situação Posterior 
à contratação 

Pretendida (C)= A + B 

1.348,7 

1.348,7 

27.348,6 

27.348,6 

28.697,3 
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6. Segundo a análise apresentada pela FAMEPAR, anexa, a 
opera.ção de crédito sob exame é viável técnica e financeiramente. 

7. Na forma do parâgrafo único do artigo 21' da Resolução 
n~' 93, de 1976, o pedido de autorização para a operação de crédito, 
submetido pelo Senhor Presidente da República à deliberação do 
Senado Federal, está devidamente instruido com o parecer favorável 
do Conselho Monetário Nacional. 

8. Cumprídas as exigências estabelecidas nas normas vigentes e 
no Regimento, esta Comissão conclui por atender a solicitação conti
da na Mensagem em exame, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃ0N94, DE 1978. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Toledo (PR) a elevar 
em CrS 13.978.244,00 (treze milhões, novecentos e setenta e 
oito mil, duzentos e quarenta e quatro cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federa[ resolve: 
Art. l"' 1:. a Prefeitura Municipal de Toledo, Estado do Paraná, 

nos termos do art. 2"' da Resolução n" 93, dt II de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr.\ 13.978.244,00 (treze 
milhões, novecentos e setenta e oito mil, duzentos e quarenta e qua· 
tro cruzeiros), o montante de sua dívida consolídada interna, a fim 
de que possa contratar urn empréstimo de igual valor junto ao Banco 
do Estado do Paraná S.A., este ha qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado ao financiamento 
do projeto de urbanização do Conjunto Habitacional -Vila 
Industrial, daquela localidade. 

Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões. 9 de marçcr de 1978. - Marcos Freire, 

Presidente- Otair Becker, Relator- Dinarte Mariz- Amon de 
Mello - Muri1o Paraiso - Lufz Cavalcante - Agenor Maria -
Milton Cabral. 

PARECER NY 42, de 1978, 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Resolução nY 4, de 1978, da Comissão de Economia que .. auto
riza a Prefeitura Municipal de Toledo (PR), a elevar em 
CrS 13.978,244,00 (treze milhões, novecentos e setenta e oito 
mil, duzentos c quarenta e quatro cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada interna''. 

Relator: Senador Leite Chaves. 

Vem ao nosso exame, projeto de resolução de autoria da Comis
são de Economia, pelo qual fica a Prefeitura Municipal de Toledo, -
Estado do Paraná, nos termos do art. 2"' da Resolução n? 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr~ 13.978.244,00 (treze milhões, rtovecentos e setenta e oito mil, 
duzentos e quarenta e quatro cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada interna, a fim de contratar empréstimo de igual valor, 
junto ao Banco do Estado do Paranâ S.A .• este na qualidade de agen
te financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado 
ao financiamento do projeto de urbanização do Conjunto Habitacio
nal Vila Industrial, daquela localidade". 

2. Trata-se de operação a que, por- força das disposições conti
das no art. 2"' da Resolução .n"' 93, de 11-10·76, não se aplicam os 
limites fixados no art. 2Y da Resolução n9 62, de 28-10-75, ambas do 
Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados pro
vêm do Banco Nacional da Habitação. 

3. Na forma do parágrafo único do art. 2"' da Resolução nY 93, 
de 1976, a matéria foi submetida ao exame do Conselho Monetário 
Nacional, que se manifestou pelo atendimento do pleito. 

4. A Comissão de Economia examinou ampla e pormenorizada
mente o caso, tendo concluído por apresentar projeto de resolução, 
atendendo a Mensagem n" 44, de 1978, do Senhor Presidente da 
República. 

5. Obedecida a tramitação estabelecida no art. 42, item VI, da 
Constituiçiio, as exigências coristantes nas- ReSoluções n'i' 62/75 e 
93/76 do Senado Federal, e as do Regimento Interno, opirlamos no 
sentido da normal tramitação do projeto, uma vez que constitucional 
e jurídico. 

Sala das Comissões, 15 de março de 1978. - DanieJ Krieger, 
Presidente- leite Chales, Relator- Accioly Filho - Nelson Car
neiro - Wilson Goncalves- Mattos Leão - Otto Lehmann - Dir
ceu Cardoso. 

PARECERES N's43 E 44, DE 1978 
PARECER No 43, DE 1978 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 46, de 
1978 (n"' 51, de 22-2~78, na origem), do Senhor Presidente da 
Repüblica, submetendo à aprovação do Senado Federal, pro
posta do Senhor Ministr'o de Estado da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar' em 
Cr$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Dinarte Mariz 

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do 
Senado Federal (art. 42, item Vi, da Constituição), proposta da 
Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, 
relativa à elevação em Cr$ 35.000.000,00 (trinta e -cincO milhõ.és de 
cruzeiros) do montante da sua dívida consolidada interna, a fim de 
que possa contratar uma operação de crédito de igual valor, junto ao 
Banco do Estado do Rio Grande do Norte S.A., este na qualidade de 
agente financeirO do Banco Nacional da Habitação (BNH), destina
da ao financiamento dos serviços de pavimentação de ruas e aveni
das ligadas diretamente a conjuntoS ~~bitacionais de natureza social, 
daquela localidade. 

2. O empréstimo a ser contraído tem as seguintes condições 
gerais: 

"I- A- Valor: Crl 35.000.000,00; 
B- Prazos: 
1 - de carência: t 2 meses; 
2- de amortização: 216 meses: 
C - Encargos: 
I - juros de 2% a.a. (BNH) + I% a.a. (agente 

financeiro); 

2 - correção monetária trimestral idêntica ao índice de 
variação das O:RTNs; 

D- Garantias: Fundo de Participação dos Municfpios 
(EPM); 

E - Destinação dos recursos: execução de serviços de 
pavimentação de ruas e avenidas ligadas diretamente a 
conjuntOs habitacionais de natureza social." 

3. A matéria é acompanhada da Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável ao pleito da Prefeitu
ra Municipal de Natal (RN). 

4. Trata-se de operação a que, por força das disposições conti
das no artigo 2Y da Resolução nY 93, de ll·l0-76, do Senado federal, 
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não se aplicam os limites fixados no artigo 2'i' da Resolução n'i' 62, de 
28-l0-75, haja vista que os recursos a serem repassados serão cana
lizados do J3NH, e, portanto, considerada extralimite. 

Dívida Consolidada 
Interna 

I- Intralimite 
II- Extra limite 

a) FNDU 
b) FAS 
c) BNH 

To tal Geral = 

Posição em 
3I-8-78 

(A) 

43.387,7 
3.830,3 

47.218,0 

Operação 
em Exame 

(B) 

-o-
35.000,0 

35.000,0 

6. Na forma do parãgrafo único do artigo 2'i' da Resolução n9 
93, de l 976, o pedido de autorização para a operação de erMita, 
submetido pelo Senhor Presidente da República à deliberação do 
Senado Federal, estã devidamente instruído com o parecer do 
Conselho Monetârio Nacional, favorãvel ao pleito. 

7. Cumpridas as exigências esfabelecidas nas normas vigentes e 
no Regimento Interno, esta Comissão conclui por aceitar a presente 
solicitação, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 5, DE 1978 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar 
em Cr$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio 

Grande do Norte, nos termos do art. 2<~ da Resolução n'i' 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
CrS 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada interna, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado do Rio Grande 
do Norte S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Na~ 
cional da Habitação- BNH, destinada ao financiamento dos servi
ços de pavimentação de ruas e: avenidas ligadas diretamente a conjun
tos habitacionais de natureza social, daquela localidade. 

Art. 2<? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 9 de março de t 978. - Marcos Freire, 

Presidente - Dinarte Mariz, Relator - Amon de Mello - Murilo 
Paraiso - Luiz Cavalcante - Agenor Maria - Otair Becker -
Milton Cabral. 

PARECER N• 44, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Resolução n? 5, de 1978, da Comissão de Economia que 
uautoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN), a elevar em 
Cr$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna''. 

Relator: Senador Wilson Gonçalves 

Com o presente projeto de resolução da Comissão de Econo
mia, fica ·a "Prefeitura Municipã.l de Natal, Estado do Rio Grande 
do Norte, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de l 1 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr.S 35.000.000,00 (trinta e cirico milhões de cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada interna, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igua1 valor, junto ao_ Banco do Estado do Rio Grande 
do Norte S.A., este na qualidade de agente financeiro do_ Banco Na· 
dona\ da Habitação- BNH, destinado ao financiamento dos servi
ços de pavimentação de ruas e avenidas ligadas diretamente a conjun
tos habitacionais de natureza social, daquela localidade". 

5. De acordo com os registras do Departamento da Divida 
Pública do Banco Central do Brasil, a situação da dívida consolidada 
interna da municipalidade apresenta-se conforme o quadro a seguir: 

Operação 
Autorizada e 
N_ã_o~ Contratada 

2.553,0 

2.553,0 

CrS mil 

Situação Posterior 
À. Contratacão 
Pretendida {C) -A_+ B 

43.387,7 
41.383,0 

84.771,0 

2. Com a edição da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976 
(alterou a Resolução n9 62, de 1975}, ficaram- excluídos dos limites 
estabelecidos pelo art. 2<~ da Resolução n9 62, de l 975, as operações 
de créditos contratadas pelos Estados e Municípios, com recursos 
provenientes do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Ur
bano - FNDU, do Banco Nacional da Habitação - BNH e do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, e dessa forma, 
consideradas extraHmites. 

3. A· matéria é acompanhada da Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda (EM n9 64/78), favorável ao 
p_ieito da Prefeitura Municipal de Natal, tendo o Conselho Monetá
rio Nacional aprovado a presente operação. 

4. No âmbito da competência desta Comissão, hâ a ressaltar 
que o projeto obedeceu ao disposto no art. 42, item VI, da Constitui
ção, às normas legais (Resoluções nYs 62, de 1975 e 93, de 1976) e ao 
estabelecido no Regimento Interno (art. 10_6, item II). 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação 
da matéria, uma vez que constitucional ejurtdica. 

Sala das Comissões, 15 de março de 1978.- Daniel Krleger, 
Presidente- Wilson Gon~11lves, Relator - Accloly Filho - Nelson 
Carneiro- Leite Chaves- Mattos Leão- Otto Lehmann - Dirceu 
Cardoso. 

PARECERES N•s45 E 46, DE 1978 .. 
PARECER N•45, DE 1978 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem p'i' 45, de 
1978 (n'i' 50, de 22-2-78, na origem}, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, pro
posta do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Monte Mor (SP) a 
elevar em Cr$ 1.127.799,75 (hum milhão, cento e vinte e sete 
mil, setecentos e noventa e nove cruzeiros e setenta e cinco cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Agenor Maria 

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do 
Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta da 
Prefeitura Municipal do Monte Mor, Estado de São Paulo, objeti
vando elevar em Cri 1.127.799,75 (hum mtlhão, cento e vinte e sete 
mil, setecentos e noventa e nove cruzeiros e setenta e cinco centavos) 
o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar empréstimo junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi
tação (BNH), destinado ao financiamento de obras de infra e super
estrutura urbana do Conjunto Habítadona[ Da. Antonia Bueno Car
neiro, daquela Municipalidade. 

2. O empréstimo a ser contraído tem as seguintes condições 
gerais: 

A- Valor: Cr$ l.127.799,75; 
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B- Prazos: 
1 - de carência: até 24 meses; 
2- de amortização: 216 meses; 
C - Encargos: 
I -juros de 8% a.a.; 

2- correção monetâria-"idêntica à das ORTNs; 
3- taxa de administração do BNH: 1% sobre o valor do 

empréstimo: 

4 - taxa de planejamento, adminlsti'açào e fiscalizaçãO: 
6% sobre o custo das obras; 

D- Garantias: ICM 
E - Destinação dos recursos: obras de infra e super-

Dívida Consolidada 
Posição em 

10-10-77 
Interna 

(A) 

I - Intralimite 93,6 
II- Extralimite 
a) FNDU 
b) FAS 
c) BNH 
Total Geral 93,6 

6. Na forma do parágrafo único do artigo 29 da Resolução n~' 

93, de 1976, o pedido de autorização para a operação de crédito, sub
metido pelo Senhor Presidente da República a deliberação do 
Senado Federal, estâ devidamente instruido com o parecer do 
Conselho Monetário Nacional, favorável ao pleito. 

7. Cumpridas às exigências estabelecidas nas normas vigentes 
e no Regimento Interno, esta Comissão conclui por aceitar a solici~ 
tação contida na presente Mensagem, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N'6, DE 1978 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Mor (SP) a 
elevar em CrS 1.127.799,75 (hum milhão, cento e vinte e sete 
mil, setecentos e noventa e nove cruzeiros e setenta e cinco 
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
---- Ãft~-~~-E-ã-:Prefeitura Municipal de Monte-M:Or,--EStido--de-SãO 
Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n'i' 93, de ll de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$· 1.127.799,75 
(hum milhão, cento e vinte e sete mil, setecentos e noventa e nove cru
zeiros e setenta e cinco centavos) o montante de sua dívida consoli
dada interna, a fim de que possa contratar uma operação de emprés
timo de igual valor, junto ao Banco_ do E_stado de São Paulo S.A., 
este na qualidade de agente financeiro' do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), destinado ao financiamento de obras de infra e 
super-estrutura urbana do Conjunto Habitacional Da. Antônia 
Bueno Carreiro, daquela municipalidade. 

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

Sala das Comls.c;ôes, 9- ae·- m"arÇO de 1978 - Marcos Freire, 
Presidente - Agenor Maria, Relator - Murllo Paraiso - Milton 
Cabral - Dinarte Mariz - Amon de Mello - Otalr Becker -Luiz 
Cavalcante. 

estrutura urbana do Conjunto Habitacional Da. Antônia 
Bueno Carneiro, de Monte Mar (SP). 

3. A matéria é acompanhada da Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado da Fazeilda, favorâvel ao pleito da Prefeitu
ra Municipal de Monte Mar (SP). 

4. Trata-se de operação a que, por força das disposições conti
das no artigo 29 da Resolução n9 93, de 11-10-76, do Senado Federal, 
não se aplicam os limites fixados no artigo 29 da -Resolução n~' 62, de 
28-10-75, haja vista que os recursos a serem repressados provêm do 
Banco Nacional da Habitação, e, portanto, considerada extralimite. 

5. De acordo com os registras do Departamento da Dívida 
Pública do Banco Central, a situação da dívida consolidada interna 
do Município apresenta-se conforme o quadro a seguir: 

Valor em CrS 1,0 mil 

Operaçio 
Sltll&çào Posterior 

à Contratação 
(B) 

Pretendida C = A+ B 

96,6 
1.127,8 1.127,8 

1.127,8 1.127,8 
1.127,8 1.221,4 

PARECER No46, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Resolução n9 6, de 1978, da Comissão de Economia que 
"autoriza a Prefeitura Municipal de MonteMor (SP) a elevar 
em Cr$ 1.127.799,75 (hum milhão, cento e vinte e sete miÍ, 
setecentos e noventa e nove cruzeiros e setenta e cinco centa
vos) o montante de sua dívida consolidada interna", 

Relator: Senador Otto Lehmann 
O Senhor Presidente da República, na forma do disposto no art. 

42, item VI, da Constituição, submeteu ao exame do Senado Federal, 
proposta da Prefeitura Municipal de Monte Mar, Estado de São 
Paulo, no sentido de autorizar aquela Prefeitura a elevar em 
Cr$ 1.127.799,75 (hum milhão, cento e virite- e sete mil, setecentos e 
noventa e nove cruzeiros e setenta e cinco centavos) o montante de 
sua dívida consolidada interna, a fim de contratar empréstimo de 
igual valor-, junto ao- Banco do -Estado de- São- Paulo-S.A.; e-ste na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, 
destinado ao financiamento de obras de infra e super-estrutura 
urbana do Conjunto Habitacional Da. Antônia Bueno Carneiro, 
daquela municipalidade. 

Tendo em vista as disposições contidas no art. 29 da Resolução 
n~ 93, de 1976, do Senaao Federal, à operação em pauta, não se 
aplicam os limites fixados pelo art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, 
desta Casa, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do 
Banco Nacional da Habitação. 

A proposta esta instruída com Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda e do parecer do Conselho Monetário 
Nacional, ambos favoráveis ao pedido em exame. 

A mensagem obedeceu ao disposto no art. 42, item VI, da 
Constituição, às normas vigentes que regulam a matéria (Res. n~" 62, 
de 1975 e Res. n~' 93, de 1976) e ao estabelecido no Regimento 
Interno (art. 106, item II). 

·, 
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Face ao expo!i.to, opinamos no sentido da normal tramitação da 
matéria, uma vez que constitucional e jurfdica. 

Sala das Comissões, 15 de marco de 1978 - Daniel Krieger, 
Presidente --Otto Lehman.n, Relator - Accioly Filho - Nelson 
Carneiro - Leite Chaves - Wilson Gonçalves - Mattos Leão -
Dirceu Cardoso. 

PARECERES N•S 47 E48, DE 1978 

PARECER N•47, DE 1978 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensllgem n9 37, de 
1978 (n"' 31, de 13-1-78, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, pro
posta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizado 
o Governo do Estado de Pernambuco (PE) a elevar em 
Cr$ 6S.75S.073,00 (sessenta e cinco milhões, setecentos e cin
qüenta e cinco mil e setenta e três cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Relator: Senador Muri!o Paraiso 

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do SeM 
nado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposti-ilo sentido 
de que seja autorizado o Governo do Estado de Pernambuco a elevar 
em Cr$ 65.755.073,00 (sessenta e cinco riiilbões, setecentos- e cinM 
qilenta e cinco mil e setenta e três cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar emprésM 
timos junto à Caixa Econômica Federal, por conta do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinadOs ao financia
mento das construções de 9 (nove) Centros Sociais Uibanos na 
Região Metropolitana do Recife, e de 12(doze) outros no interior do 
Estado. 

2. Os empréstimos a serem contratados têm as seguintes con-
dições gerais: 

"I- A- Valor: Cr$ 30.783.783,00; 
B- Prazos: 
I -de carência: 2 anos; 
2- de amortização: to anos; 
C- Encargos: 
1- juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente; 

Dívida Cons-olidada 
Posição em 

31-7-77 
Operações 

sob 

2- correção monetãria correspondente a 40% do índice 
de variação das ORTNs, capitalizada no período de carência 
e cobrada, trimestralmente, no período de amortização; 

D - Garantias: Imposto sobre Circulação de MercaM 
darias (ICM); 

E- Destinação dos recursos: construção de 9 (TlO'le) 

Centros Sociais Urbanos na Região Metropolitana do Recife 
II- Valor: Cn J4.97L290,00; 
B- Prazos: 
J - de carência: 2 anos; 
2- de amortização: 10 anos; 
C- Encargos: 
t- juros de 6% a. a., cobrados trimestralmente; 
2- correção monetária correspondente a 40% do indice 

de variação das ORTNs, capitalizada no período de carência 
e cobrada, trimestralmente, no período de amortização; 

D- Garantias: Imposto sobre a Circulação de MercaM 
darias (ICM); 

E- Destinação dos recursos: construção de 12 (doze) 
Centros Sociais Urbanos no interior do Estado, sendo 2 
(dois) do tipo "B" e 10 (dez) do tipo "C", nos Municípios de 
Palmares, Vitória de Santo Antão, Barreiro, Belo Jardim, 
Gravatá, Macaparama, Nazaré da Mata, Pesqueira, São_ José 
do Egito, Salgueiro e Serra Talhada." 

3. Segundo as análises apresentadas peta Caixa Econômica FeM 
dera!, anexas ao processado, as operações de crédito sob exame são 
viáveis técnica e financeiramente. 

4. TrataMse de operação a que, por força das disposições contiM 
das no artigo 2~> da Resolução n" 93, de t 1-lOM 76, do Senado Federal, 
não se aplicam os limites fixados no artigo 2~> da Resolução n"' 62, de 
28Ml0-75, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, e, portanto, 
considerada extra! imite. 

5. De acordo com os registres do Departamento da Dívida Pú
blica do Banco Central do Brasil - DEDIP, a situação da dívida 
consolidada interna do Estado de Pernambuco apresenta-se conM 
forme o quadro a seguir: 

CrSmil 

Operações Situação Posterior 
Autorizadas à Contratação 

Interna (A) Exame (8) e não Contratadas (C) Pretendida (D) ~ (A+B+C) 

I - Intralimíte 194.853,3 
Por contratos !65-925,7 
Por garantias 28.927,6 
n - Extralímite 1.110.208,7 65.755,1 
FAS 131.116,4 65.755,1 
BNH 979.092,3 
III- Total Geral (I+Ill 1.305.062,0 65.755,1 

(*)-Cr$ 120.000,0 mil autorizados pela Resolução n9 78, de 
3-10-77, do Senado Federal; 

- Cr.l 52.950,0 mil autorizados pela Resolução n9 31, de 
30-6-77, do Senado Federal; e 

- Cr$ 28.550,0 mil autorizados pela Resolução n"' 36, de 
12-8-77, do Sen::tdo Feder::tl. 

Nota: Não estão incluídas no quadro acima as seguintes operaM 
ções de crédito: 

- Cri 375.550,2 mil, junto ao Banco do Estado de PernambuM 
co S.A., com reCursos do Banco Nacional da Habitação, objeto do 
voto CMN n9 326/77, aprovado pelo Conselho Monetário Nacional 
em 19-lOM77, para posterior envio à Presidência da República e ao 
Senado Federal; 

194.853,3 
165.925,7 
28.927,6 

201.500,0 1.377.463,8 
201.500,0(') 398.371,5 

979.092,3 
201.500,0 1.572.317,1 

- Cr$ 30.000,0 mil, junto à Caixa Econômica Federal, com 
recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), obje-
to do voto CMN n"' 338/77, aprovado pelo Conselho Monetário 
Nacional em I 9-lOM 77, para posterior envio à Presidêriciã. da RepúbliM 
c a e ao Senado Federal; 

- Cr$ 10.656,5 mil, junto à Caixa Económica Federal, com 
recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) objeM 

· to do voto CMN n9 394/77, aprovado pelo Conselho Monetário 
Nacional em 16-! l w77, para posterior envio à Presidência da Repúbli
ca e ao Senado Federal. 

6. Na forma do parágrafo único do art. 2"' da Resolução n"' 93, 
de 1976, o pedido de autorização para a operação de crédito, subme
tido pelo Senhor Presidente da República à deliberação do Senado 
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Federal, estã devidamente instruído com o parecer do Conselho 
Monetário Nacional, favorável ao pleito. 

7. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas vigentes e 
no Regimento, esta Comissão conclui por atender a solicitação conti
da na presente Mensagem, na forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N'7, DE 1978 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em 
CrS 65.755.073,00 (sessenta e cinco milhões, setecentos e cin
qUenta e cinco mil, e setenta e três cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. l' 1: o Governo do Estado de Pernambuco, nos termos 
do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizado a elevar em Cr$ 65.755.073,00 (sessenta e cinco 
milhões, setecentos e cinqUenta e cinco mil e setenta e três cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar empréstimos junto à Caixa Econômica Federal, mediante a 
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So
cial - FAS, destinados à construção de 9 (nove) Centros Sociais 
Urbanos na Região Metropolitana do Recife, e de 12 (doze) outros 
no interior do Estado. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publica
ção. 

Sala das Comissões, 9 de março de 1978. - Marcos Freire, 
Presidente- Murilo Paraiso, Relator - Dlnarte Mariz- Amon de 
Mello - Luiz Cavalcante - Agenor Maria - Otair Becker - Mil
ton Cabral. 

PARECER N•48, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Resolução n9 7, de 1978, da Comissão de Economia que "auto~ 
riza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em 
Cr$ 65.755.073,00 (sessenta e cinco milhões, setecentos e cin
qüenta e cinco mil e setenta e três cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada Interna''. 

Relator: Senador Wilson Gonçalves 

Apresentado pela Comissão de Economia, o projeto de resolu
ção em exame autoriza o Governo do Estado de Pernambuco, nos 
termos do art. 29 da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, a elevar em Cr$ 65.755.073,00 (sessenta e cinco mi
lhões, setecentos e cinqUenta e cinco mil e setenta e três cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar empréstimos junto à Caixa Econõmica Federal, mediante a 
utílização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So
cial - FAS, destinados à construção de 9 (nove) Centros Socials 
Urbanos na Região Metropolitana do Recife, e de 12 (doze) outros 
no interíor do Estado. 

2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 29 da Resolução 
n9 93, de 1976 (alterou ã Resolução n9 62, de 1975), pois os recursos 
serão provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
-FAS. 

3. Com a edição da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976 
(alterou a Resolução n~ 62 de 1975), ficaram exclufdos dos limites 
estabelecisos pelo art. 2~ da Resolução n' 62, de 1975, as operações 
de créditos contratadas pelos Estados e Municípios, com recursos 
provenientes do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento 
Urbano- FNDU, do Banco Nacional da Habitação- BNH, e do 
FUndo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, e, dessa forma, 
consideradas extralímites. 

4. A matéria é acompanhã.dii -da Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável ao pleito do Gover
no do Estado de Pernambuco, tendo merecido aprovação do Conse
lho Monetário Nacional. 

5. No âmbito da competência desta Comissão, hã a ressaltar 
que o projeto obedeceu ao disposto no art. 42, item VI, da Constitui-

çào, às n9rmas legais (Resoluções n% 62, de 1975 e 93, de 1976) 6 ao 
estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item ii). 

6. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação 
da matéria, uma vez que constitucional e jurídica. 

Sala das Comissões, 15 de março de 1978.- Danief:Kri(!ger, 
Presidente - Wilson Gonçalves, Relator - Accioly Filho - Nelson 
Carneiro- Leite Chaves- Mattos Leão- Otto Lehmann - Dirceu 
Cardoso. 

PARECERESN•S49e50,DE 1978 
PARECERN•49,DE 1978 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 40, de 
1978 (n9 34, de 13-01-78, na origem) do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, pro· 
posta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Piratininga ( SP) a elevar em 
CrS 645.065,11 (seiscentos e quarenta e cinco mil, sessenta e 
cinco cruzeiros e onze centavos) o montante de sua dívida conso-
lidada. 

Relator: Senador Luiz Cavalcante 

Sob exame a Mensagem Presidencial n9 34/78, que submete a 
apreciação do Senado Federal pleito da PrefeitUra Municipal de Pi
ratininga (SP), no sentido de ser autorizada a contratar junto ao Ban
co do Estado de São Paulo S. A., este na qualidã.de de agente finan
ceiro do Banco Nacional da Habitação, a seguinte operação de 
crédito: 

"A-Valor: 645.065,11; 
8-Prazos: 

1 -de carência: até 36 meses; 
2- de amortização: 216 meses; 

C- Encargos: 

1- juros: 8% a.a (7% a.a. para o BNH e 1% a.a. para o 
agente financeiro); 

2- correção monetária: idêntica à das ORTN; 
3 - taxa de planejamento, administração e fiscalização: 

6% sobre o custo das obras; 
4- taxa de administração do BNH: t% sobre o valor do 

empréstimo; · -
D - Garantias: Imposto sobre Circulação de Mer

cadorias (JCM): 
E - Destinação dos recursos: financiamento de obras 

de infra-estrutura a serem realizadas no Conjunto Habi
tacional II de Piratininga." 

O Conselho Monetário Nacional considerou a operação de cré
dito sob exame técnica e financeiramente viâvel. 

No mérito, o empreendimento se enquadra em casos análogos 
que têm merecido acolhida desta comissão, até mesmo porque reve
lam largo alcance social, desempenhando papel importante na eco
nomia da região. 

Em face do exposto, opinamos pelo acolhimento do pedido, nos 
termos do seguiil.te: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 8, DE 1978 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Piradninga (SP) a ele
var em Cr$ 645.065,11 (seiscentos e quarenta e cinco mil, ses
senta e cinco cruzeiros e onze centavos) o montante de sua dívi
da consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 :ta Prefeitura Municipal de Piratininga, EstadO de São 

Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS. 645.065,11 
(seiscentos e quarenta e cinco mil, sessenta e cinco cruzeiros e onze 
centavos) o montante da sua dívida consolidada, a fim de contratar 
um emprêstimo de ígual valor, junto ao Banco do Estado de São 
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Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação (BNH), destinado ao financiamento de obras de in
fra-estrutura a serem realizadas no Conjunto Habitacional II de Pi
ratininga. 

Art. 2~' Esta resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Sala das Comissões, 9 de março de 1978- Marcos Freire, Pre
sidente - Luiz Cavalcante, Relator - Agenor Maria - Otair 
Becker- Arnon de Mello- Dinarte Mariz- Milton Cabral. 

PARECER N' 50, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e Justi,.a, sobre o Projeto de 
Resolução n~' 8/78, da Comissão de Economia, que ·"autoriza a 
Prefeitura Municipal de Piratininga (SP) a elevar em 
Cr$ 645.065,11 (seiscentos e quarenta e cinco mil, sessenta e 
cinco cruzeiros e onze centavos) o montante de sua dívida conso
lidada". 

Relator: Senador Otto Lehmann 

Sob exame o Projeto de Resolução n~' 8/78, da Comissão de 
Economia, originário de Mensagem Presidencial, que objetiva autori
zar a Prefeitura Municipal de Piratininga (SP) a elevar o montante de 
sua dívida consolidada em Cr$ 645.065,11 (seiscentos e quarenta e 
cinco mil, sessenta e cinco cruzeiros e onze" centavos) destinada a 
custear obras de infra-estrutura a seietit realizadas no Conjunto 
Habitacional II de Piratininga. 

A matéria foi submetida à apreciação da Casa nos termos do 
art. 2~' da Resolução n~' 93/76, do Senado Federal, e demais dispositi~ 
vos legais que regulamentam o assunto. 

Do ponto de vista_ que compete a esta Comissão examinar, cons
tatamos que todas as formalidades foram atendidas. 

À vista do exposto, oplnamos pela constitucionalidade e juridi
cidade do Projeto em tela. 

Sala das Comissões, 15 de março de 1978- Daniel Krieger, Pre
sidente - Otto Lehmann, Relator - Accioly Filho - Nelson CarR 
neiro- Leite Chaves- Wilson Gonçalves- Mattos Leilo -·Dirceu 
Cardoso. 

PARECER N' 51, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Oficio 
'"S", n~' 2/78 (n9 58-P/MC, na origem), do Sr. Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, encaminhando cópias das notas 
taquigráficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal FeR 
deral, nos autos do Recurso Extraordinário n9 87.22:5, do Esta
do de São Paulo, o qual declarou a .inconstitucionalidade do 
Art. 10, do Decreto-lei Federal n9 1.216, de 9 de maio de 1972, 
e do parágrafo 211 do art. 98, da Lei Paulista n9 440, de 24 de 
scte~bro de 1974". 

Relator: Senador Orestes Quércla 

Com o Ofício n9 58-P/MC, de 1978, o Sr. Presidente do Supre
mo Tribunal Federal encaminha, ao Senado Federal, para os fins 
previstos no art. 42, VIl, da Constituição, cópias do acórdão proferi
do nos autos do Recurso Extraordinário n~' 87.225, do Estado de 
São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do art. 10, do 
Decreto-lei Federal n~' 1.216, de 9 de maio de 1972 e do§ 29 do art. 
98, da Lei Paulista n" 440, de 24 de setembro de 1974. 

Examinando-se a matéria, verifica-se que a questão decidida pe
lo Supremo Tribunal Federal diz respeito a dedução de I% feita 
indevidamente pelo Estado de São Paulo, no quantum de 20% do 
ICM, para fins de despesas com fiscalização e administração, em 
detrimento da receita municipal própria, devida ao Município de 
Mogi das Cruzes, na forma garantida pelo art. 23, § 8~' da Constitui
ção FederaL 

Desta sorte, foram julgados inconstitucionais o Art. 10, do 
Decreto-lei Federal n~' 1.216, de 1972 e o art. 98, § 2~', da Lei Esta
dual nl' 440, de 1974. 

Assim exposta a matéria, cabe-nos, na forma constitucional e 
regimental apresentar o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 9, DE 1978 

Suspende a execucão do art. 10 do Decreto~lei Federal 
n9 1.216, de 9 de maio de 1972 e do § 29 do art. 98 da Lei 
Paulista nl' 440, de 24 de setembro de 1974. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. t suspensa, por inconstituciOnal, nos termos da 

decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em 15 de 
setembro de 1977, nos autos do Recurso Extraordinário n" 87.225, 
do Estado de São Paulo, a execução do art. 10, do Decreto-lei Fe
deral n~' 1.216, de 9 de maio de 1972 e do § 29 do art. 98 da Lei Paulis
ta n~' 440, de 24 de setembro de 1974. 

Sala das Comissões, 15 de março de 1978. - Daniel Krleger, 
Presidente- Orestes Quércia, Relator - Nelson Carneiro - Acclo
ly Filho - Heitor Dias - Italívio Coelho - Wilson Gonçalves -
Otto Lehmann- Mattos Leão. 

PARECERES NoS 52 E 53, DE 1978 

PARECER No 52, DE Í978 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n~' :57, de 
1978 (n11 81, de 10-3-78, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, pro
posta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Olinda (PE) a elevar em 
Cr$ 451.427.915,35, (quatrocentos e cinqUenta e um milhões, 
quatrOcentos e vinte e sete mil, novecentos e quinze cruzeiros e 
trinta e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Marcos Freire 

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do "Se
nado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta da Prefei
tura Municipal de Olinda, Estado de Pernambuco, no sentido de que 
aquela municipalidade possa elevar em Cr$ 451.427.915,35 (quatro
centos e cinqUenta e um milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, 
novecentos e quinze cruzeiros e trinta e cinco centavos) o montante 
de sua dívida consolidada interna, a fim de contratar empréstimos 
junto ao Banco do Estado de Pernambuco S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), desti
nados ao financiamento de projetas e atividades nas áreas de infra
estrutura urbana daquela municipalidade. 

2. Os empréstimos a serem contraídos têm as seguintes condi-
ções gerais: 

"I- Programa BNH/FIPLAN: 
A- Valor: Cr$ 26.554.970,75; 
B- Prazos: 
I - de carência: 6 meses; 
2- de amortização: tO anos; 
C - Encargos: 
I -juros de 4% a.a.; 
.2- correção monetária idêntica à das ORTNs; 
3 -taxa de administração do BNH: 1% sobre cada par~ 

cela liberada; 
D- Garantias: Imposto sobre a Circulação de Merca

dorias (I CM) e Imposto PrecFiil. eTerr:Jtoriat Urbano; 
E- Destinação dos recursos: estudos e projetes de 

obras de infra-estrutura a sereni executadas no Município de 
Olinda. 

11- Projeto BNHJCURA: 
A- Valor: CrS 424.872.944,60; 
B- Prazos: 
l - de carência: 3 anos; 
2- de amortização: 20 anos; 
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C - Encargos: 
1 -juros de 5% a,a,; 
2- correção monetãri8. idêntica à das ORTNs; 

3- taxa de administraçãÔ do BNH: l% sobre cada par
cela liberada; 

D- Garantias: Imposto sobre a Circulação de Merca
dorias (ICM) e Imposto Predial e Territorial Urbano; 

E- Destinação dos recursos: execução de obras de 
infra-estrutura, compreendendo pavimentação, drenagem, 
saneamento, energia etc., no Município de Olinda." 

Dívida Coilsolidt~da 
Interna 

I- Intralimite 
Por contratos 
II - Extralimite 
BNH 
III- Total Geral {l+II) 

Posição em 
31-10-77 

(A) 

4.540,3 
4.540,3 

15.715,9 
15.715,9 
20.256,2 

6. Cumpridas as exigências eStabelecidas nas normas vigentes e no 
Regimento Interno, esta Comissão- conclui por aceitar a solicitação 
contida no. Mensagem n9 57, de 1978, do Senhor Presidente da Repú
blica, na forma do seguinte; 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 10, DE 1978 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Olinda (PE) a elevar 
em CrS 451.427.915,35 (quatrocentos e cinqüenta e um mi
lhões, quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e quinze 
cruzeiros e trinta e cincos centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interpa. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Olinda, Estado de 
Pernambuco, nos termos do art. 29 da Resolução n"' 93, de 11 de outu
bro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr.S 451.427.915,35 (quatrocentos e cinqUenta e um milhões, qua
trocentos e vinte e sete mil, novecentos e quinze cruzeiros e trinta e 
cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim 
de que possa contratar operações de empréstimos, perfazendo o 
montante acima referido, junto ao Banco do Estado de Pernambuco 
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação, destinados ao financiamento de projetas e atividades nas 
áreas de infra-estrutura urbana daquela municipalidade. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publica· 
ção. 

Sala das Comissões, 15 de março de 1978. - Luiz Cavalcante, 
Presidente, eventual. -Marcos Freire, Relator. - Agenor Maria
José Sarney- Orestes Quércia- Cattete Pinheiro. 

PARECER No 53, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e JuStiÇa, sobre o Projeto de 
Resolução n9 10, de 1978, da Comissão de Economia que 
"autoriza a Prefeitura Municipal de Olinda (PE) a elevar em 
Cr$ 451.427.915,35 (quatrocentos e cinqUenta e um milhões, 
quatrocentos e vinte e sete milt novecentos e quinze cruzeiros e 
trinta e cinco centavos) o montante de sua drvlda consolidada ln· 
terna.'' 

Relator: Senador Wilson Gonçalves 

O Projeto de Resolução da COii1íssão de Economia, autoriza a 
Prefeitura MuniciPa"l de Olinda (PE), nos termos do art. 2" da 

2.--A matéria é acompanhada da Exposição de Motivos do Senhor 
MinistrO de Estado da Fazenda e do parecer do Conselho Monetário 
Nacional, ambos documentos favorãveis ao pleito da Prefeitura 
Municipal de Olinda. 

4. Trata-se de operações a que, por força das disposições conti
das no artigo 29 da Resolução n9 93, de 11-10-76, do Senado Federal, 
não se aplicam os limites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, de 
28-10-75, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do 
Banco Nacional da Habitação. 

5. De acordo com os registras do Departamento da Dívida Pú
blica do Banco Central, a situação da dívida consolidada interna do 
Município apresenta-se conforme o quadTo a seguir: 

Operação 
sob 

Exame (B) 

451.427,9 
451.427,9 
451.427,9 

CrS mil 

Situação Posterior 
à Contrataçílo 

Pretendida (C)= (A+B) 

4.540,3 
4.540,3 

467.143,8 
467.143,8 
471.684,1 

Resolução nll 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a ele
var em CrS 451.427.915,35 (quatrocentos e cinqUenta e um milhões, 
quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e quinze cruzeiros e trinta 
e cinco centavos), o montante de sua dívida consolidada interna, a 
fim de que possa contratar operações de einpréstimos junto ao Ban
co do Estado de Pernambuco S.A., esta na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinados ao 
financiamento de projetas de atividades nas áreas de infra-estrutura 
urbana daquela municipalidade. 

2. A Resolução n'~' 93, de 11 de outubro de 1976, que modificou 
a Resolução n9 62, de 1975, excluiu dos limites estabelecidos pelo art. 
2"' da Resolução n'~' 62, de 1975, as operações de crédito contratadas 
pelos Estados e Municípios com recursos provenientes ôo Fundo Na
cional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano - FNDU, do Banco 
Nacional da Habitação - BNH, e do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - FAS, e, dessa forma, consideradas 
extralimites. 

3. A matéria é acompanhada da Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estido da Fazenda (EM nll 63/78), favOrável ao 
pleito em exame. O Conselho Monetário Nacional manifestou-se 
pelo atendimento da proposta da Prefeitura Municipal de Olinda. 

4. No âmbito da competência desta Comissão, há 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) e ao 
estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II), 

S. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação 
da matéria, uma vez que constitucional e jurídica. 

Sala das Comissões, 15 de março de 1978.- Daniel Krieger, 
Presidente.- Wilson Gonçalves, Relator.- Accioly Filho- Mattos 
Leão- Cunha Lima- Otto Lehmann - Nelson Carneiro - Dirceu 
Cardoso. 

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

A Presidência convoca sessão especial do Senado, a realizar-se 
amanhã, às 15 horas, destinada a reverenciar a memória do Sr. Sena
dor José Esteves. 

Usarão da palavra, na oportunidade, o Sr. Senador Braga Jú
nior, pela Aliança Renovadora Nacional, e o Sr. Senador Adalberto 
Sena pelo Movimento Democrático Brasíleiro. 
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)_- Sobre a mesa, projeto 
de lei que serã lido pelo Sr. 1'1-Secretârio: 

E lfdo o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 22, DE 1978 

Altera a redação do parágrafo 1'~ do artigo 67 da Lei Orgâ
nica da Previdência Social. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Dê-se ao § 19 do art. 67 da Lei Orgânica da Previdência 

Social a seguinte redação: 

"§ 1 Q O reajustamento de que trata este artigo será devi
do a partir da data em que entrar em vigor o novo sabirio mí
nimo, arredondado o total obtido para a unidade de cruzeiro 
imediatamente superior e pago a partir do mês seguinte." 

Art. 2"' Entrará esta lei em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Justificaçio 

O reajustamento do valor dos beneficias a cargo do INPS é, co
mo se sabe, regulado pelos seguintes dispositivos da Lei Orgânica da 
Previdência Social: 

"Art. 67. Os valores dos beneficias em manutenção se
rão reajustados sempre que for alterado o salário mínimo. 

§ l'~ O reajustamento de que trata este artigo será devido 
a partir da data em que entrar em vigor o novo salário míni
mo, arredondado o total obtido para a unidade de cruzeiro 
imediatamente superior. 

§ 2'~ Os índices do reajustamento serão os mesmos da 
política salarial estabelecida no art. l'~ do Decreto-lei n'~ 15, 
de 29 de julho de 1966, considerado como mês básico o de 
vigência do novo salário mínimo. 

§ 3'~ Nenhum beneficio reajustado poderá ser superior a 
90% (noventa por cento) de 20 (vinte) vezes o maior salário 
mínimo vigente no País na data do reajustamento." 

Desse modo, embora o reajustamento dos beneficias previden
ciârios seja devido a partir do mês em que entrar em vigor novo salá
rio mínimo não existe prazo para pagamento dos beneficias reajusta
dos que são, por isso mesmo, normalmente feitos até três meses de
pois. 

Fixa, portanto, o projeto, ari dar nova redação ao§ 1'~ do art. 67 
da Lei Orgânica da Previdência Social, que os beneficias reajustados 
deverão ser pagos no mês seguinte, o que é perfeitamente viável, eis 
que a Previdência Social estâ plenamente aparelhada para fazê-lo, 
em virtude de possuir equipamentOs os mais modernos a Empresa de 
Processamento de Dados da Previdência Social (DATAPREV). 

Além djsso, o abono anual aos aposentados e pensionistas, ins
tituído pela Lei n9 4.281, de 8 de novembro de 1963, que exige 
cãlculos mais complexos, tem data legalmente estabelecida para 
pagamento, nos termos do seguinte dispositivo do referido diploma 
legaL 

"Art. I'~ Fica criado, em carâter permanente, para os 
aposentados e pensionistas dos Institutos de Aposentadoria e 
Pensões, um abono especial correspondente a 1/12 (um doze 
avos) do valor anual da aposentadoria ou pensão que o segu
rado ou seus dependentes tiverem percebido na respectiva 
Instituição. 

Parágrafo único. A importância a que se refere este arti
go serâ paga até o dia 15 de janeiro do exercício seguinte ao 
vencido." 

Idêntico tratamento deve, portanto, ser dado, como o faz o pro
" jeto, ao pagamento dos beneficias reajustados anualmente. 

Sala das Sessões, 16 de março de 1978.- Nelson Carneiro. 

(Às Comissões dt! Constituição e Justiça, de Legislação 
Social e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O projeto que acaba de 
ser lido será publicado e remetido às Comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 1'~-Secretârio. 
E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' l7, DE 1978 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dis
pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de 
Resolução n'>' 09, de 1978, que suspende a execução do art. lO do De
creto-lei Federal n"' 1.216, de 9 de maio de 1972 e do§ 2'~ do art. 98 
da Lei Paulista n"' 440, de 24 de setembro de 1974, a fim de que figu
re na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 16 de março de 1978.- Otto Lebmann. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O projeto a que se refe
re o requerimento figura rã na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A Presidência verificou 
a ocorrência de erro datilogrâfico no texto da Lei n'~ 6.515, de 26 de 
dezembro de 1977, que "regula os casos de dissolução da sociedade 
conjugal e do casameilto, seus efeitos e respectivos Piocessos, e dá ou
tras providências", originária do Projeto de Lei do Senado n'~ 156, 
de 1977. 

Trata-se de lapso manifesto, verificado no substitutivo inicial 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça à Proposição, 
como conclusão de seu Parecer nQ 746, de 1977, o qual foi mantido 
em todas as fases de tramitação da matéria, tanto no Senado Federal 
como na Câmara dos Deputados, e, em conseqUência, repetido nos 
autógrafos - art. 40, § 2'>', inciso III, da Proposição - onde se 
observa a troca das palavras '"produzida" por .. traduzida" e "ratifi
cação" por "retificação". 

A Presidência dá ciência do fato ao Plenário e comunica que, 
nos termos da alínea "c" do art. 360 do Regimento Interno, já en
viou oficio_ à Câmara dos Deputados e tomou as providências cabr
veisjunto à Presidência da República para a retificação da Lei. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A Presidência convoca 
sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, des
tinada à apreciação das seguintes matérias: 

Projeto de Resolução n9 9, de 1978; e Mensagem Presidencial 
n'~ 32, de 1978, referente a Escolha de Chefe de Missão Diplomática. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Numa série de pronunciamentos, temos procurado analisar, 
com objetividade, a situação do Nordeste brasileiro, que se insere 
dentro do problema maior, que é o da disparidade regional em nosso 
País. 

Em discursos anteriores mostramos mclusive com dados estatís
ticos, a dificuldade, a escassez, a insuficiência de recursos da região 
nordestina, para garantir a superação do atraso em que se encontra, 
mas advertimos, naquela e em outras oportunidades, que o problema 
do Nordeste _não era apenas de recursos - embora também fosse 
de recursos. Defendemos, no entanto, a posição de que as limitações 
e os golpes sofridos pelo nosso órgão de desenvolvimento regional 
eram, de igual modo e - talvez, basicamente conseqüência de um 
mal mais profundo, de natureza institucional. E foi procurando 
dinamizar esses instrumentos institucionais, com a preocupação de 
fortalecer, de credenciar, de autonomizar a SUDENE. que chegamos 
a tomar a iniciativa através de projeto de lei, atribuindo o comando 
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do desenvolvimento regional a um Ministro Extraordinário, Projeto 
este que viria a ser derrotado neste plenário. • 

Embora tivéssemos orocurado aproveitar a disponibilidade de 
um. cargo de Ministro Extraordinário previsto no Decreto-let n9 200, 
de 25 de fevereiro de 1967, não utílizado pelo Governo, prevaleceu o 
entendimento de que a nossa iniciativa estava eivada de inconstitu
cionalidade. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, voltamos, -no entanto, ao âmago 
da questão, até mesmo nos abstraindo desse aspecto eminentemente 
jurídico, para continuar a defellder, com toda a ênfase - como 
fazemos agora- a necessidade da criação de um Ministério específi
co, para o desenvolvimento regional, seja qual for o seu nome -logi
camente, isso pouco importa. O objetivo seria dar status ministerial, 
como ocorria no passado, àquelas agências desenvotvimentistas. 

O Ministério que advogamos, novamente, deveria ter como 
objeto orientar, controlar, coordenar, supervisionar todas as iniciati
vas tendentes à superação das disparidades regionais e, em especial, 
buscar e propor medidas, bem como elaborar planos e programas 
especificamente voltados para a aceleração do desenvolvimento das 
regiões mais atrasadas do Brasil. O raio de ação desse Ministério1 

que em nossa opinião deveria ser criado o quanto antes, abrangeria 
assim regiões como a do Norte a do Centro-Oeste e logicamente, a 
do Nordeste, cuja situação é tanto mais dramática quanto abrange 
20% do território nacional e 1/3 da população brasileira. 

Em recente livro, o Professor Augusto Costa, do Instituto de Es~ 
tudos Avançados de Educação da Fundação Getúlio Vargas, enfoca 
este grnve problema da desigualdade regional, que divide, pratica
mente, o Brasil em dois países: o Brasil rico e o Brasil pobre. O 
ilustre Professor apresenta o seguinte quadro estatístico, que foi 
reproduzido na revista Veja, desta semana: 

AS DESIGUALDADES REGIONAIS 
(Participação por grupo em %) 

Renda interna .. , .. , ............. . 
População economicamente ativa ... . 
Imposto de Renda ............. h ••• 

lP! .............................. . 
ICM ..............•....•.•. · ·• •· 

Estados 
Pobres 

19,1 
36,0 
8,2 
7,8 

11,8 

Estados 
Ricos(*) 

80,9 
64,0 
91,8 
92,2 
88,2 

(*) Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Pauto, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso. 
Fonte: .. Distribuição da Renda Pessoal no Brasil" 

Como se vê pelo quadro, o Professor Augusto Costa põe, de um 
lado, o Brasil rico, de outro, o Brasil pobre, formado o primeiro, den
tro da sistemática por ele adotada, pelos Estados do Sul e do Sudes
te, acrescentando Mato Grosso e retirando o Espírito S-anto; e o Bra
sil pobre indicado pelos demais Estados brasileiros. 

Estes dados, Sr. Presidente e Srs. Senadores, :são impressionan
tes e, por eles, vemos que a participação dos Estados pobres, por 
exemplo, na renda interna é apenas de 19, l% enquanto a dos Estados 
ricos ê de 80,9%; que a população económica ativa dos Estados po
bres é apenas de 36%, sendo de 64% a dos Estados ricos; que a partici
pação no Imposto de Renda do Brasil pobre é de apenas 8,2%, en
quanto de 91,8% é a participação do Brasil ric-o._O Brasil pobre parti
cipa do IPI apenas com 7,8%, enquanto que a parte rica fica com 
92,2%. No que se refere a ICM, os Estados pobres têm 11,8% e os ri
cos 88,2%. 

Esses números são estarrecedores e evidenciam a gravidade da 
desigualdade regional existente no Brasil. E estamos certos, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, de que, pelo cruciante do problema, impõe
se, mesmo a título emergencial, a criação de um Ministério de Desen
volvimento Regional, com esta ou com outra cognominação - que 
poderia ser também chamado de integração nacional, porque é evi-

dente que essa banda do Brasil, que se enContra numa situação de 
tanta desventura, é a negação da integração nacional. E só assim, 
com seus assuntos tratados a nível ministerial, poderemos exigir, em 
p~ _de igualdade, o que nos é devido, não se ficando, assim, em posi
ção inferior, de dependência e atê de subordinação. 

Jã lembramos aqui, em vezes anteriores, como a liberação de 
verbas, por exemplo, para o nosso Nordeste, fica dependendo de um 
mundo de burocracia, em especial dependendo de outros órgãos, de 
outros Ministérios, de outras autoridades, fi-eiando, assim, o atendi
mento urgente que as regiões subdesenvolvidas estão a exigir. 

Outro aspecto a ser encarado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
na hipótese de se partir para uma reestruturação dos órgãos com atri
buições regionais, seria proporcionar maior flexibilidade funcional a 
certos organismos específicos. Assim, ao lado da criação de um Mi
nistério para o Desenvolvimento Regional, acreditamos que se deve
ria estudar, também, o surgimento de institUições bãsicas que servi
riam de suporte à tarefa desenvolvimentista, com a maleabilidade 
própria das fundações, empresas públicas ou sociedades de econo
mia mista. Isso ocorre, por exemplo, na Secretaria de Planejamento, 
SEPLAN, que tem no BNDE, por exemplo, um órgão de execução. 
Recorde-se que se criou, neste ou no Governo passado, três empresas 
visando ao desenvolvimento nacional, que foram a EMBRAMEC 
(Mecânica Brasileira S.A.); a EMBRASA (Investimentos Brasileiros 
S.A.) a FIBASA (Insumos Bãsicos S.A. - Financiamento e Partici
pações). O IPEA, ligado igualmente à SEPLAN, é, por sua vez, uma 
fundação que lhe assegura a flexibilidade requerida por programas 
desenvolvimentistas. 

São, aliãs, dezenas e d_ezeQas o~ órgãos de tal natureza, ligados a 
diversos Ministérios, enfrentando com mais facilidade problema de 
outros setores, como a EMBRA TEL, a FIDEM, a EBTC, o 
GEIPOT etc. Essas entidades, todas elas, têm flexibilidade maior, po
dendo requisitar funcionários e remunerar melhor seus servidores, 
longe das estritas exigências do DASP; ao contrário, exatamente,- do 
qtie ocorre hoje com a SUDENE, parametrada, inclusive, por exigên
cias que dificultam a contratação e a melhor remuneração de certos 
técnicos. 

Um terceiro ponto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é a estranhe
za que temos de que este Governo, tão pródigo em criar Conselhos 
de Desenvolvimento - Conselho de Desenvolvimento Económico, 
Conselho de Desenvotvim.ent<:> S95_:ial, falarido-se até na possibilida
de de um Conselho de Desenvolviinento Político - não tenha toma
do, atê hoje, sequer, a iniciativa de instalar urn_ Co.nSelho de D~e:n
volvimento Regional, com assento dos representantes da SUDENE, 
SUDAM, SUDECO, etc.; presidido pelo Presidente da República, a 
quem teriam acesso direto. 

Esta é uma outra sugestão que acreditamos pudesse ser efetiva
da a curto prazo, sem maiores delongas, e que poderia ir aplainando 
o caminho para a solução maior que, em nosso entendimento, seria o 
surgimento do Ministêrio de Desenvolvimento Regional. 

Julgamos essencial, não só para revitalização da SUDENE, mas 
r:omo alavanca mesmo para o progresso das vârias regiões subdesen· 
volvidas do País, a ascensão dos vários órgãos desenvolvimentistas, à 
esfera dos poderes de decisão a que hoje não têm acesso direto. 

Esse pleito no qual tanto temos insistido, chegando - como 
lembrávamos- a formular projeto de lei nesse sentido, não ~ nosso 
apenas, mas de todas as Lideranças _do Nordeste, podendo variar as 
fórmulas apresentadas, mas que, no fundo, visam ao fortalecimento 
e prestigiamento dos nossos órgãos desenvolvimentistas. 

Julgamos importante a canalização de maior soma de recursos 
para o Nordeste brasileiro e demais regiões subdesenvolvidas. As
sim, temos aqui, em reiteradas oportunidades, advogado o fortaleci
mento do Banco do Nordeste, a locação, a destinação, a garantia de 
verbas de maior vulto, em caráter permanente, para que não haja, 
por vezes, como já tem -ocoi'rido, engarrafamento no atendimento 
aos objetivos daquele Banco. Igualmente temos advogado o retorno 
ao espírito do mecanismo de incentivos fiscais, fazendo os recursos 
provenientes dos arts 34/18 com que eles se destinem, com exclusi-
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vidade para o Norte e o Nordeste, voltando, desta forma, àquela si
tuação inicial de quando ele foi imaginado e elaborado em favor de 
nossa região. 

Com essa preocupação, ainda na sessão anterior em que tra
távamos do assunto Nordeste, formulamos uma sugestão a mais, que 
seria a da regionalização especificada e bem definida de todos os 
orçamentos e programas nacionais de grande vulto que implicassem 
em grandes investimentos, de tal forma que se pudesse garantir, de 
maneira sistemãtica, aplicações mínimas desses grandes programas 
de investimentos nas regiões subdesenvolvidas. 

Essas e outras propostas que temos defendido, representando o 
pensamento da classe empresarial, da classe intelectual, da classe 
política da região subdesenvolvida, são inquestionavelmente impor
tantes, porque dizem respeito a um reforço de recursos para aquelas 
regiões. Mas não é tudo, porque acreditamos também na importân
cia de soluções· institucionais de reformulação dos atuais agentes 
dcscnvolvimentistas, para garantir a su-peração do fosso entre as re
giões subdesenvolvidas e o Centro-Sul do País. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pois não. Ex• 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - Nobre Senador, 
apenas para dar uma informações a V. Ex•, talvez seja do seu conhe
cimento, mas V. Ex• não fez refi::rência: ê de quando aborda a neces
sidade de reforçar os investimentos da região, quando V. Ex• pede 
mais aplicações de recursos financeiros na região, queria informar
que no Orçamento de 1978, os recursos globais de diversos progra
mas do Governo Federal, são da ordem de 57% a mais Sobre 1977. 
Era só isso. _ --

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) -Senador Milton 
Cabral, é com satisfação que registramos o aparte de- V. Ex•, 
lamentando não tenhamos tido a honra de tê-lo presente à sessão, se 
não me engano, de segunda-feira passada e de sexta-feira da semana 
pretérita, quando exaustivamente abordamos este assunto. Foi 
levantada a discussão em torno exatamente dos aumentos de percen· 
tuais das dotações que favorecem ao Nordeste, nos anos de 1976 e 
1977 e nas previsões de 1978. Mostrávamos que isso"não nos satisfaz;
porque ê uma medida de aumento em relação a nós mesmos, ao pas
sado da SUDENE e do Nordeste, que hã muito vem sendo aquinhoa
do aquém das suas necessidades. 

Da mesma forma não nos iludíamos com cifras, com números 
absolutos apresentados pelo Sr. Ministro do Planejamento, quando 
recentemente, indo à Pernambuco, anunciava um montante na base 
de trinta e três bilhões de cruzeiros. O que nós queremos saber, para 
concluirmos se estamos ou não estamos tendo um tratamento dis
criminatório, é em primeiro lugar, o que rePresentam percentualmen
te essas ajudas ou essas destinações em relação a destinações equi
valentes que vão para outras regiões mais privilegiadas. O que nós de
sejávamos saber, de igual modo, é o que se destina ao Centro-Sul do 
País- e, em especial, para São Paulo, dos grandes programl;ls de in
vestimentos, programas de caráter nacional e que faz com que outras 
plagas fiquem com a parte do leão. O Programa Nacional do Álcool, 
por exemplo, que tinha condições de aquinhoar com grande peso a 
região nordestina, estâ beneficiando em mais de 80% o Sudeste 
brasileiro. O que, portanto, estamos a reclamar é um tratamento à 
altura daquilo que representamos e, sobretudo, à altura das neces
sidades de um terço da população que habita o Nordeste brasileiro. 

O Sr. Milton 01bral (ARENA - PB) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O Sr. Giivan Rocha (MDB -SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) - Ouçamos o hõbre 
Senador Milton Cabral e depois o nobre Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Milton Catbral (ARENA - PB) - SOmente para dizer 
uma palavra, nobre Senador. ~ que V. Ex• não pode absolutamente 

negar que um aumento de 57% no valor das aplicações na região, seja 
um valor expressivo, e, evidentemente, o grande problema - nós 
concordamos e o Govemo também concorda com esse ponto de vis
ta- da nossa região está, exatamente, na esc:'l~S·~ de investimento$. 
Mas os investtmentos programados estão P' ·feitamente enquadra
dos dentro de uma política global do País. Isso significa, de fato, um 
esforço ponderável, e, se V. Ex• fizer uma comparação do que repre
sentam esses 57% destinados à região do N ardeste, V. Ex• não 
encontrará nenhum paralelo em qualquer outra região, mesmo em 
relação a São Paulo, como V. Ex• falou, porque, vamos reconhecer, 

·os investimentos federais em São Paulo não são tão vultosos. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Nobre Senador 
Mllton Cabral, aí discordamos inteiramente de V. Ex•, embora con
corde que o tratamento que o Nordeste recebe é em função de uma 
política nacional global, e é justamente contra sua orientação que 
nós nos irisurgimos, por julgá-la discrimiriatória contra o Nordeste. 
O aumento de 57% poderá parecer significativo, mas, na verdade, é 
insignificante em função das nossas necessidàdes. Podendo parecer 
um aumento muito grande em função de recursos anteriores que nos 
cabiam, teremos que leva.r em consideração que os recursos anterio
res jâ foram frutos de compressão, de cortes, de desvios e distorções 
na nossa política desenvolvimentista. 

Ouçamos, agora, o aparte do ilustre Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Nobre Senador, serei breve 
porque sei do pouco tempo que resta para que V. Ex• possa concluir 
o seu discurso, mas será apenas para lhe trazer o testemunho do 
Nordeste que ê muito mais ocular do que estatístico. Sabe V. Ex• 
que desde que Pedro II intentou vender as jóias da Coroa para socor
rer aquela Região, somos, realmente, os filhos enjeitados na Nação. 
E agora, depois dessa centralização governamental, piora este 
fenômeno mais ainda do que foi antigamente. Hoje o Nordeste estâ 
construindo, com sacrifício dos seus filhos, grande parte da riqueza 
nacional. Basta um dado que coloco no discurso de V. Ex•: meu 
pequeno Estado - Sergipe- está produzindo diariamente entre 55 
a 60 mil barris de petróleo para este País. Sabe V. Ex.•, por experiên
cia de presença, o grau de pobreza e miséria daquele Estado. Faz 
muito bem V. Ex• ao invés de a_catar mais uma estatíStica das que 
nos impingem nesta última década, levar em consideração a contra
argumentação ocular e sensitiva do estado de miséria Que aquela Re
gião continua a ocupar no Brasil. Não adianta contentar-nos com 
57% ou 58%, o que adianta é a visualização que somente têm os ho
mens do povo, não a daqueles que fazem costas ao povo e se dizem 
representantes populares. Devem ir visitar a Região e, em lugar de 
estatísticas, observar a verdade estomacal e ocular de 'uma situação 
gravíssima, que ninguém pode dizer que não piorou nesta última 
década. Convido o Governo, que não acredita em povo, que só 
acredita em estatística, a verificar, sentir, naquela- nossa Região, a 
miséria que continua desafiando. Que abandonem o Governo e seuS 
homens aquelas estatísticas que algumas vezes são montadas, e 
creiam nos seus estômagos e nos seus olhos. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. -Fazendo soar a cam~ 
painha.)- Solicito a V. Ex• concluir o seu discurso, pois tenninou o 
seu tempo regimental. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Acatamos a nova 
advertência- d:i Presidência, querendo apenas enfatizar, num resumo 
final, que ao lado da questão propriamente de recursos, no atraso do 
Nordeste, o problema também é institucional. Precisamos fortalecer 
financeiramente os nossos órgãos desenvolvimentístas, mas precisa
mos, sobretudo, ç:om urgência, reformular o aspecto institucionar do 
problema. E para isso julgamos que~ pedra angular será a criação de 
um ministério Para o desenvolvimento regional. 

Muito _obrigado a V. Ex• (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Orestes Quércia, por cessão do Sr. Senador Nelson 
Carneiro. 
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O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB -SP. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador,) - Sr. Presidente, nobres Srs. 
Senadores: 

Anteontem, quando usamos da palavra, fizemos menção a uma 
reunião de donas de casa, trabalhadores e estudantes, realizada sob 
os auspícios da Igreja, em São Paulo, para concluir que o Governo 
não tem cuidado, detidamente e bem, do problema dos trabalhado 
res de nosso País. 

E, fundamentalmente, acreditamos que isto se deve em razão de 
os nossos governos nã_o dependerem da opinião pública, não serem 
governos eleitos pelo povo, não terem passado pelo respaldo das 
urnas, e. em razão disto, não terem a sensibilidade suficiente para 
cuidar dos interesses da maioria dos trabalhadores deste País, a pon· 
to de um Ministro de Estado ironizar a respeito de um assunto tão sé
rio. 

Ainda ontem, o Líder do Governo, eminente Senador Eurico 
Rezende, ao trazer a sua manifestação com respeito à Mensageni 
presidencial, alardeava que entre 1973 e 1976, houve crescimento do 
produto interno bruto do Brasil, houve desenvolvimento econômico. 

O programa do MDB diferencia bem o desenvolvimento econó
mico do crescimento econômico, esclarecendo que muitas vezes o 
crescimento econômico pode propiciar, como propicia, aqui, no Bra
sil. injustiça social, tendo em vista a concentração de riquezas. Em 
verdade, além de não haver um interesse preponderante do Governo 
nesse setor, parece que no Congresso, infelizmente, em razão, eviden· 
temente, do poder decisório da maioria, não há também um interesse 
muito grande nesse sentido. Muitas leis têm sido aprovadas aqui no 
Senado e no Congresso, leis que se constituem em verdadeiros recum 
das conquistas dos trabalhadores brasileiros.. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que nos leva à rápida 
intervenção de hoje é um assunto relativo à reforma da Consolidação 
das Leis do Trabalho, anunciada dias atrâs por uma alta fonte do 
Ministério do Trabalho, e que confirma esta postura governamental 
ante os problemas do trabalhador brasileiro. 

O Sr. Osires Teh:eira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Pediria a V. Ex• 
que me deixasse pelo menos anunciar a que vim. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GÓ) - t exatamente isso. 
Fez V. Ex• um anúncio prévio e eu só gostaria de fazer uma coloca
ção com relação às suas afirmações anteriores, jâ que V. Ex• está 
mudando a posição. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - Não estou 
mudando, e pediria a V. Ex~ a gentileza de me delxar colocar a maté
ria, e em seguida darei o aparte a V. Ex~. , 

Sr. Presidente, a confirmar-se essa postura do Governo, de 
insensibilidade com relação ao drama da gente humilde, dos traba
lhadores deste País, relembro que, dias atrás, vimos um antíncio feito 
por alta fonte do Ministério do Trabalho com respeito a mOdifica· 
ções da Consolidação das Leis do Trabalho. E, um aspecto que res
saltou esta alta fonte do Ministério foi, exatamente, que, depois de 
dois anos, uma comissão terminou um estudo sobre as reformas da 
CLT. E uma das reformas, Sr. Presidente, será- seu Congresso 
aprovar a reforma pretendida pelo Ministério - a instituição de um 
salário de 50% do salário mínimo aos menores de dezesseis anos. 

O artigo 422 da CLT- em se aprovando a--reforma que o 
Governo parece estar pretendendo -vai instituir um salário de 50% 
do salário vigente em cada região, aos trabalhadores menores de 
dezesseis anos, nos trabalhos que não exijam uma formação profis
sional metódica. E o artigo 424, da eventual refOJma, instituirá, se 
aprovado, que menores de dezesseis anos, no campo, também recebe
rão salário de 50% do salário mínimo. 

t evidente, Sr. Presidente, que isso se constitui num retrocesso 
extraordinário da conquista dos trabalhadores em nosso País. 

Hoje, a Constituição garante, portanto, lei vigente, garante: 
para idêntico trabalho, salário idêntico, independentemente, sem 
nenhuma restrição com relação a sexo, raça e idade_ 

A aprovação de um projeto como esse virâ, realmente, trazer ao 
trabalhador brasileiro um problema bastante sério,- Porque poderá 
ocasionar o desemprego. 

Evidentemente, ninguém vai evitar, vai impedir que uma empre
sa substitua os seus trabalhadores por menores de 16 anos, economi
zando 50% do seu investimento em salários. QuandO nos lembramos 
de que em determinados tipos de indústrias, como por exemplo de 
malharia e fábricas de roupas brancas, 80% dos trabalhadores são 
constituídos de menores; nas indústrias de eletrodomésticos, 50% dos 
trabalhadores são constituídos de menores, vejam, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o que vai ocorrer em nosso País, em termos de retro
cesso: o trabalhador, que jã sofre com a política de salários, de 
achatamento, agora, vai sofrer a concorrência de menores. 

Ao- invés de resolver o problema, uma medida como esta vai 
agravar em muito o problema social em nosso País. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDB- SP)- Com muito pra· 
zer, depois de ouvir o aparte: do nobre Senador Osires Teixeira. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Perfeitamente. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Nobre Sena· 
dor, V. Ex•, logo ao iniciar a sua exposição, faz duas colocações que 
eu me permito comentar com V. Ex•: a primeira para fazer uma me
ra observação. V. Ex• afirmou, enfaticamente, que há uma diferença 
entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico, e que o 
programa do MDB caracteriza muito bem essa diferença, como a 
querer mostrar Que se trata de uma definição do programa do MDB, 
quando na verdade a diferença entre crescimento econômico e desen
volvimento econômico é a da doutrina econômica. Em nenhum 
momento, nenhum documento do Governo tenta confundir uma coi
sa com outra, como V. Ex• deixou transparecer que isto estaria ocor
rendo na mensagem de Sua Excelência o Senhor Presidente da Repú- _ 
blica a esta Casa .. A segunda observação é de que V. Ex~. também, 
logo após o inicio- quando V. Ex• muda a sua posição para trazer 
o real objetivo do seu discurso - faz observações em torno de uma 
notfcia de jornal sobre fontes do Ministério do Trabalho, a dizer que 
vai haver profunda alteração na Consolidação das Leis do Trabalho, 
de mQ\de_ a_ prejudicar o trabalhador brasileiro. Primeiro, com rela
ção a essa segunda afirmação, não há porque discutir com V. E.x.~ 

Não vamos discutir sobre hipóteses; Trata-se de uma notícia de jor
nal a propósito de uma matéria altamente complexa, como é a 
Consolidação das Leis do Trabalho ... 

O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDB - SP) - Noticia que 
V. Ex• não leu. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Se V. Ex• me conce
deu o aparte há de me permitir falar sem me interron1per. 

O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDB- SP)- V. Ex• estã dan
do um aparte que mais parece um discurso. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- V. Exf terá 30 minU
tos. Se V. Ex~ não me interromper eu terminarei logo. Primeiro; 
V. Ex' levanta, num discurso, a hipótese de que esse estudo, decor
rente de notícia de jornal, provinda de uma fonte" do Ministério do 
Trabalho, vai prejudicar o trabalhador menor. Por outro_ lado, 
V. Ex~ afiança Qtlc::-a Maioria da Aliança Renovadora Nacional, nes
te Congresso, tem feito com que se aprovem inúmeras c: intímeras me
didas contra o trabalhador brasileiro, por culpa e responsabilidade 
exclusiva do Par~ido do Governo. Gostaria que V. Ex~ apontasse 
quais as leis aprovadas neste Congresso por responsabilidade da 

- Aliança Renovadora Nacional, que tenham prejudicado o trabalha
dor brasileiro. Em segundo lugar, vir aqui discutir sob hipóteses, 
realmente, não dignifica V. Ex• nem a Oposição. 
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C SR. bRESTES QUtRCIA (MDB - SP)- Acho que nunca 
foi tão oportuno um aparte dado por uma pessoa tão qualificada. 
Em primeiro lugar, relativamente à questão de conceito, V. Ex• 
explicou que não é um conceito do MDB, eu nunca disse que o foi. 
Realmente, desenvolvimento económico é Uma coisa, ê o desenvolvi
mento por inteiro da Nação, que-ê o <:fue queremos. 

Mas, V. Ex• faz primeiro uma observação de qUe se- trata de 
notícias de jornais. Realmente, são notícias dejornaís. Logo-.- o Sena
dor Eurico Rezende, que já se prepara para me apartear, não precisa
rá mais levantar este aspecto de notícia de jornal, pois V. Ex• já o fez. 

Realmente, foi um noticiáriO. coinpteto duranfe uma Semanã, 
mais ou menos. Inclusive, hoje, na Folha de S. Paulo, o Ministro do 
Superior Tribunal do Trabalho, Arnaldo Sussekind, que presidiu a 
Comissão de Estudos, faz urna defesa da conclusão dos estudbs. 
V. Ex• hã de convir ·comigo que é o próprio MinistrO dO--Superior 
Tribunal do Trabalho quem faz uma defesa a respeito de assunto so
bre o qual a imprensa tratou; portanto, não estou sendo irresponsá
vel em trazer o assunto aqui; pfimeiro por(Jue estaria' sendo Irrespon
sável também o Ministro, e não creio que V. Ex• ache que o Minis
tro é irresponsâve_!. 

O Sr. OsiresTeiXeira (ARE:NA- Gb) --E lleffi V. Ex• 

O SR. ORESTES QUJ!:RCIA {MDB- SP)- Em segundo lu
gar, V. Ex• pede para que eu indique algum projeto de lei em que a 
ARENA queira ou pede para que eu indique_ algum projeto de lei em 
que a ARENA queira ou tenha querido rejeitar e que seja-Contra o 
interesse dos trabalhadores. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO} - A afirmação é de 
V. Ex~. de que a ARENA aorovou projeto contra o interesse do tra
balhador. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a 
campainha.)- Solicito aos Srs. Senadores que só aparteiem com o 
assentimento do orador. 

O SR. ORESTES QUJ!:RCJA {MDB - SP) - V. Ex• estã 
lutando para aprovar um projeto - qLte certamente é esse sobre o 
qual o Senador Leite Chaves que-r dar seu aparte ao meu discurso -
que prejudica interesse do trabalhador rural, a respeito da prescrição 
de dois anos para o trabalhador rural poder argüir contra o emprega
dor. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB - SE)- e: um episódio da Lei do 
Inquilinato. 

O SR. ORESTES QUJ!:RCIA (MDB- SP)- Trata-se de mais 
um retrocesso, porque, hoje, o trabalhador rural tem dois anos de 
prazo, depois de findo o contrato de trabalho. V. Ex• quer que os 
dois anos passem a ser contados depois do aparecimento do fato 
gerador; é um retrocesso, por isso é que eu disse que nunca foi tão 
oportuno um aparte dado por uma pessoa tão categorizada quanto 
V. Ex• V. Ex• está lutando para aprovar esse projeto, que é contra o 
interesse do trabalhador brasileiro. 

zer. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ORESTES QUJ!:RCIA {MDB- SP)- Com muito pra-

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Meu aparte incide díre
tamente nesse ponto de seu discurso, em que o Senador Osires Tei
xeira nos repta a que provemos que a ARENA não se tem oposto a 
votação de leis prejudiciais aos iO.teresses dos trabalhadores. V, Ex• 
sabe - e o Pais não desconheceu - que a lei mais ruinosa aos 
trabalhadores foi a da extinção da estabilidade, e ela foi de infcf3.tiva 
do Governo, aprovada pela ARENA, Partido Oficial. Isto constituiu 
inominãvel violência ao direito do trabalhador no Brasil. Em razão 
disso tem sido grande o número de despedidas aos 45 anos e a jorna
da de trabalho tem sido ampliada sem pagamento das horas extras. 
Quer dizer, não hã estabilidade. A lei ·de locação, projeto que in
clusive está no Senado, e que e;<tingue a denúncia vazia, haverá de 

ser rejeitado pefo partido oficial. Eu citaria, indusive, o problema 
que ontem mesmo aqui abordamos, que é o caso das promissórias ru
rais, projeto derrubado pela ARENA. 

Descjàda que o partido oficial, o Partido do Governo, 
mostrasse um seu projeto em que houvesse Ó menor beneficio ao 
trabalhador, pois não houve uma atuação no partido oficial que não 
fosse de ofensa a direitos da classe trabalhadora brasileira. E é em 
razão disso que assistimos a essa marginalização nacional, a esse 
descontentamento completo dos brasileiros.-

O SR. ORESTES QU~RCIA {MDB - SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex•, que trouxe valiosa contribuição no sentido de fazer 
a memória curta do Senador Osires Teixeira se lembrar-de atuaçÕes 
da ARENA nesta Casa que prejudicam sensivelmente o interesse dos 
trabalhadores. Poderia lembrar, inclusive, a lei, aprovada por esta 
Casa no ano passado,. que modificou a sistemâtiCá cfe pagéimeiúos de 
acidentes do trabalho, prejufzo extraordinârio ao interesse do 
trabalhador. 

Dou, neste momento, o aparte ao nobre Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gilvan kocha (MDB - SE) --Ilustre Senador Orestes 
Quêrcia, seria um rosârio imenso de comprovações -de que este 
Governo é realmente anti-trabalhador. Não falemos na falta de liber
dade sindical, nem na obstrução que estã sendo realizada, nesta 
Casa, para a apreciação da Lei do Inquilinato.· Vamos a verdades 
aritméticas, tão ao gosto dos cultores do milagre. Partamos de duas 
verdades: uma, indiscutível - há uma divergência entfe o ganho 
salarial e o custo de vida. Esta é indiscutível, porque inclusive tem 
comprovação internacional. Comparemos esta verdade com outra, 
discutível, mas vamos aceitá-ta como verdadeira: a renda per cap/ta 
brasileira estã em torno de 1.500 dólares. Ora, numa operação 
.simplória, aritmética, veremos o seguinte: o salário ieal do 
trabalhador brasileiro estã caindo; o salário estatístico per capita 
brasileiro está aumentando. Qual é a resultante? Alguém está ficando 
com o dinheiro do trabalhador brasileiro. 

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB - SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex• 

Sr. Presidente, estamos verificando que, em conseguindo o Go
verno impor as modificações que o Ministério do Trabalho pretende 
à CLT, estará agindo com os menores da forma como definiu, dias 
atrãs, um eminente jornalista de São Paulo, como uma madrasta dos 
menores. 

Sr. Presidente, houve um clamor muito grande contra essa medi
da, e não foi clamor proveniente tão-somente de sindicatos de traba
lhadores. Foi clamor de autoridades, de juízes de menores e, mais 
importante, de líderes industriais, representantes de empregadores, 
que também condenaram esta iniciativa, por julgarem que constitui, 
realmente, a possibilidade de se legalizar a exploração de menores 
em nosso País. 

Infelizmente. isso sempre tem ocorrido. 
Em sendo aprovada medida como esta, estaremos regredindo, 

em termos de Brasil, a 1930, época em que foram instituídas as pri· 
meiras regulamentações de proteção ao trabalhador. E, em termos 
internacionais, estaremos regredindo a 1919, quando a Organizáção 
lnterTJacional do Trabalho aprovou a Convenção n9 5, que define 
dois aspectos fundamentais: .. menores são aqueles que têm idade aci
ma de 14 anos, e salãríos para menores não-aprendizes devem ser 
integrais". 

Duas normas da Convenção n"' 5 da Organização Internacional 
do Trabalho são transgredidas pelo nosso País. Primeiro: para efeito 
de trabalho, com a mudança imposta pela Constituição de 1967, 
menores de idade são crianças de mais de 12 anos, e não mais de 14 
anos, como antes definia a Constituição de 1946. Trata-se de aspecto 
da nossa Legislação que jâ fere a Convenção de 1919. Se aprovado es
se salário de menor, haverá uma imagem muito negativa do nosso 
País \á fora. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite-me V. Ex•? 
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O SR. ORESTES QUtRC!A (MDB- SP)- Concedo o apar· 
te ao eminente Líder Eurico Rezende, com muito prazer. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Quer-me parecer que 
ninguém pode negar direito a V. Ex', nem à Imprensa, de manifestar 
as suas apreciações em torno desta matéria. Mas nem eu, nem 
V. Ex', nem ningr.iérri pode chegar, a esta altura, a nenhuma conclu
são. O Sr. Ministro do Trabalho, desejoso de modernizar a CLT, e 
com o objetivo primordial de beneficiar os trabalhadores, designou 
uma Comissão para realizar estudo buscando as alterações que são 
necessãrias. E no momento em que- como muito bem disse V. Ex• 
-preside esta Comissão eminente membro do Tribunal Superior do 
Trabalho, este fato, por si só, revela que a intenção do Poder Executi
vo não é a de mobilizar essas alterações dentro do próprio Executivo. 
Foi recrutar a assessoria, a colaboração de um órgão isento, que é a 
mais alta Corte judiciária do Trabalho neste País. Não conhecemos 
as reformas que serão propostas. Este assunto transpiroü. Não -sei se 
a notfcla é exata ou inexata. Mas o fato de uma Comissão opinar, 
uma Comissão ecumênica, uma Comissão mista, podemos dizer Exe
cutivo e Judiciário, deve colocar-nos num compasso de espera, para 
aguardar, porque essa matéria virá para o Congresso. Então, nessa 
oportunidade, iremos discuti-la. No entanto, houve da parte daque
les que colocaram subsídios no discurso de V. Ex• uma manifestação 
ofidica, partida do eminente Senador Gilvan Rocha, cujo ofidiário 
de apartes é por demais conhecido de todos nós, gregos, troianos e 
goianos, chegando ao exagero radical d,e dizer que este Governo é 
antitrabalhador. Esta afirmativa é por dem3.hi-ãgressiva, e a agressivi
dade, aí, convive com a improcedência do argumento. Se há um Go
verno cuja característica fundamental tem sido o programa social é o 
do Governo do Presidente Ernesto Geisel. S. Ex• vem-se empenhan
do denodadamente para resolver os problemas do homem brasileiro, 
notadamente do trabalhador. Daí porque d~sejo concordar com 
V. Ex• que a matéria deve ser debatida. Isso vai ajudar à Comissão. 

Se realmente se cuida de conceder a metade do salário mínimo 
ao menor e essa metade atualmente parece que vigora só para o 
aprendiz, aquele que está em estágio, é bom que a opinião pública 
reaja em termos favoráveis ou co·m argumentos contrários, porque 
com esse debate a Comissão recebe novos subsídios. Volto a dizer, 
no instante em que o Poder ExecutiVo resolver não fazer sozinho, dis
tribuir a responsabilidade da apreciação-da matéria com o Tribunal 
Superior do Trabalho, ele revela o seu propósito de acertar buscando 
uma colaboração isenta, que é a do Poder Judiciário. Além do mais, 
após esse trabalho, virá o projeto para o Congresso e aqui será apro
vado. E já que estamos falando em salário mínimo, o meu aparte
deveria ser mínimo, mas qtie!o rapidamente rebater - não sei se 
V. Ex• ou se o Senador Leite Chaves ou o Senador Gílvan Rocha, 
ou todos de cambulhada, não sei - lembrando que a Lei de Aci
dente de TraLi.ho foi aprovada por unanimidade no Congresso Na
cional e teve a colaboração de eminentes figuras do MDB, que viram 
várias de suas emendas aprovadas, aperfeiçoando o projeto. Então 
não fica bem para ninguém do MOS condenar um projeto que 
recebeu o apoio unânime da sua bancada. Assim não é poss[vel, 
porque não posso admitir que os v-otOS dados , por unanimidade, ao 
projeto tenham decorrido de um estado de inconsciência. 

O SR. PRESIDENTE (José· Lindoso. Fazendo soar a 
campainha.)- Solicito a V. Ex• dar conclusão ao seu discurso, pois 
V. Ex• dispõe apenas de dois minutos para isso. 

O SR. ORESTES QUtRC!A (MDB- SP)- Apenas gostaria 
de fazer menção ao aspecto do aparte de V. Ex', nobre líder, Se
nador Eurico Rezende, em que V. Ex• noticia, para o conheCimento 
do Senador Osires Teixeira, que existe uma-Comissão que trata do 
assunto, quer dizer é assunto de verdade, e V. Exf, inclusive, com 
sua opinião, avalisa o direito que temos de trazer o assunto que é tão 
importante ... 

O Sr. Eurico Rczende (ARENA- ES)- Não V. Ex' afirman
do. Acho que se deve debater o assunto e isso ~ precipuamente fiiÍl
ção da Oposição ... 

O SR. ORESTES QUtRC!A (MDB- SP)- ~ exatamente o 
que estou dizendo, Excelência! 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- ... entendo que a Opo
sição tem direito até de desconfiar, mas não confundir, na semântica 
parlamentar, a desconfiança legítima com as afirmativas precipita
das. 

O SR. ORESTES QUllRClA (MDB - SP) - Gostaria, Sr. 
Presidente, que V. Ex' me autorizasse a conceder um rápido aparte 
ao nobre Senador Leite Chaves, para depois encerrar o meu pronun
ciamento. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a 
campainha.)- V. Ex' não dispõe mais de tempo regimental. Temos 
que encerrar a hora do expediente para entrarmOs na Oidem do Dia. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Serei muito rápido no apar
te que V. Ex' ... 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - V. Ex', Senador 
o-restes Quércia, não pode mais conceder apartes, por não dispor 
mais de tempo regimental. 

Peço a colaboração dos Srs. Senadores na observância do Regi
mento, para que o trabalho flua normalmente. 

O SR. ORESTES QUllRCIA (MDB - SP) -Sr. Presidente, 
vamos encerrar o nosso pronunciamento de hoje, mas, o que queria 
dizer ao Senador Eurico Rezende é que S. Ex• concorda que estamos 
trazendo um assunto do qual o Governo está tratando, ao contrário 
do que pensava o Sr. Senador Osires Teixeira. Só issO. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, infelizmente o Sr. Presidente 
não concorda, evidentemente obedecendo ao Regimento, em que 
possamos dar mais apartes e vou encerrar o meu discurso. 

Sr. Presidente, quero terminar salientando que esse projeto, que 
se encontra no Ministério do Trabalho, em vindo a esta Casa, em vin
do ao Congresso Nacional, esperamos· que dentro das consciências 
dos nobres companheiros da ARENA seja acesa uma luz, a fim de 
que possamos atentar, mais de perto, aos interesses do assalariado 
brasileiro. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, requeri
mento que serâ lido pelo Sr. J9-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 28, DE 1978 

Senhor Presidente, 
Com apoio no Regimento Interno, o Senador abaixo assinado 

requer lhe sejam fornecidas, a partir de 2• feira, dia 13 do corrente, as 
resenhas dos trabalhos do Senado lidas na .. Voz do Brasil", durante 
o ano de 1978. 

Sala das Sessões, 16 de março de 1978. - Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A solicitação do nobre 
Senador Dirceu Cardoso será encaminhada à Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a Mesa, comu
nicação que será lida pelo Sr. J9-$ecretário. 

E lida a seguinte 

Em 16 de março de 1978. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 19 do art. lO do Regimento Comum do 

Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vo-Ssa Excelên
cia, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a 
substituição do nobre Sr. Senador Virgílio Tãvora, pelo nobre Sr. 
Senador Osires Teixeira na ComissãO Mista do Congresso Nacional 
que dará parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição)l9 19, 
de 1977, que "altera a redação da alínea "c", item XVII, do artigo 89 
da Constituição Federal, atribuindo competência à União para legis
lar sobre normas gerais de desenvolvimento urbano". 
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Aproveitando a oportunidade para renovar os protestos da mais 
alta estima e distinta consideração. - Eurico Rezende, Uder da 
Maioria. 

COMPARECEM MATS OS SRS. SENADORES: 

Altevir Leal - Braga Júnior - Jarbas Passarinho - Wilson 
Gonçalves- Dinarte Mariz- Lourival Baptista- Roberto Satur· 
nino- Magalhães Pinto- Franco Montara- Benedito Ferreira
Italívio Coelho - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Lenoir Var
gas_ - Otair Becker - Daniel Krieger - Paulo Brossard - Tarso 
Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Será feita a suBStitui
ção solicitada. 

Está finda a Hora do Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O parecer do nobre Senador José Lindoso, na Comissão de 
ConstituiÇão e Justiça, conclui que o presente projeto, ou matêria 
que ele regula, devia, ou deve ser da alçada regimental, quando e a 
Constituição que define, nos atas de exclusiva competência do 
CongreSso Nacional, a criação de um órgão que fiscalize os atas do 
Poder Executivo e da administração indireta. 

Sr. Presidente, o projeto do nobre SenadQr Mauro Benevides é 
profundamente moralizador. Não é o nosso Regimento Interno que 
pode apanhar nas suas malhas aqueles órgãos da administração 
indireta que não prestam contas, segundo rezam e estabelecem os 
estatutos e a Constituição Federal. Na sessão passada, trouxemos, 
aqui, a relação de entidades, às dezenas, que não prestaram contas 
no tempo devido, no tempo estabelecido pela Constituição Federal. 
Que penalidades tiveram os seus diretores'? Que peilalidades tiveram 
os chefes dos seus departamentos? Que penalidades tiveram os res
ponsãveis póf essas autarquias? Dissemos, aqui, e denunciamos a to
dos eles, mas a ARENA fez um silêncio mortal sobre esse prece-

Item 1: dimento. Não convocou ninguém, não chamou à responsabilidade 
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da ninguém, não chamou a brios diretor nenhum de departamento 

constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento algum e as entidades, como nós citamos, montaram a dezenas delas 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n'i' 40, de 1976, do Se- que não cumpriram o dispositivo regimental. Portanto, o projeto do 
nhor Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre o processo nobre Senador Mauro Benevides cria, através de um dispositivo le
de fiscalização pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Fe- gal, o meio dessa fiscalização. O dispositivo constitucional, art. 45, 
dera!, dos atas do Poder Executivo e os da administração não é auto-executável. V. Ex•, que é Professor de Direito Civil na 
indireta, tendo Universidade de Manaus e foi relator do presente projeto na Cernis-

PARECERES sob n<1s 214 e_598, de 1977, da Comissão: são de Constituição e Justiça tentou, através de um emaranhado Q.e 
-de Constituição e Justiça - 1~> pronunciamento: pela citações, envolver o projeto do nobre Senador Mauro Benevides, que 

inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senhores Sena- S.J!1~r~e, cristalino e puro, como um monumento do MDB, à verdade 
dores Nelson Carneiro e Dirceu Cardoso; e 2'i' pronunclamen· e à situação jurídico-administrativa da República. -- -

to: (reexame solicitado em Plenãrio): ratificando o seu pare- Portanto, Sr. Presidente, não sendo auto-executável, esse 
cer anterior. dispositivo, somos nós que devemos promover os meios dessa fiscali-

Antes de submeter a matéria à deliberacão do Plenãrio, cumpre zação. Se essas autarquiãs não prestam contas no tempo devido deve 
a Presidência prestar os seguintes esclarecimentos: a votação do pro- ser uma lei, e não um dispositivo do Regimento Interno desta CaSa, 
jeto foi adiada, nos termos regimentais~ por duas vezes, nas sessões que vá chamar esses díretores, esses chefes e exigir-lhes a prestação 
de tOe 25 de outubro de 1977. Na sessão de 25 de novembro. em face de contas do dinhiero público que empregaram irregular, ou desones
do requerimento dos líderes Virgnio Tãvora e Lãzaro Barboza, foi a tamente, mas, o certo é que não cumpriram o mandamento constitu-
votação da matéria adiada para a presente sessão. ~iJJOAI ... 

Em votação o projeto, quanto à cons_titt~cionalidade. Sr. Presidente, nas Constituições anteriores no tocante à pres-
tação de contas essas autarquias ou essas entidades deviam prestar 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Sr. Presidente, peço a pa- contas devidas aos órgãos federais. O Senado, através do Projeto 
lavra para encaminhar a votação. Mauro Benevides, quer criar uma entidade fiscalizadora. Todos os 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao dias, Senadores do MDB aqui se levantam reclamando contra autar-
nobre Senador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. quias, contra o procedimento ·irregular, contra desvios da 

administração pública. Mas, tud_o isso passa, leve como a aragem, I e
O SR. DIRCEU CARDOSO (MO~ - ES. Para encaminhar a ve como o sonho, porque nenhuma providência se adota com rela-

votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: çã.o a essa tomada de contas. 0 nobre Senador Mauro Benevides 
Tem oportunidade o Senado Federal de votar hoje matéria joga- quer-criar uma lei obrigando a prestação de contas e 0 parecer da 

da de 25 de novembro, da sessão legislativa passada, para apreci,ação Comissão de Constituição e Justiça, de autoria de v. Ex•, Professor 
no dia de hoje. de Direito Civil da Universidade de Manaus, quis fulminar o Projeto 

A matéria refere-se ao projeto de autoria do nobre Senador de Mauro Benevides, dizendo que isso é uma disposição regimental 
·'Mauro Benevides, que dispõe sobre o processo de fiscalização pela 

que visa obrigar o presidente de uma autarquia federal a vir prestar 
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal dos atas do Poder contas aqui no Senado Federal. E cita, impropriamente, dispositivo 
Executivo e da Administração Indireta. 

da Constituição que nos outorga direito de convocar esses presiden
Na ausência do nobre Senador Mauro Benevides, que se encon- tes ou de constituir Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar 

tra em viagem ao seu Estado, nós, na qualidade de Senador do 
essas responsabilidades. 

MDB, vamos encaminhar a votação do presente projeto, já que, ao 
que nos consta, a bancada da ARENA vai votar ou deve votar con- Ora, Sr. Presidente, não é uma extravagância, não_ é um exces-
tra sua aprovação. so, não ~uma protuberância o projeto do nobre Sênador M.luro Be~ 

O presente projeto, Sr. Presidente, trata do processo de fiscaliza- -- neviões: :t a complementação de um dispositivo constltUCl.Onal- de 
ção dos atas do Poder Executivo, inclusive os da administração indi- uma-constitUição que foi outorgada de uma Constituição que o Che-
reta. fe da ARENA outorgou ao País. O Senhor Presidente da República 

Diz a Constituição Federal, no art. 44: que a outorgou, estabelece que a lei regulará o processo de fiscaliza~ 
ção pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal dos atas do .. 1:. da competência exclusiva do Congresso Nacional:" 

Art. 45: 

"A lei regulará o processo de fiscalização, pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atas do Poder 
Executivo, iflclusive os da administração indireta." 

Poder Executivo, inclusive da administração indireta, e não é um 
simples parecer de uma Comissão de Constituição e Justiça que vai 
invalidar a atitude de Mauro Benevides. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, este é o pensamento daqueles 
. que vêem no projeto do nobre Senador Mauro Benevides, uma linha 



424 Sexta .. feira 17 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio ll) Março ~· 1978 

moral, }lm equador jurídico que ele tenta criar para os procedimen
tos legislativos da Casa. Sabemos que o Tribunal de Contas tem es
sas atribuições, mas queremos criar uma entidade fiscalizadora no 
Congresso Nacional. A Constituição nos outorga esse direito, 
Sr. Presidente, no Capftulo que se abre no artigo 44, com esta decla
ração lapidar: 

"É da competência excluSiva do Congresso NacionaL" 

Não é da competência do Senhõr Presidente da República, não 
é da competência do Sr. Ministro da Fazenda, não ê da competência 
do Tribunal de Contas, ma.s nossa, do Congresso Nacional. E se 
abrirmos mão dela, Sr. Presidente,_ estamos decaindo na confiança 
do povo. Se queremos combater os grandes da República, de joelhos, 
seremos esmagados; queremos combater, mas tendo à mão a Cons
tituição que nos dá esse direito mas, se a Comissão de Constituição e 
Justiça nos quer tirar esse privilégio, nos quer tirar esse direito e vai 
votar contra o projeto Mauro Benevides, nós estamos nos ajoelhan~ 
do diante do poder mais alto. 

Sempre ouvi isto, desde os meus tempos de criança: os governan
tes podem dizer tudo, as coisas mais estapafúrdias, pois sempre cm
contrarão inteligência a seu serviço que as justificarão, que encon
tram nelas até rumos filosóficos, que encontram nelas caminhos jurí
dicos, que encontram nelas justificativas constitucionais. 

Assim, Sr. Presidente, façO- um apelo ao nobre Senador Otto 
Lehmann, responsabilidade do Estado de São Paulo, na Liderança 
da Bancada da ARENA, para que não fulmine esse projeto, que não 
é contra ninguém, é a favor do povo; não é contra o Senhor Presiden
te da República·, é· contra a amoralidade administrativa; não é con· 
tra Ministros, é a favor da verdade dos números, é a favor-do dinhei
ro público, que precisa ser dosado e nós, imperativamente, cansativa
mente num cantochão que a Bancada do MDB vem cantando desde 
os primeiros dias, temos trazido à consideração do Senado que Au

. tarquias, Departamentos Federais, que além de não prestar contas 
tam bêm não ·se vêem obrigados a vir trazê-las à consideração dos ór
gãos superiores, quando a Constituição exige que eles o façam. 

Esta, Sr. Presidente, é a nossa advertência, o nosso apelo à no· 
bre Bancada da ARENA, hoje liderada pelo Sr. Otto Lehmann, re
presentante de São Pauto nesta Casa, que não fulmine, que não vote 
contra. (Muito bem!) 

O Sr. Lázaro Barbota (MDB- GO) --Sr. Presidente, peço a 
palavra, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Lázaro B2rboza, para encaminhar a votação. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- Gd. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desde que chegamos ao Senado da República, assistimos, coti
dianamente, a pronunciamentos de eminentes membros desta Casa, 
todos enfatizando a necessidade de se regulamentar o art. 45 da 
Constituição Federal, a fim de evitar, Sr. Presidente, Srs, Senadores, 
que muitos órgãos da Administração Dii·eia e Indireta que- mani
pulam recursos monstruosos possam continuar a fazê-lo a seu bel~ 
prazer. 

O nobre Senador Mauro Benevides, ilustre representante do 
Ceará, teve a preocupação de apresentar à Casa o projeto ora em vo~ 
tação, que, sem dúvida alguma, vem coibir aquelas falhas, vem 
disciplinar o art. 45 da Constituição e, sem dúvida alguma, engrande.
cer o Congresso Nacional, porque darâ a ele, nos moldes estatuídos 
pela própria Carta outorgada, as condições necessárias de fiscali
zação eficiente nos órgãos -da Administração Direta e lndireta- da 
República, 

É de estranhar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a ilustre 
Maioria queria dar um enterro de indigente, para usar aqui uma 
expressão do nobre Lfder Eurico Rezende, a um projeto de tamanha 
envergadura, Quantos são, Srs. Senadores, os milhões de 
cruzeiros manipulados, neste País, pelos órgãos da Administração 
Direta e lndireta'? Provavelmente, poucos ::;ão os nobres Senadores 

com assento nesta Casa que S<!-bem dizer _de cor o -número de 
empresas estatais que funcionam neste País, Muitas delas mani
pulam recursos monstruosos que fazem frente aos de vários Minis
térios. Entretanto, esses órgãos não prestam contas. 

De algum tempo a esta parte, Sr. Presidente, a própria imprensa 
nacional tem saudado no Tribunal de Cqntas o aparecimento d.e um, 
novo poder fisCaiizatório, quando, na realidade, o exercício do 
ex~ e apurado dessas contas deve caber, em primeira mão,_ ao 
Congresso Nacional. E o Sr. Senador Mauro Bellevides pr-opôs, no 
seu projeto, a criação de duas comissões permanentes nesta e na ou
tra Casa do Cong-resso, comissões estas que, em funcionamento, não 
irão mais permitir que as contas da AdminíStfação Direta- ou Indire
ta, continuem aí num estado de nebulosidade, sem que a Nação saiba 
corno esses dinheiros são aplicados. f!: lamentavel, e não encon
tramos nenhuma explicação plausível, no gesto da nobre Maioria em 
que pretende rejeitar esse projeto, que, se porventura contém falhas, 
seria o caso então de a Bancada do Governo, oferecer-lhe emendas, 
mas não simplesmente rejeitar um projeto desse alcance, que preten
de moralizar a Administração Direta e lndireta imprimindo-lhes 
uma fiscalização mais eficiente e capaz. 

O Movimento Democrático BraSileiro, pela sua representação 
nesta Casa, pela voz do Senador Dirceu Cardoso, que me antecedeu 
na tribuna, e pelo pensamento de toda a Bancada, solidária com o 
autor do projeto, que, infelizmente, aqui não está, não pode, Sr. 
Presidente, concordar em que o projeto seja rejeitado pura e 
simplesmente, num gesto de "senta e levanta" da ditadura imposta 
pelo Uder da Maioria. Não, Sr. Presidente! ê preciso imprimir à 
Administração Pública mais seriedade, e dar ao Congresso Nacional 
as condições essenciais para o exercício de suas prerrogativas. Daí 
por que, nós que compomos a Baricada do Movimento Democrático 
Brasileiro, que temos o compromisso maior conr a Pâtria e com a 
Nação, esperamos que a Maioria compreenda a importância desse 
projeto e lhe dê a sua aprovação, para que o Congresso, enaltecido, 
possa cumprir melhor as suas finalidades de órgão fiscalizador da 
Administração Pública, direta ou indireta. 

Eram essas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as ~onside{ações 
que queríamos tecer neste instante. (Muito bem!) 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)_- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Evandro Carreira, para encaminhar a votação. 

·o SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM. Para enca
minhar a votação.)- Sr. Presidente, obediente ao próprio título qUe 
nos autoriza a pedir a palavra e a fazer uso dela, eu queria lembrar a 
esta Casa que a função precípua, a função primeira do Legislativo, é 
o poder de fiscalização das contas e das despesas realizadas pelo 
Executivo. Gostaria de lembrar a esta Casa que o Legislativo tem, 
como pedra angular, o poder, o direito e a competência de fiscalizar 
as contas do Executivo. Pari passu a esta competência. cabe-lhe uma 
outra, que é intrínseca e fundamental, o direito de_ decidir quanto ao 
aumento dos tributos que o povo deve pagar para fazer face as despe
sas da administração pública, princ_ípio que encontra, na língua ingle· 
sa, uma expressão que jâ se tornou um aforismO: No taxation without 
representatfon. e que foi conquistado, assim como o direito de fiscali
zar as despesas realizadas pela administração pública, hâ quase mil 
anos, quando o célebre João Sem Terra, dirigindo a Inglaterra daque
la época, achava~se com o direit_o de decidir, sponte propria, a 
administração e a taxação do povo inglês. Revoltaram-se então os 
barões daquele tempo, que conseguiram e obtiveram, em 1215, a cele
bérrima Carta Magna, atestado eloqUente de uma das maiores 
conquistas do gênero humano,· fundamento de todo o edificio da 
sociedade moderna, a Carta Magna de 1215, que estabeleceu, erigiu 
este direito fund;1mentaJ das Casas Legislativas d~ fis~lizar as despe
sas públicas realizadas pelo Executivo. Isto é função precfpua nossa, 
é condição sine qua non do Legislativo. 
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Srs. Senadores, se não nos couber esta competêrici<i, seria: me
lhor que fechássemos esta Casa, e não ·estivéssemos a ganhar o 
dinheiro do povo, como se isto aqui fosse uma sinecura. 

A importâncía deste momento vai ficar registrada nos Anais des
ta Casá, e quiçá as gerações futuras não nos cobrem o comportamen
to de hoje; quiçá os vindouros, esta mocidade que nos assiste lá fora, 
que nos observa e nos analisa, não nos venha a cobrar, dentro de 
pouco tempo, o comportamento que tivermos nesta Casa; quiçá esta 
}uventude que aprende nos tratados e nos compêndios que é função 
precípua do legislador fiscalizar as despesas feitas pelo Poder Públi
co. 

Então, que estamos fazendo aqui, Srs. Senadores? Esta é a hora 
do nosso protesto e de uma posição firme, arrimando e abastonando 
o projeto do ilustre Senador Mauro Benevides. 

Não vou a pormenores nem a minúcias, basta ficar na tese geral 
do apanágio do Legislativo, que é o seu poder, o seu direito de fiscali
zar as contas do Executivo. 

Do contrário, que estaremos fazendo aqui? 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero, pelo menos, já que não te

rei o direito de decidir o aumento ou a despesa do Orçamento da 
União,jâ que não tenho poderes de interferir no aumento dos impos
tos que recaem sobre os ombros do povo, quero ter pelo menos, repi
to, o direito de fiscalizar esse dinheiro que é carreado para os cofres 
públicos e manipulado ao bel-prazer de uma sociedade tecnocrata, 
sem a menor sensibilidade popular. 

Sr. Presidente, aqui fica o meu pedido, ao Senado da República 
Federativa do Brasil: compreendamos o momento histórico, a fim de 
que as gerações futuras não nos Venham a cobrar caro. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Osires Teixeira, para encaminhar a votação. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Confesso, que não chego a entender a celeuma que levanta a 
nobre Oposição a propósito do projeto que se vota neste instante, o 
PLS-40, de 1976. 

As colocações feitas pela nobre Oposição vão das colocações 
exclusivamente de fato, feitas pelo nobre representante do Espirita 
Santo, pelo nobre Representante de Goiás, às colocações eu diria até 
patéticas, do nobre representante da Amazônia. 

Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Projeto de Lei do 
Senado n<~ 40, de 1976, é daqueles que tiveram nesta Casa um profun
do e minucioso exame, Não se cuidou, até o presente momento, da 
análise de mérito do projeto. Todos nós ao virmos para esta Casa ju
ramos a defesa da Constituição, juramos o respeito à Constituição, e 
é evidente, a menos que ela seja alterada, todo o limite da nossa ação 
legislativa deve, necessariamente, cingir-se às normas e às comportas 
ditadas por essa mesma Constituição. 

O eminente Senador José Lindoso, que hoje preside os trabalhos 
desta Casa, fez realmente um minucios-o, cuidadoso, e - por que 
não dizer? --brilhante relatório-parecer sobre a matéria. E nesse 
relatório, após fazer a anâljs_e histórica das preocupações do Legisla
tivo em torno da regulamentação do art. 45 da Constituição, após 
estudar minuciosamente a ârea de ação envolvida pela Lei n' 6.223, 
de 1975, se detêm neste Projeto nCJO 40, cujo texto tomo a liberdade de 
reproduzir, para o conhecimento dos eminentes Srs. representantes 
da nobre Oposição, para que- fique clara e patentemente demons
trado que, embora os magníficos· propósitos do eminente Senador 
Mauro Benevides, embora tenha o seu projeto vindo capeando a 
melhor das intenções, a verdade é que- o projeto- esbarra no texto 
constitucional de um lado, fere a técnica legislativa de outro e, em ter
ceiro, regulamenta matéria adstrita exclusivamente ao Regimento In
terno da Casa. 

Assim se refere o nobre Senador José Lindoso ao projeto: 

O Projeto de Lei do Senado nCJO 40, de 1976, de autoria 
do Senador Mauro Benevides - que suscitou esta disserta-

ção (e a que me referi ainda hã pouco) - objetiva regula
mentar o art. 45 da Constituição. Fixando ele normas do pro
ces·so para operar a fiscalização, estabelece que a mesma será 
exercida, quando se tratar da administraçã_o centralizada, 
sobre todos os atas administrativos, excetuados os regu
lamentares e quando se tratar de administração indireta 
sobre os atos da gestão administrativa, patrimonial e finan
ceira. 

No parágrafo único do art. 2"' diz que a fiscalização 
cingir-se-á aos aspectos de legalidade dos atos, inclusive os 
concernentes ao desvio de finalidades, abuso de direito e frau
de à lei. 

O art. 3"' e parágrafos instituem como órgãos de fiscaliza
ção, Comissões Permanentes, uma na Câmara, nutra no 
Senado. · 

Os artigos 49 e 5"' e parâgrafos definem as- atribuições 
dos órgãos de fiscalização e suas normas de funcionamento. 

O Projeto não atende às exigências da técnica legislativa. 
O Congresso Nacional invadiria, sem êxito e de modo extra
vagante, atribuições defiridas, na estrutura do Estado, a ou
tros Poderes, se acolhida a norma ambiciosa do parâgrafo 
único do art. 2'r', que poderá ser examinado. 

A questão de abuso de direito, previsto no texto, tem 
colocação inteiramente imprópria, pois disso jâ se formou 

_____ conççito em pro-cesso jurídico como o e_xercício anormal do 
direito, sem motivo legítimo ou justa caUsa, onde se evidencia 
o dolo ou má-fé, configurando, assim, a lide temerária. 

~ possível que a preocupação seja referente a abuso de 
autoridade e, no caso, existe a Lei n'r' 4.899, de 9 de dezembro 
de 1975, que regula o Direito de Representação e o Processo 
de Responsabilidade Administrativa CiVil e Penal, nos casos 
de abuso de autoridade. 

"No art. 4"', quando trata da faculdade_das Comissões de 
Fiscalização e Controle de convocar Ministros de Estado, 
descobre-se conflito com o art. 38 da Constituição que disci
plina a matéria." 

Na verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se verificarmos os 
termos do art. 38 iremos verificar que ele dispõe: 

"Os Ministros de Estado serão obrigados a comparecer 
perante a Câmara dos Deputados, o Senado Federal ou 
qualquer de suas comissões, quando uma ou outra Câmara, 
por deliberação da maioria, os convocar para prestarem, 
pessoalmente, informações acerca de assunto previamente 
determipado.'' 

E o projeto de lei visa a derrogar, revogar o art. 38, eis que defe
re a qualquer das comissões permanentes seja da Câmara, seja do 
Senado, convocar o Ministro de Estado para prestar esclarecimento 
a propósito da gestão financeira. 

Eis porque o projeto conflita com ~ Lei Maior e só a sua 
alteração ensejaria a existência de um projeto dessa natureza. 

Jã relativamente à criação, composição e funcionamento das 
comissões não serã a Lei Ordinâria que disciptinarã isso como quer a 
proposição. 

A Constituição, no seu art. 30, atribui a cada Câmara a 
competência· de elaborar seu regimento interno, dispor sobre a sua 
organização, polícia e provimento de seus serviços. 

Uma das questões levantadas no ~ebate sobre o assunto é de 
saber-se qual o tipo de instrumento normativo a ser adotado para 
regulamentar o art. 45. Seria uma lei no sentido restrito, decreto 
legislativo, ou resolução? 

O Senador Nelson Carneiro, na Comissão de Constituição e 
Justiça, quando se discutiu o projeto que originou a atual Lei 
n<:> 6.233; de 14 de julho de 1975, - lei essa Sr. PreSidente, Sis. 
Senadores, que face a uma Mensagem Presidencial, deverá sofrer 
alterações em seu Art. 7'r', para permitir expresSamente qüe tOdas as 
administraÇões indiretas e em- todas as socjedades eril que o Estado 
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participar com 50% ou mais de suas ações deverá sofrer a apreciação 
do Tribunal de Contas da União. 

"A Q)nstituição, no art. 46~ ao se ocupar do processo 
legislativo, enumera sete instrumentos de manifestação 
normativa, reveladores da hierarquia das leis, figurando, 
entre eles, o decreto legislativo e a resolução. 

Os artigos 29 e30 da Cons-tituiçãO autorizam o Congres~ 
so Nacional e cada uma das Câmaras, a elaborar os seus Re
gimentos e fixadas foram algumas normas de natureza ética a 
serem observadas nos mesmos que integram o mundo das 
leis, e os Regimentos são objetos de resoluções. 

t, portanto, inquestionavelmente, uma das prerrogati
> .:~s do Congresso elaborar leis e dentre estas, na diversifi
o:açào das categorias, os decretos legislativos ou reso'luções, 
<itendendo a natureza da matéria, o destinatário da norma. 
Muitas vezes isto é feito em .conflito com os elementos que os 
identificam, em acatamento a determinaçãO-COnstitucional. E 
que o constituinte não se ateve à sistemátiCa tradiCional, 
usando, por vezes, o termo "resolução" quando1 pela doutri
na, se recomendava o decreto legislativo" (ver Manoel Gon
çalves Ferreira Filho,_ em "Do Processo Legislativo" - Edi
ção Saraiva- São Paulo- 1068- pãg. 163/164). 

Oiz mais S. Ex•: 

"Refletindo sobre os artigos 45 e 70 da Constituição, 
entendo que se pode interpretá-los como instituindo dois ti~ 
pos de fiscalização, dentro da importante função de controle 
político que Lowentein indica para o Congresso: -

a) fiscalização têcnici; 
b) fiscalização política. 
A fiscalização técnica vai se configurar no artigo 70, cOm 

a fiscalização financeira e orçamentária e se faz com ajuda do 
Tribunal de Contas da União, mediaOte o controle externo, 
que não exclui a interVeniência· direta do Congresso, em casos 
especiais, no interesse da moralidade administrativa. 

A fiscalizaçãcS política abrange o universo de atas do 
Poder Executivo, inclusive os da Administração indireta e se 
realiza não s·ó pelos clássicos instrumentos inscritos na Cons
tituição, Como atí-avés das Comissões Permanentes das duas 
Casas.'~ 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a 
campainha.)- O tempo de V. Ex' está esgotado. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO) - O eminente 
Senador José Lindoso continua a sua argumentação cotando os 
dispositivos constantes da propositura feita pelo nobre Senador 
Mauro Benevides, ora com a Constituição F'ederal, ora com o 
Regimento Interno, concluindo, irrespondívelmente, que o projeto 
não pode prosperar, pois padece de inconstitucionalidade e em parte 
regulamenta matéria de natureza estritamente regimental. O parecer 
de S. Ex• foi aprovado pela douta ComiSsão" de Constituição e Justi
ça, que não só examinou como reexaminou a matériã com o voto do 
eminente Senador Leite Chaves, um permanente guardião dos inte
resses e das situações da nobre Oposição que lá estava e concordou. 
Por isso, a Maíoria nada mais faz do que cumprir a Constituição, vo
tando pela rejeição da matéria. (Muito bem!) 

O Sr. Leite Cbaves (MDB- PR)- Peço a palavra, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Leite Chaves, par-t!C:ncaminhar a votação. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR. Para encaminhar a vota
ção. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Esse projeto foi discutido na COmissão de Constituição e Justiça 
e eu votei como vencido. Não constou a expressão vencido, Sr, Presi
dente, porque costumamos discutir os projetas, rejeitã-los ou aprová
los e em seguida, assiná-los de um a um. É esta a razão porque não 

consta, também, como vencido, o meu voto. Mas todos são testemu
nhos do meu empenho no sentido de que esse pr?jeto fosse aprovado. 

O Senador Osires Teixeira, representando a Liêlerança, tem 
argumentado a inconstitucionalidade deste dispositivo. Mas a cons
ciência jui-idica desta Casa, na sua grande maioria, nAo aêcitou, a 
não ser até o limite em que sendo esta Casa política, ateve-se, tam~ 
bém, à conveniência política de não permitir que o Congresso Nacio
nal tivesse possibilidade de aqui exercer o seu dever, de fiscalizar os 
atas do Poder Executivo. 

O que me parece inconstitucional é que haja uin dispositivo e 
que, a despeito de todo esse empenho, não seja ele regulamentado. 

O que não parece de boa moral pública é que o Governo fuja à 
responsabilidade constitucional de ter as suas contas fiscalizadas por 
esta Casa. E atendem os brasileiros para a reprovabilidade do 
comportamento: o Governo permite que a ConstltUiç'ão, no 'seu art. 
45, estabeleça que tem o Legislativo o dever e o direito de fiscalizar 
os atas do Executivo - isso consta da ConstituiÇão que eles mos
tram ao mundo, inclusive na hora em que vão tomar empréstimos
mas não permitem que a lei ordinária dê meios ao Congr~so de 
exercitar, efe'tivamente, essa fiScalização. 

t preciso que os brasileiros -saibam, . inclusive os nossos credo
res, que as contas do Governo não são examinadas por este Congres-
so. O Governo mantém o ptincfpio na COnstituição para que o muri
do sUponha que o Congresso lhe fiscaliza as contas. EntretantO, cpm 
a sua maiOria nesta Casa, impede qile o princfpio seja revogado, sob 
a alegação inaceitável de ser inconstitucional uma regulamentação 
q"Ue dete!mine a sua exeqUibilidade~ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não se pode tratar de assuntos do 
Estado sem que se faça um retrospecto aos fatos anteriores à forma
ção do Estado, à sociedade organizada, e que determinaram a sua 
organização. O homem, quando constituiu o Estado, concordou em 
renunciar até à parte de sua liberdade, para gozar o resto em seguran
ça. Concordou mais; concordou em pagar impostos para que benefí
cios sociaiS fOssem feitos, mas não renunciou ao direito de fiscalizar 
ao~ a tos do aplicado r dos dinheiros póblicos. 

Então, a situação deste Governo é altamente comprometida aos 
olhos desta Casa, aos olhos do País, aos olhos do mundo, porque 
isso que estou fazendo é uma denúncia. ~ preciso que os banqueiros 
internacio"nais saibam que as contas do Governo brasileiro não estão 
sendo fiscalizadas .pelo Congresso, porque embora a ConstitL:Ução 
que eles expõem ao exterior estabeleça o princípio, não há regula
mentação Ofdinãria Para que nós exercitemos a nossa atribuição par~ 
larne_n_tar, a nossa atribuição legal da fiscalização. Até certo pqnto o 
administrador dã coisa pÓbtica é mandatário. Ele age em nome e p-or 
conta dos mandantes, e ele tem o dever da prestação de contas, e a 
prestação de contas é a do Congresso e não a do Tribunal de Contas, 
porque o Tribunal de Contas é o nosso órgão auXiliar, mas é subalter
no; soberana é esta Casa, que é eleita pe;lo povo. Até certo ponto o 
homem do Tribunal de Contas, cuja nomeação depende de nossa p~ 
via aprovação, é um subalterno e é sensível às ingerências do Executi
vo. Então, o valor da fiscalização é nesta Casa, porque ela é sobera
na, o seu poder é odginãrio do próprio povo, da própria Nação bra~ 
sile:ira. 

Sabemos, Sr. Presidente, que o projeto vai ser rejeitado, porque 
a maioria é esmagadora; o dinheiro, as conveniências do Estado são 
usados, inclusive, para ter nesta Casa a Maioria. E é usado mais, é 
usado o AI-5, o 477, a Nação amedrontada para que haja essa maio
ria, que inclusive nega ao País o direito de fiscalizar as contas do Go
verno. E o desplante é tamanho que consta da Constituição a atribui~ 
ção para que o mundo que empresta dinheiro pense que o Congresso 
aprova essas contas, e o Congresso sequer tem o direito a discuti-las. 

O Senador Dirceu CardosO, que já falou sobre este.assunto 
com subsidias va-liosos, nos dâ conhecimento - e me pede para dar 
conhecimento à Casa- de que existem duzentos projetas, na Comis
são de Finanças, aguard:mdo a regulamentação desses dispositivos. 
E eles dizem: .. Nesta forma é inconstitucional". Então, por que não 
emendam, já que a Maioria aprova com tanta facilidade qualquer 
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alteração que aqui se faz? Por que não emendar naquilo que pareça 
inexequível? 

Sr. Presidente, este projeto, lamentavelmente, vai cair. A Nação 
não vai ter o direito de examinar as Contas do Governo; mas em 
razão de sua falta nos é assegurada a legitimidade, o direito de fazer 
denúncías dessa natureza e termos a nosso favor o benefício de levan
tar dúvida à honestidade da aplicação do dinheiro público nacional, 
enquanto não houver, nesta Casa, regulamentação do princípio que 
determina a sua fiscalização. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Marcos Freire, para encaminhar a votação. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Para encaminhar avo
tação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ainda ontem, quando analisávamos a parte política da 
Mensagem do Senhor Presidente da República, desconhecendo, 
embora, que o presente projeto de lei viria à apreciação do plenário, 
na tarde de hoje, nós o invocávamos para demonstrar a preocupação 
da Oposição em regulamentar dispositivos constitucionais para 
melhor poder esta Casa cumprir o seu dever. E invocávamos, 
exatamente, esta iniciativa, do Senador Mauro Benevides, porque 
entre as diatribes contidas na mensagem Presidencial do último dia 
19 havia essa alegação, a de que a nossa Constituição tinha uma 
válvula tão bem imaginada mas nem tão bem utilizada das leis 
complementares. 

Portanto, era o Ex:ecutivo que criticava a omissão que impliçlR 
tamente ele atribuía a todos nós, de não utilizarmos, conveniente
mente, as leis complementares ou o direito de termos e usarmos leis 
complementares_. 

Perguntava eu ontem, da tribuna deste Senado: de quem a 
culpa? Porque, evidentemente, que esta critica não nos dizia respeito, 
Nós somos minoria, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal 
e quando companheiros nossos tomam iniciativas com esta, da 
maior importância, capital, fundamental, inadiável, impostergável, o 
que é que se constata? A Bancada majoritária esmaga o Projeto de lei. 

O que é que acontece? 1:: a insensibilidade ou, pior que a 
insensibilidade é talvez o interesse de o Partido governista impedir 
que um artigo como este, o 45 da Constffi.iTÇão, seja regulamentado, 
para que, através desse disciplinamento, se-PoSsa nielhor fiscalizar 
atas do Executivo. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria, uma vez 
mais, de ressaltar que o Presidente vem fazer média em cima do 
Congresso Nacional, censurando coisas cuja culpa e responsabilida
de cabem, exclusivamente, à Bancada majoritária, ao Partido de. que 
ele é o Presidente de Honra. 

Foi muito oportuno que, exatamente neste início de sessão 
legislativa, com o texto da Mensagem Presidencial ainda quente, se 
pudesse atestar as intenções do Governo em não resolver aquilo que, 
corno o projeto ora em discussão, nos parece bâsico. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não vou mais me alongar sobre o 
mérito da proposição já objeto de tantas outras considerações, mas 
queria assinalar bem assinalado, nos Anais desta Casa, essa circuns
tância, de que foi o Senhor PresidetJ.te, há poucos dias atrás, que 
censurava a válvula, tão bem imaginada, mas nem tão bem utilizada, 
das leis complementares. Quando nós queremos azeitar estas válvu
las é o Governo que impede; é o Governo que obstrui, portanto, o 
poder de fiscalização deste Congresso. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO. Pela ordem.)- Sr. Presi
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) ~Concedo a palavra ao 
eminente Senador Lázaro Barboza, pela ordem. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO. Pela ordem.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Cons.ulto a V. Ex' se, em se tratando de matéria tão importante 
e controvertida, não seria possíVel, por entendimento das duas 

Bancadas, fazer voltar à Comissão de Constituição e Justiça, para 
reex:ame, a propositura ora em apreciação. · 

O SR. PRESIDENTE (José Linâoso) - A matéria jâ foi 
reexaminada. A proposição de V. Ex' está inteiramente desampara
da do Regimento. 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SP)- SL Presidente, peço a 
palavra, para encaminhar a votação. -

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Otto Lehmann, para encaminhar a votação. 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA- SP. Pronuncia o seguinR 
te discurso, como Líder, para encaminhar a votação.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Não fossem os eminentes membros da Oposição que se dispuse
sem a debater a matéria em discussão, pessoas que conhecem Direito 
e alguns deles até com larga experiência no setor jurídico, eu diria 
que toda a argumentação desta tarde não teve outra finalidade senão 
aquela de chamar a atenÇão para o M-DB, que sustenta uma tese que, 
absolutamente, não é verdadeira. Que sabe não ser verdadeira. 

O art. 45 que se pretende regulamentar é aquele que autoriza se
ja estabelecída e regulamentada a fiscalização financeira e orçamen
tária, que está contida expressamente na Constituição, quandO a 
Constituição define as atribuições e o funcionamento do Tribunal de 
Contas da União; e informa que seus membros terão as mesmas ga
ráritias,--preiTOgativas, vencimentos e impedimentos dos MiniStros 
do Tribunal Federal de Recursos. Essas garantias foram dadas aos 
membros do Tribunal de Contas precisamente para que eles tivessem 
a independência necessária para apreciarem amplamente as contas 
do Sr. Presidente da República e de outras autoridades que mane
jam dinheiros públicos. Todos esses argumentos usados hoje pela no
bre Oposição, são aqueles que foram usados, há tantos anos, por Rui 
Barbosa, quando pediu e conseguiu que se criasse no Brasil o Tribu
nal de Contas, que aí está exercendo com firmeza suas altas funções. 
~praticamente isto, Sr. Presidente,_ que estâ dito no art. 45, quando 
o legislador declarou que a lei criará os órgãos que regulamentarão o 
processo de fiscalização. Tal processo de fiscalização vem definido 
no art. 70 da Constituição, que diz o seguinte: 

"Art. 70. A fiscalização financeira e- orçamentária ·da 
União será exercida pelo Congresso Nacional mediante con
trole externo e pelos sistemas de controle interno do Poder 
ExecutfVõ, instituído por lei. -

§ 19 O controle externo do Congresso Nacional será 
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União e 
compreenderá a apreciação das contas do Presidente da Re
pública, o desempenho das funções de auditoria financeíra e 
orçamentária, bem como o julgamento das contas dos admi
nistradores e demais responsáveis põr bens e valoreS PiYólí~ 
cos ... 

Como, então, dizer-se daquela tribuna que o Brasil deveria ficar 
mal perante o estrangeiro quando pleiteia empréstimos, ou afirmar, 
como se afirmou agora hâ pouco, qu~ os dinheiros públicos no Brasil 
não são fiscalizados? Então, Sr. Presidente, existe um aparelhamen
to especializado; existe funcionando com plena independência, com 
as garantias de magistrado para lhe dar independência e, portanto, fi
car acima daquela insinuação feita por um dos oradores que me pre
cedeu, de que os membros do Tribunal de Contas são submissos ao 
Poder Executivo. Precisamente eles têm essas garantias para que dis
ponham de liberdade para examinar, e a todo instante examinam as 
contas do Executivo. Portanto, há ali um órgão técníco que fiscaliza 
a boa aplicação dos dinheiros públicos, e esta Casa ê o poder· político 
que deverá examinar as contas porventura impugnadas, quando elas 
são encaminhadas ao Congresso para que este se pronuncie naqueles 
cásos em que·a Tribunal especializado, em que a Justiça de Contas te
nha encontrado alguma irregularidade. Assim, não há o que regula
mentar. Na verdade, o que se está fazendo é trabalho de Oposição, é 
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gritando para a imprensa, é gritando para o povo, tentando insinuar 
uma coisa que é injuriosa, como essa de dizer que o Poder Público no 
Brasil não é fiscalizado, que os dinheiros públicos não são fiscaliza~ 
dos, que as contas do Senhor Presidente da República não sofrem 
completo, cabal e total exame no Tribunal de Contas. Atitudes como 
essas merecem e reclamam o nosso protesto, porque sobre serem inju
riosas não correspondem à verdade. 

Sr. Presidente, todos argumentos já aqui, amplamente expostos 
pela Maioria continuam de pé. Não sente a Maioria necessidade de 
maiores considerações. Ela votará contra o projeto porque ele é in
constitucional. Ela votará contra o projeto, porque se ancora no arti
go que diz que a lei regulamentará aquilo que já está regulamentado 
no art. 72. Se não existisse o Tribunal de Contas, então, a Constitui
ção autorizaria que a lei regulamentasse o seu funcionamento, como 
permite que novas leis ordinárias cuidem de novas normas para o seu 
funcionamento. Por estes fundamentos, por todos aqueles que 
V. Ex•, então eminente membro da Comissão de Constituição e Jus
tiça expôs, é que votaremos, tranqüilamente, repelindo as injúrias 
que partiram dos Srs. Senadores do MDB, votaremos pela rejeição 
deste projeto, que viria, não regulamentar o que já está regulamenta
do, mas viria trazer atribuições a esta Casa que não nos são próprias 
e para cujo exercício nem sequer disporíamos de elementos. (Muito 
l:lem!) 

O Sr. Amaral Peixoto (MDB - RJ)- Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Sr. Senador Amaral Peixoto, para encaminhar a vOtação. 

O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB -RJ. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. SenadoreS: 

Era eu Presidente da Comissão de Finanças quando houve a 
idéia de se fazer este projeto. Por quê? Porque não tínhamos elemen
tos, na legislação, para podermos cumprir com o nosso dever de fis
calizar as contas do Governo. (M-u1to bem!) 

O Senador Mauro Benevides foi encarregado pela Comissão, 
juntamente com outros Senadores, para elaborar um anteprojeto. E 
S. Ex• o fez, ele aqui está. Eu, como Presidente da Comissão de 
Finanças, recebi do Tribunal de Contas, um número -·não posso 
precisar exatamente- de mais de 200 projetas de prestação de con
tas de entidades que funcionaram com regularidade, e não tínhamos 
nem elemento humano capaz de efetuar essa fiscalização, nem 
obtínhamos, também, lei que nos permitisse cumprir com o nosso 
dever. (Muito bem!Palmas.) 

Quanto à questão do Tribunal de Contas, d~sejo informar ao 
nobre Senador Otto Lehmann que fui Relator das Contas do Go~ 
verno em 1960, e que lá verifiquei que havia entidades governa
mentais que hã vinte anos não prestavam contas ao Governo. Mais 
tarde, jâ em pleno período revolucionário, constatei, na prestação de 
contas dos relatórios daqueles que me substituíram, que o mesmo 
continuava a existir: há entidade públicas que não prestam contas. 
Vêm para o Senado Federal essas prestações de contas englobadas e 
nós, realmente, aqui, não temos oportunidade de examiná-las a fun
do. 

Portanto, dizer que estamos cumprindo o nosso dever constitu
cional não é verdadeiro, porque não temos nem legislação como, 
também, não temos material humano qualificado e em quantidade 
suficiente para cumprir as nossas obrigações. Eu distribuía, em cãda 
reunião, mais de 20 ou 30 procesSos chegados do Tribunal de Contas 
aos membros da Comissão, e estes me devolviam esses processos sem 
sequer poderem anotar as irregularidâdes encontradas. Dai o nobre 
Senador Mauro Benevides- a quem foi distribuído uma vez uma 
soma considerável de projetas - ter apresentado esta idéia, que foi 
aprovada por toda a comissão. E só por um lapso não foi a idéia con
vertida. em projeto da própria Comissão, porque toda ela estava de 
acordo com as idéias do nobre Senador Mauro Benevides. 

Eram os esclarecimentos que desejava dar ao Plenário. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Vou proceder à vota
ção. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Sr. Presidente, 
requeiro verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Undoso) - Atendendo à solici
tação do nobre Líder da Maioria, vai~se proceder à verificação de 
quorum. 

Na forma regimental, vamos suspender a sessão por lO minutos, 
a fim de convocar a plenário os Srs. Senadores que se encontram na 
Casa. 

são. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 16 horas e 50 minutos, a sessão é reaberta às 17 
horas.) 

O SR .. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está reaberta a ses-

Vai~se proceder à verificação de votação, pelo processo eletrôni
co. Os Srs. Líderes votarão em primeiro lugar, votando em seguida 
os Srs. SenadoreS. (Pausa.) 

Procede~se à votação 

VOTAM ""SIM" OS SRS. SENADORES: 
Lázaro Barboza - José Guiomard - Renato Franco - Age

nor Mari.;. -..tAmarp.l Peixoto- Cunha Lima- Dirceu Cardoso..:..:. 
Evelâsio "Vieira- Leite Chaves- Marcos Freire- -Paulo Brossard 
-Roberto Saturnino. 

VOTAM ""NÃO"' OS SRS. SENADORES; 
Otto Lehmann- Accioly Filho- Altevir Leal- Benedito Fer

reira ~ Cattete Pinheiro - Daniel Krieger - Henrique de La Roc
que- Lenoir Vargas- Luiz Cavalcante- Osíres Teixeira- Ruy 
Santos- Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Votaram "sim", 12 
Srs. Senadores; ''não", 12 Srs. Senadores. Não hã quorum para deli
beração. Em conseqüência, a votação fica adiada para a próxima 
sessão ordinária. 

ria. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 2: 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do 
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n° 205, de 
1976, do Senhor Senador Franco Montoro, que dispõe sobre 
o regime de trabalho, remuneração e demais vantagens dos 
empregados nas empresas signatãrias dos contratos de 
pesquisa de petróleo com "clãusula de risco", tendo 

PARECERES, sob nç.s. 953, de 1976, e 560, de 1977, da 
Comissão: 

-de Constituição e Justiça- to pronunciamento: pela 
inconstitucionalidade e injuridicidade, com voto vencido do 
Senhor Senador Nelson Carneiro; 20 pronunciamento: (reexa
me solicitado em Plenãrio), ratificando seu parecer anterior, 
com voto vencido do Senhor Senador Nelson Carneiro. 

Por falta de quorum, fica, -igualmente, adiada a votação da maté-

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
no 68, de 1975 (no 987-D/72, na Casa de origem), que autori-



Março de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta~feira 17 429 

za o aproveitamento _dos cegos no Serviço Público e na 
empresa privada, e determina outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 773 a 776, de 1977, das Comis
sões: 

-de Saúde (após audiência do Ministério da Educação 
e Cultura), favOrável ao projeto, nos termos do Substitutivo 
que apresenta; 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade do Substitutivo da Comissão de Saúde; 

- de serviço Público Civil, favorável ao Substitutivo, 
com subemenda que oferece; e 

- de Legislação Social, favorável ao Substitutivo -da 
Comissão de Saúde e contrário à subemenda a ele oferecida. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro enceriada sua dis

cussão, ficando sua votação, por falta de quorum, adiada para a pró
xima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está esgotada a pauta 
constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Evelásio Vieira. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA PRONUNClA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PU
BLICADO POSTERIORMENTE.--

0 SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PU
BLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Renato Franco)- Concedo a palavra 
ao Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Como tivemos o ensejo de acentuar em outro pronunciamento, 
à medida que o Estado intenSificOU- sUa-Intervenção no domínio 
económico e social, começaram a surgir entes autônomos para 
execução de determinadas atividades que, segundo os partidários 
dessas idéias, se concentradas em órgãos da administração direta, 
não atingiram os desejáveis padrões de eficiência. 

O movimento descentralizador se iniciou com as autarquias e, 
posteriormente, prosseguiU coni Outras formas de entidades, tais 
como as empresas públicas e sociedades de economia mista que, 
pelas suas particularidades de estruturação e funcionamento, muito 
se aproximam das organizações empresariais que atuam na área 
privada. 

A partir de 1964, o Governo deu maior impulso à exploração, 
através dessas instituições para,estatais, de setores da vida económica 
do País, sendo hoje, conforme já disse nest~ tribuna, superior a du
zentos o número de empresas públicas e sociedades de economia 
mista sob a orientação oficial. 

E algumas dessas entidades, como a PETROBRÁS e a Vale do 
Rio Doce, por exemplo, passaram por um processo de desdobra
mento, através da criação de subsidiárias com finalidades, não raro, 
diversas daquelas que motivaram a instituíção da empresa principal, 
que atualmente funcíona como holding de um aglomerado industrial 
e comercial. 

Esse agigantamento das atividades governamentais suscitou a 
criação de um mercado de trabalho sem precedentes, no qual são 
absorvidos, anualmente, milhares de elementos dos diferentes níveiS 
de escola_ridade. Por outro lado, o poderio político desses complexos 
empresariais deu origem ao aparecimento de empregos altamente 
remunerados. Estabeleceu~se, assim um desequilíbrio não apenas 
dentro da estrutura do Governo, mas até mesmo em fetação à ini
ciativa privada. 

Para enfrentar essa situação, foi constituído na Administração 
direta, o Grupo de Direção e Assessoramento Superior, com elevad,; 

nível de remuneração a que se somam vanlagens adicionais. Embora 
se tenha alegado, para criação do DAS, a necessidade de o Governo 
evitar a evasão de lécnicos para o-setor privado, na realidade o que se 
quis resolver foi o problema da _competiÇão dentro do próprio com
plexo administrativo federal, em que as empresas públicas e associe
dades de economia miSta semPre levaram nítida vantagem. 

O problema adquiriu tais-dirriimsõ6s que, recentemente, se trans
formou em tema obrigatório de debate na Imprensa, no Congresso 
Nacional e em associações de classes. Revelou-se, naquela oportuni
dade, que certos dirigentes de empresas públicas e sociedades de 
economia mista ganhavam até oito vezes maíS do que os Ministros a 
que nominalmente estavam vinculados. 

Com a mobilização da opinião pública e diante dos protestos 
que ameaçavam generalizar-se, o Presidente da República interveio 
na questão, baixando um decreto que fixou o teta de oitenta mil cru
zeiros para os vencimentos dessas autoridades, embora com.a ressal
va de que a medida não se aplica aos atuais titulares de tais cargos. 

Pairam fundadas suspeitas de que a previdência governamental 
não surtirâ os efeitos esperados. O fato de um dirigente de empresa 
pública ou sociedade de economia mista perceber a retribuição de 
oitenta mil cruzeiros (isso no futuro, pois presentemente recebe mui
to mais) jã constitui séria di~torção, visto que o coloca, na hierarquia 
salarial, muito acima do Ministro de Estado a qrietn teoricamente 
está subordinado. 

E a anomalia se estende. em escala decrescente, ao longo da 
linha de autoridade, situando-se em flagrante desvantagem o pessoal 
da Administração direta incumbido de supervisionar e fiscalizar as 
atividades desenvolvidas pelos dirigentes das empresas descentrali-
zadas. · 

Vemos, dessa forma, que as dis~repâncias salariais existentes no 
seio do funcionalismo das repartições centrais do Poder Executivo se 
repetem, em escala incompàravelmente maior, nas.organizações des .. 
centralizadas, provocando uma acirrada disputa de profissioriais na 
intiniidade do próprio Govern-o, o que constitui sintoma alarmante 
de uma patologia que deVe ser urgentemente diagflosticada e subme
tida a uma terapêutica adequada. 

Se examinarmos o P.roblema em seus aspectos globais, sem 
estabelecer diferenças entre os dois níveis de estrutura administrativa 
- a central e a descentralizada - notamos que os dois pólos das re
ferências salariais ( o salãrio menor_ e o máximo) estão separados por 
uma distância astronômica, o que denuncia a existência, no âmbito 
do próprio Poder Público, de desníveis sociais inaceitáveis. 

No topo da hierarquia salarial, encontramos servidores pri
vilegiados, com recebimentos que lhes possibilitam uma vida tranqui
la e uma ascensão social para muitos deles até há pouco tempo 
insuspeitada; na base da hierarquia, temos servidores com salários 
irrisórios, que muito mal chegam para sua sobrevivência. Entre esses 
dois extremos, situam-se os que auferem remunerações nem sempre 
compatíveis com os seus deveres e responsabilidades, mas que lhes 
permite, à custa de verdadeiros malabarismos, custear os encargos 
essenciais à manutenção de suas familias. 

Não se pode, no entanto, aceitar essas diferenças e distorções co
mo definitivas e inevitáveis em nossa· orgariização admiriistrativa. ~ 
preciso que o Governo se cons.cientize de quti: é--impossível manterem
se unidos e coesos, por muito tempo, grupOs funcionais em cujo seio 
p_redominem desigualdade de tratamento para situações igUais. 
Torna-se imperioso que nossos dirigentes compreendam, de uma vez 
por toda, que um sistema salarial caracterizado por tantas e tão 
graves discrepâncias, além de minar o moral do grupo e gerar entre 
os servidores dissensões e rivalidades, ocasionará por certo irrepará
veis prejuízos em termos de decréscimo- de rendimento quantitativo e 
qqualitativo, dos trabalhos afetos à nÍâquina governamental. 

Esta é Uma verdade que, se continuar sendo deliberadamente 
ignorada, trará, em futuro próximó, problemas de conseqUências 
imprevisíveis e Capazes de porem em risco a unidade e a integridade 
de nosso aparelhamento burocrático. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - Concedo a palavra 
ao Senador Franco Montara. 
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. O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Aprovado na Câmara dos Dt:putados e já com pareceres favorá
veis nas Comissões Técnicas do Sc~nado, aguarda a inclusão na 
Ordem do Dia desta Casa projeto de lei que dá nova regulamentação 
à profissão de Corretor de Imóveis e disciplina a funcionamento de 
seus órgãos de fiscalização. 

Dada a importância do projeto, não só para a classe de Correto
reS de Imóveis mas para toda a comunidade brasileira, solicitamos à 
Mesa do Senado providências no sentido de ser a matéria colocada 
na Ordem do Dia, para sua urgente votação. 

Há um aspecto que torna importante para o Legislativo a rápida 
votação final do referido. projeto de lei, que recebeu o n9 26/77: é a 
realização do IX Congresso dos Corretores de Imóveis do Brasil, no 
período de 10 a 12 de maio próximo, no Palácio das Convenções do 
Parque Anhembi, em São Paulo. A çlasse dos Corretores de Imóveis 
espera que na instalação desse Congresso, a nova regulamentação da 
profissão já esteja transformada em lei. _ 

Considerando a relevância do IX Congresso dos Corretores de 
Imóveis, peço qu~ faça parte integrante deste nosso pronunciamento 
o ternário a ser debatido, em maio, em São Paulo: 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE EM SEU DISCURSO 
O SR. FRANCO MONTORO. 

IX• CONGR!tSSO DOS CORRETORES 
DE IMÓVEIS DO BRASIL 

Com a presença de presidentes de associações de classe, líderes 
sindicais e elementos representativos das classes empresariais, rea
lizou-se, ontem, dia 15, na sede do Sindicato dos Corretores de Imó
veis no Estado de São Paulo, o coquetel de apresentação do temáríc 
que será discutido, debatido e analisado, por ocasiã_o _ _do JX9 
Congresso dos Corretores de Imóveis do Brasil, reunindo represen
tantes da Categoria de todo o País, que serâ levado a efeito no perío
do de 10 a 12 de maio vindouro, no Palâcio das Convenções do 
Parque Anhembi. 

O ternário em questão, de suma importância para a Classe dos 
Corretores de Imóveis, está assim composto: 
I. A profissão do Corretor de Imóveis 

1.1. Projeto de Lei n"' 3.090 
1.2. Es<:olaridade 
1.3. Desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional 
1.4. O lugar do Corretor de Imóveis no contexto econômico 
1.5. Função social da corretagem imobiliária 

2. O Mercado Imobiliáiíci Tradicional 
2.1. Imóveis de Terceiros- Mercado- Sistemas e Métodos de 

opera·ção - Tributação - A Carteira Hipotecária das Caixas 
Económicas- Venda pelo particular com juros e correção monetá
ria- Notas Promissórias- Registras Públicos- Contratos. 

2.2. Imóveis Industriais e Comerciais- Sistemas. e Mé.tQ_dos de 
operação- Tributação- Leasing- Zoneamento 

2.3. Imóveis Rurais - Mercado·- Sistem'as e Métodos de 
operação- Legislação e Tributação- INCRA. 

2.4. Loteamentos- Mercado -Sistemas e Métodos de opera
ção - As novas leis de uso e ocupação do solo - TdbYtQs munici
pais, estaduais, federais- CETESB. 

2.5. Administração imobiliária - Locações residenciais -
comerciais e industriais - Condomínios - Mercado - Sístemas e 
métodos de operação. 

2.6. Avaliação - Custo da construçâo - o preço final e suas 
repercussões sociais- Lei do Zoneamento e Solo Criado- Sistema 
Tributário Municipal, Estadual, Federal- Desapropriações. 
3. Sistema Financeiro de Habitação. 

3.1. O mercado dependente do SFH. 
3.2. As carteiras habitacionais das Caixas Econômk:as 
3.3. A atuação do BNH. 

3.4. Sistemas e métodos da corretagem imobiliária junto ao 
SFH. 

3.5. Importância e perspectivas do SFH para a corretagem 
imobiliária. 

3.6. A contribuição do Corretor de Imóveis ao SFH. 
4. Empresas de prestação de serviços. 

4.1. Benefícios. 
4.2. Sistemas e métodos de operação. 
4.3. Publicidade- custos - rendimentos -:- veículos - possí

veis incentivos. 
4.4. Racionalização de custos. 
4.5. Leg!slação e Tributação- Responsabilidade Trabalhista. 

P&'cMCÇÁ(.., 

S!~::::::AT') :-"'OS CUi\RETOHr~s CE 'M~ve:s '~O ESTADO 
~= s:.o :J~,Ui..O. 

COr<oS>;LI-10 H:DERt.l.. DOS CORRElOAÉS f·.s' !MÓVEIS DO 
Ê~ASI!.. 

~C .. SEt.HO REGIONAL DOS COARETCRGS CE IM0VE!S -
:?"-?REGIÃO. 

COMI~~ ., OHGANI.ZAOORA: 

.!~} .. o ~C.:BERTÔ \1AL TA 
POGE ~~0 H.~~~ PAIVA 
;::.:.so;,:,;..L iSAPSARO NE1'0 
JL'::tA~H)IR JOÃO riOAiiA 

SEC~~T.!.;t!A t:XECUTIVA 

SO::\~A R~tAC0ES E COMUNICAÇ0ES SIC LTOA. 
A.:JI T._Pf. 841 - P.tc.<!mbú- CEP 01233 
Sh lla,..to -SP 
fc;r.cs: 67·S968 • 67-9500 

OBJETIVOS: 

- i:;: ... -:.:.•. Oe~~!er e c:e:eor.·ur..!r as <~spcc;cs tec.li<:CI$. eJ:c:nôrni.:--os. 
·to;.;,s ~ :.c:..:::•.:Hs e:: u .. b.:;::-.v i! C.::: a1of•ss.So de Cci1e~or de !JT:bvl!:is, 
r:~ ~e..,!•clo ele lo'I.Jie~e· a ccnsc.enc:.a pn>riuton~l e c:,;a~i~:a. 

- Prn;:,.c>itr o 11~re .• n:er~rob•.o di!: conhecirnerHCs. ;~nicas e 1!:..:~ 

to~r.~n:.•.H f"'ercM:h • .oli'>g•CdS, ICI'Ido ottn ~isiotlt o p.,-m::~nr:nu: õlpcr· 
'<: coam .. :ntc ~r o! .~:.ICI"IJ!. 

- l'rc-.:-"Cer a l!-..:1 :;njr,s~ crlt•C3 O::t m.:rci>d'O i;j,.;,biliário Cl/\ il 
e t'.O .co~tf>c1~ ca ccon~mta nac.or.a!, Q"s::i)r.dó .dentifict~~ ~tos 

;:t•-:)O~~I"!"'':S ~~eru·,.,,r e i1·,d;c.1• mt'i:!k:bl:. de :.ju:·e c: evoh.oçio pare 
...:.J~~~ f"l'"•rr.;.1ld~. 

- 'E~:-~.si'llt 3 C•~ur';,ü; ~ c l.·n·;:;r,e--:~c..-. dur;;nn ,. ·.!~;le-is .;lo Cot':· 
<;'~~v,, :,fe ir:i: ;:;:·.-.1! ~~*"···~1:;•, ~.,. ~:r.;k!l) ~-~ ctr r •::>tor -'"'t:n~i:.tlin· 

c..-. ... ::!.:<::~:.;, c.·ei•s;iona• C:~:·.;:c do merc.,cJ .. r.•.~~;, ~rio ~:_110 

-:::.o<lr'l r,<::t li t.:'<i :l'-:. :..r.ur-;i~ u~~~·;c:r~. 

T.::MÀRIO: 

A PROfiSSÃO 00 Cf.'RRETOR OE !MOVEIS 

Projeto de Lei 3090 - Escol..,rid;)de - Oe-sen\lolvimento • Apat· 
lciçoamtntp Profissional - A funçSo Soe~: • Económica ~ Corrt• 
t<"c;,.rm'l lmotnli~ri<~. 

O MERCADO J}.1051L1ÁRIO TRADICIONAL 

!mÓV('i5 de Terceiros: mercado, SistemaS I' mé-todOS, ttibutoçãO, 
C::a:te•r;a )-lip?te~ría das Caixas Económicas, Ven~ pe/o.partlcu• 
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l.:.r com juro~ e coueção, Not<~s Promissórias, Regis!ros PúbliCCII, 
conu;nos. 

I,.O ... eis lnd:.~sttiai1- e Co'Titerc~is: intrcado, sinlrmes ~ m6todos. 
lribvtaçio, L.~<&sing;.z:Cineamemo, 

imó...eis Rurais: merc::.do, sistct'Ttt)s e mét()<jos, lt-Jisla( ro • tribuu•· 
ç.io,INCRA. 

l.cnellmentos: l"'leraM, sistemas e mélodos, novas leis de uso 
e ocuÇo;)çJ'o dO wto, CETESB, tributos rn~~nícipais, estaduais e 
leder<tiS. 

Administraç;lo lmobiliáriD: loC<Içõ~s residenciais, comerciais e in· 
dus:ri,lis, condomínios, ~rCado,- Sciiemas e métOdos. 

Av;diaç.i'o:- cu no <1<&- construção, preç•l final • suas •eptttc:uruõel 
so.c:cais, lei do zcneamento, solo criado, sistéma ttit ut~rio muni· 
c.par, e~tadUill e federal, desapropr•ações 

SiSTEMA FlNA~'CEIRO OA HAG!T,t.ÇÀO 

O mtrc<~do ,dependente r.o B.N.H. - C:meir.a Hal".it.,cion.ais das 
Ci!Jl<óas Ecor.ômic.1s - AwaçSo do B.N.H ...... S•s;er. as e Mêtodos 
oa Correta;em lmobil•âri.:~ junto .::ro S.F.H. - lmportáncia e per's· 
;:;e.:tivas do S.F.H. p.1r:1 ól Correta!)em Imobiliária- A contri"'uiçio 
do Corretcr de lm6Yci~ aoS F.H. 

~;e.,cf{c•os - S•UP.I"':.;~ e mê:cdo~ :1f! o~r::-açSo -- ~ublicid.::de, 
:u~;.o). r~ndirrc~•tClõ, ~o-c."c:uiC"l e ::·Ol:fve:, i-tcc:n:N:lS- Racior.aliza· 
·;ào i'!'f! c~·:.tos - LCf,!lrl~ç5o e "(nbut.Jc-..{.,, 

CONFERENCIS-TAS CON'JIOAQOS: 

Arnatdo !'rieto 
!: rrm Rnbtrt C. M.inge 
Rubem Va.z d~ Co:r1a 
Maur{cio Schulmann 
Nilo dC MediN Cowli 
Josi Carlos Figueiredo Ferru 
Joelmir Benirig-
Raul Leite L.unill 

PROGRAMA PRELIMINAR: 

1. Oisposiç6es Gerais: 
U As <~tivcdades do IX CONGRESSO DOS CORRETORES OE 
IMÓVEIS 00 BRASIL UX CCIB) serlo agrup.idas nos seguinres 
tipos de eventos: 

11. ConferEnciu 

b. Apre~~ntaçio de Tese-s seçu.idu de debate-s 11 voaçlo. 

1.2. OuaiW~:ue,·. a1teraçõc1. n,:r.:e programa preliminar ficarlo b 
a respons.1bilid::~de da Comi~1.Jo Orçanizadoroi, viu.ndO ;u nr ..:ui· 
dades e Mrlqt.u!cirnemo do I :X: CCIB. 
2. O•sposiçõe~o Esp~cifica's: 

2.1. Conferlncias. - 'êrSo reali:r;ad.as por au1ores tt!Peei.alment• 
«~nvid.ados pela Comiss.à'o Organizadora, versando sobre temas 
contidos no Tem.lrio. 
2.1.1. Nas ccnlerEnci~s. Jer;io permitidos debates :ip6S A expo
~içSo. 

2.2. Teses - ~r5o aceitas teses apre$entad;n por membros par· 
ticipan:cs .do IX CCIB', qur.: ver$em sobre os as1.1o.1ntos con~idaS 
no Temário. 

2.2.1. As 1eRS dew:rão Hr aJ;M'"es.tntadn, no mb:imo. em 10 laudu 
!amanho oHcio, datilograf~,u em espaço duplo e em 5 fcincoJ 
vias 
2.2.2. Poderio 5er C9mplemttnt.ldu por ilustrações, gr4fic:os,tabelal 
eto. 
2.2.3. Todas as te.ses di!Yerãb ser acompanh3das de um resumo em 
uma fauda tamanho of(.::io. dinilc9rnf~d" ern espaço duplo • tambfm 
cm cinco vias. 
2.2.4: Todas as teses serão apreciadas pe1111 C'omiss.io de Teses e as 
nSO aet!ita1. ~rão devol\•idas ~ autor ou autor.s 
2.2.5. A _fim de que saja,m devidamente 11preciadas e in1.eridas n. 
progratN.çâ"o do IX CCIR, #.s teses deverSo w env~das at' dia 20 
dtt abril de 1978, imp:eterive rnen.ut. 

;_ .. -,;:-- -:--:r.!J:~..:-=-~ Ce·t;f:.:a:.'QS d., P:tnie·~~·~' a tc:"f'••· v' ~~·es
~r~.;! re-;~·~'"r.el"'h~ in!~rõ;:c~. 

foP.OGP.;...','/,ÇÃO SOCIAL: 

Ser.:. <:ettn·JOiv.da intet1sa ~rogrr.m'scCo soei:tl, se;::. no ped-odo 
~iu:no r..a•.l JCOfTip.lllh.!lntes C:ie CO:l~res~i~;a. 5f!Ji!. :16 f:e~(Odo"J 

r,;:!tur'lO' e ... ~~n!i110 ;, :o~05 os pMtid;,.a'"lt~s. Qccr~ur.ameme será 
forne:.Ca a c,.ro;;r;;"T . .o:io t.lC•.ti. Qut w ir.icizrá um dia a.nt~s e 
~e Cf'l-~rrará um ~ia ce~·s 00 IX CC IS. 

INSÇ?.!CúES: 

O ~~Ü'T·O:!O de iroscri:;!e.J 6 llmi~ado, PQrt:'lnt'C .,:uan~a desde j3 a sua 
~a•ricip.:~ç[o, 

c.~~ .:::<::""';·e~sh'U reçular":".erne inscrito, terá direito à participa;io 
nos trao.J:r.os técrucc·prof•uiondis, program.:u;.5u sod:~l, narulados, 
alrn~::Js no P;atc:;.J! Anhemt.i, pana comj:lfe!a e revista do IX 
tcrs. A •n:.cr)Çi'o Clt- Pet10.1 J:..rfdic;;, ~ dirtito ~ P-JtiÍC!I)aç.io de 
3 ~:~a~) r~;:.reu~·ntan:es, 
Rico;~.a a s • .ia t<:>:a de inscriçSo a a 19 di..üi:J de ho:el, p~ra efeito 
c!e re:l-'!r.,.~. em qualc;wer ~éncia S.o;~de>«· Co Bras'-1. Gram;:::eie 
a ~9 .,.:a d.J Ord;:m oe Crfdito ~s F,cha~ rJe lnv;r:o,;lic 2 Reser11a 
~e Hotel Ji"l<:xa~ ::1 f';ft bcletim e rarr,e:~o:Js par• a' Secretárla 
E •l:.:utiv'a do IX CCtS (c:noJerc.;::o ;:.bacxol. 

ES": :.r::IC.:)r;A!t.fNTO: 

f'cua a.qutleo; Q:Je Yi!!rl!m com RIU$ próp•ios velc-uros+ o. Parque A· 
n ... ~rr.bl::: spôe ce <>rr:p'o t:)'t.:.c.onam~r.to, O preço I! de Ct$ 15,00 
IO~.:.nn cr:.:zeiro~J por v~(culo, ;:.~iOd•a todo. 

E>.?OSl:;ÃO: 

No "r~o:l 8'' do P;.tácio das. Convenções havet.1 Um.J t!XD01-içáo. 
c~m~21~1.. 

SECAET .:.RIA. 00 IX CCIB: 

C .. r.:!l~·~ tc-j,. _, l.;.se prê-c.::al'!~re!w. func;Of'latill nos escr.t6rios da 
SC'.~A._ Ca~ 9:0) ás 13.JJ r.oras, CIO ~t..il".te enderctÇO: 

SCMA REL..;.ÇOES E COMUN1CAÇ0S:S SIC LTOA. 
P.u.a Tu~ i. 841 - P.u:.aemt.;j- CEP 01:233 
s;o Pi-;~ lo-S? 

Fones. 5i·S9Ga e 6H~6ÇIO 

RECE;:ç..::.c: 

Oo c;.;:-..;~re~~it:.!IS • ac.omp.ant.amo~ Si!r;o rec6bidos no l!er<oporto. 
stê u 12.00 horas cio di3 09 d~ maio. no b.a!cà'o d3 S-ecunaria do 

Tu'l$tno do Estado de Sá'o Pat.~lo. 

----~·-·--·-- ---·-·-----. 
·-~ .. -, ;t-• I;' L'"'" ... ,.., .. ,,.' ~I.! R. '~'·L. w/A '"• ;>~• .-....:;.,,1_:,\,.:J 
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BANCO OfiCIAL: 

AGéNCl/\ C'E \/IAGEiNS OFiCIAL: 

I SVCIEDAOE •AN0NJ\1A MARTINELLI 

ASS;:SSOiliA OE RELAÇ012.S P09UCAS: 

~ROBERTO t.ELLIS·~ 

I 
I ,_ 

R(!i..AC~~o Of!CIAL DOS J-:01'~15 À D!SP:lSIÇÃO 

OOS C.:ONGAE.SS!STAS 

HOTEL APARTAU~NTO 

I 
APARTAMENTO 

lNOIVIflUAL i' ARA 2 PESSOAS 

L..axo: 

BRAS! L TON c~s 02o.oo Cr$ 92'0,00 

ELDORADO Cr$ t-50,00 érs 980,00 

Primeira A: 

JARAGUÁ Cr$ t,:oo,oo Cr$ 750,00 

SAN RAfAEL Cr$ .580,(.'0 Cr$ 700,('0 

I 
J 
I 
' i 

f'rirr.eira B: 

PLANALTO Cr$ ··32,00 Cr$ 538,00 

f'l08LIS Cr$ 495,00 Cr$ 630,00 J 
I Qb$e~c5o: .as tarifas lnc::lue;n a ca!é da n'l<lnhli, SP.'rão cobrados 

lC% sobre as di4rias, refcri:'I1!1H .i taxa da serviço, 

t=AÇA A SUA ESGOLHA OE HOTEL E PREENCHA A FICHA 

DE RESERVA OE HOTE .. ANEXA A ESTE BOLETIM~ RC:CV

~o.HENOO 0 VALO~ DA 1t? DIÁRIA JLINTAMENTE COM A 

TAXA DE INSCRIÇÃO EM OUA!..OUEA AGE:NCIA BRAOESCO~ 

REMETA AS DUAS FICHAS E 0 COMPROVANTE DE OEPó

SITO (1~ via) PARA A SECRETARIA EXECUTIVA 00 IX CCIB. 

9! CONG~ESSO 
DOS CORRETORES 

DE JMOVE!S OCi SRASJ( 

H), H e 12 de M<~lons 
PAF:Cue: ANHC'.'f:l 

PAt.AC:IO DAS CONVENÇlJES 
SÃO PAULO 

O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: - -

Terra pródiga de desbravadores e pioneiros, Juiz de Fora tem 
dado,- através de sua história, homens da- maior envergadura e -es-

tirpe, como Guilherme Henrique Halfeld, Mariano Proc6pio, Ber
nardo Mascarenhas, para apenas exemplificarmos alguns deritre 
tantos, que, pelo se-u senso de arrojo, fizeram do pequeno burgo às 
margens do rio Paraibuna, a grande metrópole industrial que se 
tornou hoje. 

Se no passado, nos primórdios de sua Civilização, pontilharam 
homens como esses, no presente, outros pioneiros, outros homens de 
fé e de confiança nos destinos e na potencialidade daquela cidade, 
também estão a marcar a sua época, contribuindo para o seu desen-
volvimento. _ 

Sérgío Vieira Mendes, que infelizmente acibamos de perder 
agora, é: também uma dessas figuras extraordinárias de que falamos 
atrás. 

Espírito empreendedor, fnteligente, filho de família ilustre, 
desde cedo mostrou a ânsia de: realizar, de abrir novas sendas e novos 
horizontes. Dotado de grandes virtudes cíVicas, carâter 11-retocável, 
humano e sensível, pai amoroso e extremado, Dr. Sérg-io Vieira Men
des postergou aos juizforanos e- mineiros, o seu exemplo de homem 
de bem e progressista, deixando em sua vida realizações e obras 
palpáveis que o qualificam e o enaltecem. 

Já no início da década de 60, quando a TelevisãO dava os seus 
pri!Jleiros passos no País, principalmente nas grandes Capitais, 
fundou ele a primeira emissora televisiva no interior brasileiro, a Tv
fndustrial, como um marco defiriitivo nos meios de comunicação; 
crédulo, como sempre foi, de que os grandes empreendimentos, 
mesmo os mais ousados, devem ser viabilizados. Tanto assim que' 
antes, nos meados de 50, já críara uma emissora rádiofônica, a Rádio 
Difusora Minas Gerais, que revolucionou a radioforiia juiZfoáma e 
estabeleceu, pela sua qualidade e modernidade, um novo padrão 
técnico e artístico em estações interioranas, adquirindo também, a 
Rádio lndustrial de Juiz de Fora, emissora de renome nacional, dina-
mizando ainda mais suas ati v idades. · 

Mas se falamos no homem de imprensa, que cria e investe nesse 
importante setor da comunicação social, integrand_o este extenso 
País, ê importante assinalar' o grande desportista que foi. 

De destacada atuação na Presidência da Liga de Desportos de 
Juiz de fora, foi distinguido pelo então Presidente Getútio-Virgás, 
em 1951, para, como representante do esporte mineiro, participar, da 
Diretoria do Conselho Nacional de Desportos, juntamente com fi
guras como Manuel do Nascimento Vargas Netto, Cel. Orsini Corio
lano, Domingos Vassalo Caruso, Sflvio Leitão, Ciro Ari:tnha e Almi
rante Paulo Martins Meira, sendo o primeiro desportista do interior 
a integrar aquele Conselho. 

Novamente, em 1961, foi chamdo a dar a sua contribuição ao 
CND, compondo a Diretoria com o Ministro João Lyra· Filho, 
Deputados João Menezes, Broca Fílho e Ney Ferreira, Jornalista 
Mário Filho e General Sílvio Amé:rico Santa Rosi. 

Como Industrial, foi um dos Diretores da Companhia Fiação e 
Tecelagem Industrial Mineira, quando então, pelo seu tino 
administrativo, soergueu e reorganizou aquela importante fábrica 
têxtiljuizforana. -

Por seu intermédio, e através de sua luta, conseguiu trazer para 
Juiz de Fora a grande empres3 sueca Facit, obtendo do então 
Governador Magalhães Pinto isenção de tributos para a mesma, por 
dez anos. Pelo seu esforço, foi convidado, quando de sua visita à 
Suécia, em 1963, pela direçào da Facit, para ocupar o cargo de Díre
tor-Secretãrio, sendo o primeiro brasileiro a exercer um posto na 
Diretoria daquela empresa. 

No campo da polftica e do ensino, o Dr. Sé:rgio Vieira Mendes 
pôde, também, prestar os mais relevantes serviços. Foi Assessor do 
Presidente de Minas, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada; Ofidal de 
Gabinete dos PrefeitOs de Juiz de FOra: Menelick de Carvalho, Pe
dro Marques de Almeida e Raphael Cirigliano. 

Participou ainda, politicamente, ·da campanha de Magalhães 
Pinto à governança de Minas, em 1960, ieve dest:icada atuação no 
Movimento de 31 de Março de 1964, tendo por isso recebido os maio
res elogios dos ilu:.tres militares: Generais Olympio Mourão Filho, 
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Andrada Muricy, Odílio Dennis e de seu particular amigo General 
Aurélio Lyra Tavares. 

No ensino, representou o Ministério da Educação e Cultura, 
por três períodos, no Conselho de Curadores da Universidade 
Federal de Juiz de Fora, que, ajudou a implantar. 

Foi agraciado com as seguintes medalhas: Maria Quitéria, 
Thaumaturgo de Azevedo, do Mérito de Radiodifusão do Brasil e da 
Inconfidência. 

Justas e merecidas são, portanto, todas as homenagens, como es
sa que agora lhe rendemos da tribuna do Senado Federal, que se fa
zem à sua pessoa e, por eXtensão. A sua esposa Dona Dolores e ao 
seu filho Geraldo Mendes, neste momento doloroso de sua morte, 
por todos esses serviços inestimãveis que deu, tão generosamente. à 
Terra Mineira- especialmente à sua Cidade de Juiz de Fora- e ao 
próprio País. 

Dele assim falou Vargas Netto: .. Sérgio Mendes é como a 
Holanda: fêz-se por si só". 

Almir de Oliveira, jornalista e escritár juizforano, em singela e 
comovente crónica sobre sua morte, assim 'escreveu: .. Debaixo da
quela armadura de negociante frio, era um sentimental, um homem 
terrivelmente emotivo. Admirei-lhe sempre o esforço, a tenacidade, a 
perseverança, a capacidade de fazer. A cidade deve ser-lhe agradeci
da". 

Sérgio Mendes, exemplo para a nossa e vindouras gerações, 
como homem e como cidadão, soube realmente apreender a ver
dadeira significação da vida, fertilizando-a sempre - com o 
humanismo característico de sua personalidade e o d_escortínio e 
visão dos. grandes homens. Nós, seus amigos, choramos sua morte. 

O SR. PRESIDENTE (Renato Franco)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (ARENA - SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Volto, hoje, a esta tribuna, para dizer do meu sentimento e da 
minha tristeza, com o falecimento de Manoel Leal, verifLcado em 
Aracaju, em 28 de dezembro, quando estávamos em recesso par
lamentar. 

Figura expreSsiva na sociedaâe sergipana, nào pelos seus ha~ 
veres, mas, pelo seu conceito que soube firmar, pela sua conduta de 
cidadão exemplar e pela sua atividade de homem trabalhador. 

Chefe de numerosa família, deu a ela, com assistência deSvelada, 
o exemplo dignificador. 

Não era possuidor de nenhum diploma, mas tinha a consciência 
de que só pela educação o homem pode tornar-se um cidadão pres
tante e eficiente. Dai a sua preocupação em assegurar aos filhos uma 
instrução que os habilitasse a serem úteis às suas famílias e à própria 
sociedade. E o maior exemplo está na sua filha professora, Jussara 
Leal, que ocupa um lugar de destaque no Magistério Superior~ de 

Sergipe. o que lhe valeu a justa honraria de ocupar a ~ireçào da Fa
culdade de Direito da U niversidãde FederaTae Seigipe. 

Era trabalhador incansável e, na atividade comercial, passou a 
ter um lugar de destaque, respeitado por seus amigos e sempre es
timado por seus companheiros, pela seriedade no exercício _de suas 
ati v idades e pelo cavalheirismo no trato com os seus concidadãos. 

Com uma longa vida pública em Sergipe, em contato, sempre, 
com as várias ca·inadas sociais, nunca ouvi, de nlnguénl, com referén· 
cia a Manoel Leal, uma palavra que não fosse de elogio ou simpatia, 
porque a todos ele sabia cativar. 

E as palavras que ora pronuncio não têm outro objetivo que não 
o de exaltar um homem de virtudes que, pela sua respeitabilidade no 
seio da família, de que foi chefe exemplar, conquistou com a estima 
de quantos o conheceram, o direito de ter uma morte pranteada. 

Deixa ele um vazio na sociedade sergipana que, a esta hora, é 
preenchido pela saudade, que hoje se faz presente, no coração de sua 
digna esposa, Dçna Olívia Fernandes Leal, dos seus filhos Nelson, 
José, Jussara. Vara, Jussiana e Amélia e parentes a cujos sentimentos 
se unem os meus e de quantos privaram da amizade de tão pres
timoso amigo. 

O SR. PRESIDENTE (Renato Franco)- Não há mais orado
res inscritos. (Pausa.) 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designan
do para a extraordinária das 18 horas e 30 minutos a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~> 9, de 
1978 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como 
conclusão de seu Parecer n'? 51, de 1978), que suspende a execução 
do art. 10 do Decreto-lei Federal n~> 1.216, de 9 de maio de 1972 e do 
§ 2'? do art. 98 da Lei Paulista n~' 440, de 24 de setembro de 1974. 

-2-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores sobre a Mensagem n'? 32, de 1978 (n'? 03/78, na ori
gem), de 12 de janeiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. 
Cario$ Jacyntho de Barros, Ministro de Primeira ClasSe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
ao Reino de Marrocos. 

O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.) 

ATA DA 17~SESSÃO, EM 16DEMARÇODE1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, das~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

PRESIDJ!:NCIA DOS SRS. PETRÔNJO PORTELLA E JOSJ!: LINDOSO 

ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Altevir Leal --José Guiomard - Braga 
Junior- Evandro Carreira- José Lindoso- Cattete Pinheiro
Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa -
Henrique de La Rocque - José Sarney - Petrônio Poretella -
Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Milton Ca
bral- Cunha Lima- Marcos Frefre- Arnon de Mello- Luiz Ca-

valcante - Augusto Franco - Gílvan Rocha - Lourival Baptista 
-L uiz Viana - Ruy Santos- Dirceu Cardoso - Eurico Rezende 
-João Calmon -Amaral Peixoto- Roberto Saturnino- Ben-
jamiin F.:irah - Nelson Carneiro - Itamar Franco - Magalhães 
Pinto - Franco Montoro - Orestes Quércia·- Otto Lehmann -
Benedito Ferreira - Lázaro Barboza- Osires Tcixeifa - Italívio 
Coelho - Mendes Canale - Saldanha Derzi - AcciÕly Filho -
Leite Chaves- Mattos Leão- Evelásio Vieira -·Lenoir Vargas
Otair Becker- Daniel Krieger- Paulo Brossard- Tarso Outra. 
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. Havendo número re
gimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. l'i'-Secretârio procederâ à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

N 9 028f78, de 16 do corrente, cornunicandQ a aprovação do Pro
jeto de Lei do Senado n'i' 11, de 1978 (n'i' 4.706-A/78~ ria Câmara dos 
Deputados), que reajusta os vencimentos dos servidores do Senado· 
Federal, e dá outras providências. 

(Projeto enviado à sanção em 16-3-78). 

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

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1 'i'-Secretário. 

E lida a seguinte 

16 de março de I 978 

Senhor Presidente, 

Em obediência--ao disposto no § l'i' do art. 64 do Regimento 
Interno, os Senadores que integram a bancada d_o ___ Movimento 
Democrático Brasileiro têm a honra de comunicar a Vossa Excelên
cia a indicação do Senhor Senador Paulo Brossard para exercer a 
liderança da Minoria no s~nado Federal. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos protestos 
de estima e mais alta consideração. - Franco Montoro - Marcos 
Freire - Evelásio Vieira - Orestes Quércia - Benjamim Farah_ -
Amaral Peixoto - Agenor Maria - Roberto Saturnino - Nelson 
Carneiro- Cunha Lima- Gilvan Rocha- Lázaro Barboza - Evan
dro Carreira- Itamar Franco- Leite Chaves- Adalberto Sena. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A Presídência fica cien· 
te. 

Sobre a mesa, projeto" de lei que vai ser lido pelo Sr. }'i'
Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 23, DE 1978 
COMPLEMENTAR 

Estabelece critêrios para concessão de benefícios pe
cuniários do PRO RURAL a serem concedidos ao trabalhador 
rural produtor. 

O Congresso Nacional decr~_t_a: 

Art. l'i' O trabalhador rural produtor fará jus aos benefícios pe
cuniários de que tratam as Leis Complementares n'i's I 1 e 16, de 25 de 
maio de 1971 e 30 de outubro de 1973, respectivamente, tomando-se 
por base a contribuição dos doze meses anteriores ao pedido, rel~ti
vã.mente aos produtos rurais comercializados, em relação ao salário 
mínimo de maior valor vigente no País, nas seguintes bases: 

I- para uma contribuição de 60% (sessenta por cento), 
corresponderá um beneficio de igual valor; 

H- para uma contribuição de 70% (setenta por cento), 
corresponderá um beneficio de igual valor; 

III- para uma contribuição de 80% (oitenta por cento), 
corresponderá um beneficio de igual valor; 

IV - para uma contribuição de 90%, ou acima dessa 
importância, corresponderá um benefício de 90% (noventa 
por cento) do salário-mínimo de maior valor vigente no País. 

Art. 2'1 A contribuição relativa aos produtos rurais comer
cializados, de que trata o artigo anterior, é a de 2,5% (dois e me:io 
por cento) prevista no art. 15 da Lei Complementar n'i' 11, de 25 de 
maio de 1971 e no art. 5'1 da Lei n'i' 6.195, de 19 de dezembro de 1974. 

Art. 3<> Considera-se trabalhador rural produtor, para os 
efeitos desta lei. os assim definidos pelo art. 39, alínea "b~' 9~ Lei 
Complementar n'i' II, de 25 de maio de 1971. 

Art. 4'? Os encargos decorrentes desta lei correrão por conta 
do Plano de _custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador 
Rurai-PRORURAL. 

Art. 59 O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, con
tados da publicação desta lei, baixa rã normas regulamentares, objeti
vando sua operacionalidade e aplicabilidade. 

Art. 6<> Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Com a presente propo1>ição, procuramos traduzir em forma 
mais concreta, justll reivindicação dos trabalhadores rurais catarinen
ses, formulada pela Federação dos Trabalhadores na AgriCultura do 
Estado de Santa Catarina. 

Trata-se de estabelecer uma nova fórmula para a concessão de 
benefícios pecuniários do Programa de Assistência ao Trabalhador 
Rural - PRORURAL, aos trabalhadores rurais produtores, ou 
seja, aos pequenos proprietários, aos parceiros, aos arrendatários e 
aos posseiros, os quais, exRvtRiegls, contribuem sobre os produtos 
agropecuários comercializados, seja de modo direto, quando são ven
didos ao consumidor pelo próprio produtor, seja de modo indireto, 
quando colocados no mercado através de terceiros, como por exem
plo, por intermédio de cooperativas. 

Desta forma, se nos doze meses anteriores ao pedido o tra
balhador rural contribuiu com importância equivalente a 60%- (ses
senta por cento) do salário-mínimo de maior valor vigente no País, 
seu benefício deverá corresponder a esse valor, e assim por diante,, 
até atingir o teta máximo de 90% desse mesmo salário mini mo. 

:t: uma forma de retribuir o esforço do pequeno produtor em 
bem contribuir para o sistema de previdência social rUral, pois, se ele 
é contribuinte diferenciado do grupo assalariado, nada mais normal 
do que seus direitos serem também um pouco mais ampliados em fa

-Ce dessa contribuição. 
Doutra parte, convém assinalar que a proposição representa, 

também, uma forma deveras inventiva de fazer com que o rurícola se 
sinta estimulado a cumprir à risca a legislação no que concerne a·os 
recolhimentos da contribuição sobre os produtos rurais comercializa
dos, vez que é dessa contribuição que poderá resultar benefícios mais 
ampliados. 

Com efeito, se a contribuição está diretamente viqculada ao 
valor do benefício a ser çoncedído, obviamente o trabalhador rural 
será o primeiro a ter todo o interesse em que essa contribuição seja o 
mais exata ejustri possível. 

Achamos até que com a adoção das medidas aqui sugeridas 
haverá um aumento na receita do PRORURAL, pelo estímulo que o 
novo sistema de concessão de benefícios pecuniários determinará. 

São esses os motivos principais que nos levam a crer na aprova
ção do projeto sob exame, por isto que estabelece justos critérios pa
ra me[horar um pouco a situação dos trabalhadores rurais produ
tores, beneficiários do Programa de Assistência do Trabalhador Ru
ral- PRORURAL. 

Sala das Sessões, 16 de março de 1978- Otair Beckcr. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N' li, DE25 DE MAIO DE 1971 

Institui o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, 
e dá outras providências. 

Art. 39 São beneficiârios do Programa de Assistência instituído 
nesta Lei Complementar o trabalhador rural e seus dependentes; 
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§ I~ Considera-se trabalhador rural, para os efeitos desta Lei 
Complementar: 

.a) a pessoa fisíca que presta serviços de natureza rural a empre
gador, mediante remuneração de qualquer espécie; 

M o produtor, proprietário ou não, que, sem empregado, tra
halhe na atividade rural, individualmente ou em regime de economia 
fo1miliar, assim entendido o trabalho dos membros da família indis
pensável à rrópria subsistência o exercido em condições de mútua 
d~pendéncia e colaboração. 

~ 2° Considera-se dependente o defrnido como tal na Lei -Orgâ
nH:a da Previdência Social e legislação posterior em relação aos 
::.egurJdos do Sistema Geral de Previdência Social. 

Art. 15. Os recursos para o cusfefo dO Programa de Assistência 
du Trabalh.ador Rural provirão das seguintes fontes: 

I - da contribuição de 2% (dois por cento) devida pelo 
produtor, sobre o valor comercial dos produtos rurais, e recolhida; 

a) pelo adquirente, consignatário ou cooperativa que ficam sub
rogados, para esse fim, em todas as obrigações do produtor; 

b) pelo produtor, quando ele próprio industr-ializar seus produ
tos ou vendê-los no varejo, diretamente ao consumidor. 

II - da contribuição de que trata o artigo J9 do Decreto-lei 
n'-' 1.146, de 31 de dezembro de 1970, a qual fica elevada para 2,6% 
~dois e' seis décimos por cento), cabendo 2,4% (dois e quatro décimos 
por t.:ento) ao FUNRURAL. 

§ J9 Entende-se como produto rural todo aquele que, não tendo 
sofrido qualquer processo de industrialização, provenha de origem 
vegetal ou animal, ainda quando haja sido submetido a pr()Cesso de 
beneficiamento, assim compreendido um processo primário, taf 
como descaroçamento, pilagem, descascamento ou Hmpeza e outros 
do mesmo teor, destinado à preparação de matéria-prima para 
posterior industrialização. 

§ 2~" O recolhimento da contribuição eswbelecida no item I 
deverá ser feito a'té o último dia dO mês seguinte àquele em que haja 
ocorrido a operação de venda, ou transformação industrial. 

§ 3~" A falta de recolhimento, na êpoca própria, da contribuição 
estabelecida no item I sujeitará, automaticamente~ o contribuinte à 
multa de lO% (dez por cento) por semestre ou fração de atraso, cal
culada sobre o montante do débito, a correção monetária deste e aos 
juros moratórias de i% (um por cento) ao mês sobre o referido 
montante. 

§ 49 A infraçào de qualquer dispositivo desta Lei Comple
mentar e de sua regulamentação, para a qual não haja penalidade 
expressamente cominada, conforme- a gravidade da infração, su
jeitará o infrator à multa de I (um) a 10 (dez) salários mínimos de 
maior valor no Pais, imposta e cobrada na forma a ser definida no 
regulamento. 

§ 5~" A arrecadação da contribuição devida ao FUNRURAL, 
na forma do artigo anterior, bem assiffi das correspondentes multas 
impostas e demais comínações legais, será realizada, preferencial~ 
mente, pela rêdc bancária credenciada para efetuar a arrecadação 
das t.:ontribuições devidas ao INPS. 

§ 6"' As contribuições de que tratam os itens [ e II serão devidas 
a partir de ]'i' de julho de 1971, sem prejuízo do recolhimento das 
contribuições devidas ao FUNRURAL-, até o dia imediatamente 
anterior àquela data, por força do disposto no Decreto-lei n9 276, de 
28 de fevereiro de 1967. 

LEIN• 6.195-de 19DEDEZEMBRODE 1974 

Atribui ao FUNRURAL a concessão de prestações por 
acidente do trabalho. 

Art. 5"' O custeio dos benefícios do FUNRURAL, por acidente 
do trabalho, na forma de.(ta lei, .será atendido por uma contribuição 
adicional de 0,5% (cinco décimo por cento) incidente sobre o valor 
comercial. dos produtos agropecuários em sua primeira comer
da1ização. 

LEICOMPLEMENTARN• 16-DE30DEOUTUBRODE 1973 

Altera a redaçâo de dispositil'OS da Lei Complementar 
n9 11, de 25 de maio de 1971, e dá outras providências. 

! Ão~· Comissões de Constituição e Justiça, de Legíslação 
Social, de Agricultura e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lind~so)- O projeto que acaba de 
ser lido será publicado e remetido às comissões competentes, 

hem 1: 

Pa~sa-se à 
ORDEI\1 DO DIA 

Discuss~o. em turno único, do Projeto de Resolução n~' 
09. de 1978 (apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça como conclusão de seu Parecer n9 51, de 1978), que 
suspende a execução do art. lO do Decreto-lei Federal n~> 

1.216, de 9 de maio de 1972 e do § 29 do art. 98 da Lei 
Paulista n"' 440. de 24 de setembro de 1974. 

_Em discuss~o o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM) - Sr. Presidente, peço 
verincação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso}- Para se proceder à veri
ficação de votos solicitada pelo Sr. Senador Evandro Carreira, esta 
Presidência suspende os trabalhos por 10 minutos, a fim de que os 
Srs . .Senadores que se encontram em seus gabinetes possam vir a ple
nário. 

(Suspensa às 18 horas e 38 minutos. a sessão é reaberta às 
/8 horas e45 minutos.} 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Ã Presidência encarece 
aos Srs. Senadores que ainda se encontram nos gabinetes o favor de 
se dirigirem ao plenário. 

Vai-se proceder à verificação solicitada peio Sr. Senador Evan
dro Carreira. 

A Presidência solicita aos Srs. Senadores que tomem os seus lu-
gares. (Pausa.) 

Em votação o Projeto de Resolução n~' 9, de 1978. 
Os Srs. Líderes votarão em primeiro lugar. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

VOTAM ·'SIM" OS SRS. SENADORES: 

Eurico Rezende - Gilvan Rocha - Accioly Filho - Alexan
dre Costa- Altevir Leal - Arnon de Mello- AugUsto Franco
Benedito Ferreira - Henrique de La Rocque - José Sarney -
Lenoir Vargas - Lourival Baptista - Luiz Cavalcante - Luiz 
Vianna- Magalhães Pinto - Mendes Canale- Otto Lehmann -
Renato Franco- Ruy Santos- Saldanha Derzi- Wilson Gonçal ... 
ves- Agenor Mar ia - Cunha Lima - Dirceu Cardoso - Evandro 
Carreira- Evelâsio Vieira- Leite Chaves- Paulo Brossard- Ro-
berto Saturnino. 
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Votaram Sim 29 Srs. 
Senadores_ Não houve abstencào nem votos contrários.. 

A matéria fica com sua votação adiada por falta de quornm 
regimentaL 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 2: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores sobre a Mensagem n'i' 32, de 1978 
(n.;. 03/78, na origem), de 12 de janeiro do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à delibera
ção do Senado a escolha do Sr. Carlos Jacyntho de Barros, 
Ministro de Primeira Ctasse, da Carreira de Diplomata, para 
ex.ercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Rein_o de 
Marrocos. 

A matéria constante do item 2 da pauta da Ordem do Dia da 
presente sessão, nos termos da alínea "h" do art. 402 do Regimento 
Interno, deverá ser apreciada em sessão secreta. 

Solicito aos Srs. Funciori_ários as providências necessáriaS" a· fim 
de que seja respeitado o dispositivo regimental. 

(A sessão roma-se secreta às 18 horas e 5Q_ minutos e volta 
a ser pública às 18 horas e 55 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

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

Como temos acentuado, em pronunciamentos feitos nesta tribu
na, a poHtica de pessoal atualmente adotada pelo Poder Executivo, 
no que tange aos servidores inativos, se ressente de graves e injusti
ficáveis distorções que, se não forem prontamente sanadas, poderão 
concorrer para que se avolume ainda mais o descontentamento e a 
inconformidade reinante no seio dessa numerosa classe. 

1:: sem dúvida inacreditável o que se passa nesse importante 
setor, em termos de desigualdade de tratamento para situações rigo
rosamente iguais. Sem falar nos que se transferiram ·ou se transfexem 
à inatividade por invalidez, cuja situação será analisada no próximo 
discurso, temos hoje, só na área de aplicação do Plano d.e.Cla_s_s.ifi
cação de Cargos, as seguintes modalidades de aposentados: 

a) - os amparados pelo artigo 10 do Decreto-lei 
n.;. 1.256. de 26 de janeiro de 1973; 

b) - os beneficiados pelos Decretos-leis n~'s. 1.325 
e 1.445, de 26 de abril de 1974 e de 13 de fevereiro de 1976, 
respectivamente; 

c) os que foram totalmente exclufdos das vanta__gens 
previstas nos. mencionados diplomas legais. 

Passaremos em revista, a seguir, os atos e fatos que deram 
origem a essas anomalias, em conseqUência das quais ponderáveis 
contingentes de inativos ora se encontram em situação verdadei
ramente insustentável. 

A Lei n.;> 5.645, de 10 de novembro de 1970, que estabeleceu as 
diretrizes para a classificação de cargos no serviço público civil da· 
União. em nenhum dos seus dispositivos fez a mais leve referência 
aos aposentados que, a prevalecer tal orientação, ficariam à margem 
dos benefícios por ela instituídQS. 

Posteriormente, porém, partindo da constatação de que a posi
ção desses servidores era extremamente precária, em termos de 
aviltamento, dos respectivos orçamentos familiares. como o Congres
so Nacional e a Imprensa vinham denunciando, com freqUência~ o 
Governo resolveu alterar sua poHtica de pessoal para estender aos 
mesmos as vantagens que, por via da classificação, seriam conce
didas aos que estavam em atividade. Surgiu, assim, o Decreto-lei 
n.;. 1.256/73 que, ao ·majorar os vencimentos do funcionalismo, prati
camente equiparou, pelo seu artigo 10, os. inativos ao pessoal em 
ati v idade. 

Acontece que as deliberações dos que nos dirigem a partir 
de 1964 se caracterízam pela instabilidade. o que hoje nos é aprese·n--

tadO como definitivo amanhã pode ser completamente modificado. 
Foi exataffiente o que se deu com o artigo lO jã mencionado, cuja 
vigência teve duração efêmera, revogado que foi pele Decreto-lei 
n" 1.325, de 26 de abril de 1974. 

Além da supressão de tal dispositivo, o nQVO· decreto-lei deu no
va formulação ao problema das aposentadorias., reduzindo, dras
ticamente, os benefícios anteriormente concedidos, assim cómo O 
número de beneficiários. Além disso, estabeleceu que a revisão dos 
proventos dos aposentados se faria com base na classe inicial das cor
respondentes categorias funcionais e se se concretizaria na hipótese 
de haver disponibilidades financeiras e após a integral aplicação do 
Plano no Ministério, órgão integrante da Presidência da República e 
autarquia Federal. 

A essa altura, porém, inativos do Poder Judiciário e de alguns 
órgãos. do Poder Executivo em qu~ o Plano de Classificação jâ havia 
sido implantado vinham recebendo seus proventos majorados, visto 
que, ao ser revogado o artigo 10 do Decreto-lei n.;. 1.256/73, jã ti
nham direito adquirido às vantagens nele estipuladas. Enquanto 
isso, os demais aposentados permaneciam aguardandO o cumprimen
to de uma série de exigências instituídas pelo Decreto-lei 
n"' 1.325(74, em conseqiiência das quais a melhoria dos seus proven
tos, mesmos com as limitações impostas, era sempre procrastinada. 

Dois anos mais tarde, outfa alteração se verificava na legislação 
aplicável aos inativos. A impressão era de que a sitü3.Çif0 eVolUir_a_ 
para melhor. Com efeito, o Decreto~lei n91.445, de 13 de fevereiro de 
1976, ao reajustar os vencimentos do pes-soàl civil,.atenuou em parte 
a rigidez do diploma legal que o precedeu, pois, embora maritivesse a 
revisão dos proventos na clasSe inicial, fixou um prazo para que a 
vantagem fosse concedida e para que o pagamento das impOi"tãflcias
decorrentes da revisão de proventos fosse efetuado. Ademais, 
ampliou o alcance da medida, ao determinar que a atualização de 
proventos, antes restrita apenas aos casos de transposição (em 
pequeno número), fosse igualmente estendida às transformações de 
C4.i:t,,J 

Era impressão dominante, até mesmo nos meios administra
tivos, que o Governo havia deliberado contemplar os ãPoséntados 
em geral e não apenas aqueles que satisfizessem as condições para 
transposição de cargos. Julgava-se, também, que a atualização de 
proventos com base na classe inicial prevaleceria, como orientação 
normativa, em futuras classificações de cargos. 

Mas, corno já frisamos, a mutabilidade, na atual conjuntura,~ 
uma constante nos a tos e decisões governamentais. As decepções não 
se fariam esperar. Ao aprovar parecer da Consultaria Jurídica do 
DASP, o Diretor-Geral daquele órgão firmou entendimento se
gundo o qual a melhoria de proventos beneficiitria somente aos que 

- passaram à inatividade antes de \I' de novembro de 1974. Os que se 
aposentaram posteriormente àquela data .teria_m seus proventos cal
culados com base nos vencimentos quC. percebiam quando de sua 
passagem à inatividade, por entender que "conclusão diversa levaria 
à viol~ção do art. 102, § 2", da Constituição Federal". 

Em decorrência dessa interpretação, passamos a ter, como 
ressaltamos no início deste trabalho, três espécies de aposentados: os 
que, em virtude dos direitos adquiridos tiveram seus proventos cal
culados com base nas classes e níveis dos cargos que ocupavam 
quando se inativaram; os que passaram a perceber estipêndios cal
culados com base na classe inicial da correspondente categorial fun~ 
cional por haverem passado à inatividade antes de }'i' de novembro 
de 1974; e os que foram simplesmente excluídos das vantagens do 
Plano, por se aposentarem após aquele marco temporal, e cujos pro
ventos são calculados com base nos irrisórios VencimentoS do 
anterior sistema de classificação. 

Os argumentos da Consultaria Jurídica do DASP não resistem a 
qualquer anâlise. Um exemplo hipotético, mas que Pode ter ocorrido 
e certamente ocorreu na prática, demonstrará a inconsistência e a in
discutível fragilidade da orientação adotada. 

Suponhamos que um Oficial de Administração, integrante de 
Quadro Suplementar e não incluído no Plano de Classificação de 
Cargos, se tenha aposentado em 31 de outubro de 1974. De acordo 



Marto de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçilo II) Sexta-feira 17 437 

com a legislação e a jurisprudência administrativa citadas, ele teria 
direito à revisão dos seus proventos na classe inicial da Categoria 
Funcional de Agente Administrativo, em que se transformou a S!:rie 
de Classe de Oficial de Administrativo. Outro Oficial de Administra
ção, em absoluta igualdade de condições, inclusive quanto ao tempo 
de serviço e requisito para ingresso na função pública, que se houves
se inativado no dia 2 de novembro {apenas dois dias depois), teria 
seus proventos fpc.ados, não na classe inicial da Categoria Funcional 
de Agente Administrativo, com as vantagens do Plano, mas com 
base nos vencimentos que percebia à data em que se aposentou, pas
sando a perceber praticamente a terça parte da quantia com que seu 
colega seria aquinhoado. 

Se o que se aposentou depois de l~' de novembro continuou com 
proventos correspondentes aos salários pagos aos componentes de 
Quadros Suplementares, para que não se infringisSe o preceito cons
titucional consubstanciado no art. 102, § 2~>, invocado peta Consul
taria Jurídica do DASP, é claro que igual tratamento teria-que ser 
dispensado ao que passou à inatividade antes daquela data. Não se 
pode admitir conclusão diversa, a menos que se ponha de lado o 
bom senso e que se subvertam por completo os princípios de her
menêutica. 

A situação como está configura injustiça clamorosa, contra a 
qual se levanta a consciência jurídica do Pais. As reclamações contra 
esse absurdo chegam à imprensa e ao Congresso Nacional, de todos 
os pontos do nosso território. Os protestos assumiram tais propor~ 
ções que a Consultaria-Geral da RCpública foi chamada a intervir na 
Questão e, ao fazê-lo, reconheceu que é flagrante a dispa'ridade de 
tratamento para com aqueles, que, em situações idênticas às dos 
atuais integrantes dos Quadros Suplementares e não incluídos no 
Plano de Classificação de Cargos, foram aposentados anteriormente 
a I~' de novembro de 1974. Achou, por~m. que se pela via legis
lativa se poderia dar solução ao problema, visto que "a lei tem condi
ções de estabelecer critérios que, sem ferir a norma superior, preser
vem a igualdade reclamada" (Parecer L-159, de 23 de setembro de 
1977). 

O pronunciamento da Procuradoria Geral foi aprovado pelo 
Senhor Presidente: da República, motivo por que todos esperavam 
que Sua Excelência enviasse ao Congresso anteprojeto de lei corri
gindo a anomalia reconhecida e oficialmente proclamada pelo pró
prio Executivo. Todavia, isso não se concretizou. Pelo contrário, em 
novo Parecer (o de n9 L-164, de 20 de novembro do mesmo ano, 
emitido, portanto, apenas dois meses após a publicação do referido 
•iO tópico anterior), depois de tecer eruditas considerações, aquele 
5rgão jurídico firmou novo entendimento segundo-o qual, "hâ 
:-xceção dos servidores integrante$ do Quadro Suplementar, todos os 
1ue se aposentaram entre l~>-11-74 a 29~2-76, sem logra.rem concorrer 
~o Plano de Classificação de Cargos, estão amparados pela Le
jslação que dispõe sobre os reajustes de proventos, inclusive os do 
•rt. 3~' da Lei n~> 6.184/74", 

Como se vê, a emenda saiu pior do que o soneto. O novo Pare
"'='r não faz qualquer referência à correção das injustiças apontadas 
10 anterior. O Executivo atê agora não moveu uma palha no sentido 
1e usar a via legislativa para pôr fim às discrepâncias de tratamento 
nJr ele próprio assinaladas. 

1: realmente lamentável que tudo isso esteja ocorrendo e que 
iezenas de milhares de antigos servidores, com inestimáveis serviços 
•restados à Pátria, hoje se _encontrem em situação humilhante, com 
•roventos que não dão sequer para o atendimento de suas necessi
ades essenciais de subsistência. 

Mas, que fazer? Como tirar esses compatriotas de tão incómoda 
aflitiva posição? Os Deputados e Senadores, que sentem mais de 
~.-to os anseios do povo, estão, na atual conjuntura impossibilitados 
e apresentar qualquer projeto de lei sobre organização dos serviços
úblicos, regime jurídico do funcionalismo ou que disponha sobre 
•atêria que impliqqe no aumento da despesa. Qualquer iniciativa 
.=.rlamentar nesse sentido não teria condições de vingar, pois seria fa
·!mente fulminada pela maioria governamental, sob a alegação de 
• .-.nifesta inconstitucionalidade. 

Não deixaremos~ porém, de reclamar contra esse estado de 
coisas, de exigir do Poder Executivo providências que- acabem, de 
uma vez por todas, com as discriminações ora existentes no seio dos 
servidores ativos ou inativos. Prosseguiremos nessa tarefa, com em
penho cada vez maior, até que os nossos dirigentes compreendam 
que o princípio constitucional da igualdade perante as leis não é 
privilégio de grupos, mas uma conqUista inalienável de tod.os os 
brasileiros. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - A Presidência 
deixa de designar a Ordem do Dia para amanhã, em face da realiza· 
ção de sessão especial desta Casa destinada a reverenciar a memória 
do Senhor Senador José Esteves. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 10 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS 
-FREIRE NA SESSÃO DE 15-3-78 E QUE ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE
RIORMENTE.-

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Aomissão da Liderança da ARENA em não abordar a parte 
polítiCa da Mensagem presidencial não c:Hspensa à Oposição o dever 
de analisá-la, sob este aspecto. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - hS) - V. Ex• está en
ganado. Não houve omissão. Eu abordei a parte política. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella. Fazendo soar a cam
painha)- Peço ao nobre Líder que não interrompa o orador sem o 
consentimento do mesmo. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - O Senador 
Roberto Saturnino deverá, amanhã, ocupar-se dos seus elementos 
económico~ financeiros. 

Não sabemos se o ilustre Líder da ARENA deseja usar do direi
to de aparte. Mas, se o quiser, concedemo-lo com toda satisfação, 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Pelo pouco tempo qu.e 
V. Ex• dispõe, quero fazer uma rápida retificação. Abordei a par~e 
política da Mensagem. É ~ue V. Ex• não me honrou, nem me gratifi
cou com a sua chegada tempestivamente ao plenário. Essa matéria 
que V. Ex~ qualifica de omitida foi enfrentada no discurso da 
Liderança. Apenas isso o que quero dizer. Mas, há realmente uma 
diferença de estilo, até de temperamento ou mesmo de tempero 
ideológico entre O meu modo de examinar e o de V. Ex• Mas, a meu 
modo, eu teci considerações em torno da parte política da 
Mensagem. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Pelo teor da 
parte política da Mensagem presidencial, compreendemos os 
Pruridos da Liderança da ARENA em tê-la analisado tão sutilmente, 
que conseguiu fazer com que ela passasse despercebida. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, li' de dezembro de 1977: dis
curso presidencial, ouvido por toda a NaçAo, o qual despertava em 
milhares de brasileiros, talvez mesmo alguns milhões, expectativas de 
que o Governo se dispunha - finalmente - a pôr termo às leis de 
exceção. Por isso, a oração do Chefe do Governo era saudada por 
um editorial do Jornal do Brasil, do dia 5, nos eguintes termos: 

"0- discurso do Presidente da República à ARENA foi 
um passo à frente. Ele torna mais claros os propósitos 
democratizantes do Governo." 

Três meses se passaram. 1" de março de 1978: Mensagem presi~ 
dencial lida no recinto do Congresso Nacional. Talvez se pudesse di~ 
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zer, fazendo um paralelo c_om aquela manifestação da imprensa: O 
discurso do Presidente da República à Nação foi um passo atrás. Ele 
torna mais claros os propósitos autocratizantes do Governo_. 

Com efeito, corno assinala ainda aquele mesmo periódico: 

"No dia em que o Congresso Nacional vivia a formalida
de de instalação dos seus trabalhos, a Mensagem presidencial 
fulminou a iniciativa -e- atroou o recinto parlamentar com 
repreensões descabidas e ameaças, que a insuficiente clareza 
tornava vetadas. Na verdade mostravam-se com uma rudeza 
incomum para peças de circunstância, como costurriam se·r as 
mensagens em que os governantes, pela abertura do ano 
legislativo, apresentam justificativa política do ano anterior e 
oferecem a visão de propósitos para o que se inicia." 

Sim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, talvez rudeza incomum, 
mas não inédita, porque hã cerca de século e meio também uma 
câmara de representantes do povo era saudada com a desconfiança e 
até a hostilidade do então Chefe de Estado. Era a instalação da nossa 
primeira Assembléia Nacional Constituinte, e a ela comparecia o 
Imperador que, na sua Fala do Trono, cavava um fosso que, mais 
adiante, se mostraria intransponível, ao afirmar que estava disposto 
a observar e a fazer cumprir a Constituição, que seria elaborada por 
aquela Casa, .. se for digna de mim e da Nação". 

Era, portanto, o divórcio entre o Governo e a Na,ção ali repre
sentada. 

E o que assistimos, na última Mensagem presidencial, foi o mes
mo tom autoritário de quem se reserva a faculdade de discernir entre 
o bem e o mal, não o Chefe de Estado que comparece a uma 
Assembléia popular para se curvar diante da Nação ali representada. 

Talvez se pudesse dizer que, de qualquer forma, a Mensagem 
trouxe no seu bojo a reafirmação do .. progresso que se pretende 
alcançar a partir deste último ano de meu governo, em termos de 
institucionalização dos ideais da Revolução de 1964,.. · 

Acontece, entretanto, que não é a primeira vez que o Congresso 
Nacional ouve exortações como esta. Aqui temos, por exemplo, a 
Mensagem que o primeiro Presidente do Movimento de 1964 reme
teu ao Congresso, acompanhando o projeto do que seria- chamado 
a Constituição de 67, e Sua Excelência dizia praticamente a mCsma 
coisa: 

"A continuidade da obra revolucionária deverâ ficar 
assegurada por uma nova Constituição que, a par da unidade 
e harmonia, represente a institucionalização dos ideais e 
princípios que a inspiraram. 

E mais adiante: 

.. A experiência revolucionária se traduzia no texto de 
forma capaz de assegurar a sua continuidade e consolidação 
pelo Governo a iniciar~se em 15 de março de 19_67 ." 

Veio a Constituição. Iniciou-se o novo Governo exatamente a 
15 de março daquele ano. Mas, a História registra que aquela Consti
tuição não foi respeitada, que aquela Constituição -como este pro
gresso agora, a que se refere o Senhor Presidente da República- foi 
frustrada, ela que tinha sido apresentada como consubstanciando os 
"ideais revolucionários". Por outro lado, o Governo que se instalou 
em 1967, que jurara cumprir aquela Carta, nem aquele mesmo 
Governo cumpriu o seu juramento. Com-efeito, em 13 de dezembro 
de 1968 com o Al-5, conspurcava a Constituição que foi inspirada, 
que foi elaborada, que foi aprovada pelos homens que diziam 
representar ela os ideais de 64. 

Recorremos, uma vez mais, ao Jornal do Brasil, quando 
afirma: 

Há qualquer coisa de dramático, mas que, pela repetição 
monótona, já podia ter sido corrigido, na ambivalência que 
faz dos Presidentes da série revolucionária governantes que 
falam em democracia, mas agem, apesar disso, no sentido 
oposto. (15-1-78) 

E agindo num sentido oposto, vem, como veio, a última Mensa
gem do Senhor Presidente da República, querendo justificar atas 
injustificáveis, como, por exemplo, o da outorga da Reforma Judiciá
ria. 

Sim, Sua Excelência o Chefe da Nação, em seu documento, 
refere-se à reestruturação do falho e emperrado sistema judiciário do 
País, que se buscou impedir - são palavras de Sua Excelência -
"sob os mais variados pretextos, desde doutrinários e aparentemente 
perfeccionistas ou simplesmente de oportunismo evidente". 

Ora, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, de quem partiu tais ex
pedientes? Quem usou de pretextos para impedir a aprovação do 
projeto do Executivo ou contra ela se rebelar? A Casa é testemunha 
- e o Senador Accioly Filho o comprovou reiteradas vezes, em sua 
faina através deste País - de que não foi uma nem foram poucas 
aquelas pessoas físicas ou jurídicas, personalidades eminentes do 
mundo brasileiro ou instituições que estão acima de qualquer sus
peita, que levantaram a sua voz e o seu protesto contra a alternativa 
governamental de fazer uma reforma judiciária que não satisfazia às 
aspirações nacionais. 

A quem se refere o Senhor Presidente da República? Será a ór
gãos judiciários que se pronunciaram contra o proJeto do Executivo? 
Será contra professores de faculdades de Direito que -opinaram 
contra aquela reforma? Será contrajuristas,-do mais alto porte, que 
mostraram seu inconforrnismo com a tentativa que se fazia de 
implantar um projeto que não era a reforma, mas a anti-reforma do 
Judiciário? Será às OABs, que tantas e tantas sugestões apresen
taram inutilmente? Serâ que Sua ExcClência se refere ao ilustre 
Relator Senador Accioly Filho, digno representante da ARENA do 
Paraná, que não se dobrou ao projeto do Executivo, que se negou, 
com a sua autoridade, com a sua competência, com a sua isenção, a 
apor a sua rubrica na mensagem que aqui chegou. Ou serâ, simples
mente, ao MDB a quem o Presidente, mais uma vez, estaria se 
referindo como minoria evidentemente alienada pela paixão polí
tica?" 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a consciência nos ê inteiramente 
tranqUila e talvez poucas vezes o MDB tenha interpretado tão genui
namente os sentimentos nacionais como naquele episódio da Re
forma do Judiciário. Por isso mesmo, não terá sido por acaso a de
cisão unânime do seu órgão deliberativo maior, determinando a o não 
aprovação do projeto do Executivo. 

Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a mensagem do 
Executivo começa por af, justificando toda a série de arbítrio e de 
violência que se contém no chamado "pacote de abril" - ele sim, 
que é a negação da transigência, que é demonstração eloqUente da 
insensibilidade política de um Governo que tem demonstrado reitera
das vezes que não sabe lidar com órgãos de representação popular. 

_Este aliás, o pensamento dos principais órgãos da Imprensa do 
Brasil, a exemplo de O Estado de S. Paulo que diz: 

A iritransigência é a negação da política como virtude e valor. E 
a intransigência foi a raiz do "pacote" de abril a emenda constitu
cional para a reforma do Judiciário foi apenas um teste da subordina
ção do Congresso, para que se visse até onde era este capaz de chegar 
em matéria de submissão, sem motivação, de rendição, sem pacto ou 
armistício. Um teste, por conseguinte, do coeficiente de arbítrio de 
que o Poder Executivo, face institucional do Poder Revolucionário, 
não queria e não qUer abrir mão. Por isso, repelido o arbítrio pela 
manifestação lisa e legítima do Legislativo, gritou-se a .. ditadura da 
minoria": o arbítrio só se satisfaz com a totalização, não sabe como 
tolerar nem denominar as divergências, ignora as divisões, as distin
ções. Tudo tem que ser maioria esmagadora, senão unanimidade. E, 
se a maioria não existe, cria-se, Dão foi outra a retaliação de um dos 
dispositivos do ••pacote" de abril 

Fala o Presidente da República da necessidade, que mnguêm 
nega, e da urgência, que todos reconhecem, de uma reforma jUdiciá
ria neste País. No entanto, o fato é que a reforma judiciária, impOsta, 
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como jã dissemos, não se constituiu propriamente numa reforma que 
dinamizasse a administração da justiça, tornando-a mais rápida e 
eficiente. Quase um ano decorrido e aí continua a mesma justiça em
perrada, lenta, tarda, elitista, cara. E poderíamos perguntar ainda: 
dentro mesmo desse período de tempo, por que o Executivo não pro
videnciou até hoje a regulamentação das reformas que fez, para 
poder efetivar aquela reforma que ele dizia tão urgente e tão objeto 
das aspirações nacionais? Isto mostra, exatamente, que a reforma do 
judiciârio foi, apenas, um pretexto. Pretexto para um ato de força, 
um ato de força contra o órgão de representação popular. E o que 
restou do episódio? Restou tão-somente o ranço do autoritarismo, 
do personalismo, da auto-suficiência de que a mensagem pre
sidencial do último dia l9 ainda está tão impregnada. Sim, disso não 
haveria prova outra maior do que vir ao Congresso Nacionaf, naque
le momento formal e solene e, perante as suas próprias vítimas, que
rer justificar o fechamento da Casa do povo. 

Com toda ênfase, proclamas que não aceitamos as assertivas, 
então feitas mesmo porque poderíamos perguntar - e a resposta 
encontraríamos na própria Mensagem Presidencial- por que então 
Sua Excelência fechou o Congresso Nacional em 77? Pela reforma 
judiciária a exigir urgência não terâ sido, pois, como assinalamos, at~ 
hoje não providenciou as medidas necessárias para a sua implementa
ção efetiva. Diz Sua Excelência, eXpressamente, que fechou a Casa 
do povo porquê julgava necessârias medidas "essenciais à manuten
ção do clima de serenidade, de ordem púbÜca e de segurança interna 
do Pa.ís". Sabia que não obteria o apoio da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal para tais medidas e, por isso, molu proptio auto
ritária, autocrítica, ditatorialmente. editou as reformas de abril. E 
que medidas tão essenciais foram estas? Foram estabelecer a eleição 
indireta para os Governadores de Estado, criar a figura ridícula de 
senador biôníco, estender a Lei Falcão às eleições gerais do Brasil, 
diminuir o quorum para reformas constitucionais... ~ 

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

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouçamos V. Ex• 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Nobre Senador 
Marcos Freire, eu, como de resto creio que toda a Casa, acompanha 
com muita atenção o discurso de V. Ex• e, nesse acompanhamento, 
a série de argumentos desenvolvidos por V. Ex'" vai-me chocando 
aos poucos. Um deles ressalta, é a última acusação que V. Ex• for
mula ao Executivo, de não ter, até hoje, apresentado as conclusões 
das reformas propostas e iniciadas em abril. Ora, pelo qUe me 
consta, e creio que a toda a Nação, V. Ext é do grupo chamado 
.. autênticos" do MDB e é exatamente nesse grupo, onde V. Ex• se 
situa, que se verifica a maior resistência ao diálogo- perseguido pilo 
Governo na busca de um consenso nacional para a formulação das 
reformas institucionais. Não é de se causar estranheza, pois, que 
sendo V. Ex• um dos mais brilhantes dos "autênticos", daqueles que 
resistem sequer ao diâlogo, vem agora acusar o Poder Executivo de 
não ter ainda apresentado o projeto de Reforma? Esta, a indagação 
que faria a V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- V. Ex• nilo terá se 
:<percebido da crítica específica feita. Trata-se da necessária regU: 
amentação, da reestruturação do_ Judiciário e, para isso, o Executivo 
.ão precisa de diâlogo de qualquer espécie. Quando o Executivo 
::uer aprovar suas mensagens nesta Casa, sabe que conta com o 
,_paio incondicional da Aliança Renovadora Nacional e, portanto, 
-m relação à regulamentação de reformas anteriores, não precisaria 

até por questão de quorum - desse consenso, que ele dispensou. 
:uando fez, exatamente, a Reforma -do Judiciário. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) --Permite V. Ex• um 
~parte, nobre Senador? 

O SR. MARCOS FREmE (MDB - PE) - Ouviremos o 
iustreSena'dor Benjamim Farah, com toda satisfação. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- O nobre S~nador Bene
dito Ferreira est~ falando em diálogo; que V. Ex~> pertence a um 
bloco que foge ao diálogo. Pergunto: que diálogo é: esse? Fomos 
convocados para algum diãlogo? O nobre Representã.nte do Gover
no, encarregado do diãlogo, já bateu em quase todas as portas. só 
não bateu na porta do partido da Oposição. Segundo noticias dos 
jornais, Sua Excelência reserva o fim da fila, lâ para abril, talvez 
maio, quando ele convocarã um representante do MDB para o diá
logo. Jã estou prevendo qual seja esse diálogo. f: para receber as 
informações daquilo que a ARENA vem coletando e depois impor, 
novamente, ao partido, Mas, não fomos convocados a diálogo 
algum, portanto, não somos rebeldes ao diálogo. O que tem aconte
cido, isso sim, é uma insensibilidade em relação ao nosso Partido, no 
que tange ao chamado diâlogo. 

O SR. MARCÓS FREIRE (MDB - PE) - Agradecemos ao 
aparte do ilustre Senador Benjamim Farah. Concordamos com o 
espírito do aparte de S. Ex•, mesmo porque, com toda a considera
-ção que nos merece o ilustre Senador Petrônio Portdla, Presidente 
desta Casa, temos uma triste experiência do diálogo do passado, por
que estãvamos no diálogo antes do "pacote" de abril, estávamos no 
diálogo antes do fechamento do Congresso Nacional em abril da
quele ano. 

Gostaríamos, ainda, de complementar a referência feita à falta 
de iniciativa do Governo e mesmo à sua responsabilidade pela ausên
cia de disciplinamento de importantes dispositivos constitucionais, 
por falta de empenho ou de simples apoio a iniciativas parla!Denta
res. ~ o caso, por exemplo, do projeto apresentado por um dos nos
so companheios do MDB, o Senador Mauro Benevides, em relação à 
regulamentação do art. 45 da Constifuição, que prevé o processo de 
fiscalização a ser exercido pelos rePresentantes do povo, dos atas do 
Poder Executivo. Proposíturas como essa até hoje, não tiveram bom 
êxito. E, se não tiveram êxito, evidentemente, não foi por falta de 
apoio da Minoria nesta ou na outra Casa do COngresso Nacional. 

Aliãs, mais adiante, a Mensagem do Senhor Presidente da RepúM 
blica refere-se, de maneira explícita, à vãlvula tão bem imaginada, 
mas neril tão bem utilizada, das leis complementares. E nós per~ 
guntaríamos~ de quem é a culpa dessa vãlvula não estar sendo bem 
utilizada? Se a Câmara, se o Senado, se o Congresso são dominados 
pela Maioria arenista, essa censura não nos diz respeito. O Senhor 
Presidente da República estã dando, pois, uma "pichada" naqueles 
que integram o Partido do qual ele é o Presidente de Honra. e: pre-
ciso, sim, elaborar inúmeras leis complementares de que nos ressenti
mos. A crítica, a respeito, é procedente talvez a (mica procedente nes
sa parte política da Mensagem. Mas ela não diz respeito à Oposição, 
pois, af também, nós somos vítimas e não culpados. 

Falávamos, antes disso, das medidas do "pacote" de abril, espe~ 
cificadas devidamente. Pelo que nos é dado concluir, o Presidente jul
gava-as da maior importância, editando-as, ditatorialmente, porque 
sabia que 'não teria a aquiescência do Congresso para - repita-se -
"manutenção do clima de serenidade, de ordem pública e de se
gurança interna do País". 

Meu Deus! Onde .. Lei Falcão" Senador biônico, Governador 
biônico ou Presidente biônico, assegura tranqailidade de ordem pú
blica e de segurança interna deste País? Estamos vendo, inclusive nos 
últimos episódios, ocorridas até de natureza militar, a insatisfação 
que se generalizou entre os brasileiros, graças àqueles atas de força 
praticados pelo Presidente da República. 

Sr. Presidente. Srs. Se_nadores, o Presidente fez o que quis. O 
Presidente faz o que quer. E, no entanto, traz, apesar disso, maior 
perplexidade à Nação quando acenando com fantasmas que não nos 
são dados perceber, se refere, em sua mensagem, a "fatos vindouros 
que para nós se indefinem, hoje, nas brumas de um futuro ainda 
incerto." Mas -Deus do céu! - O Presidente disse que a Casa iria 
impedir que ele tomasse as medidas necessárias à tranqUilidade do 
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País. Ele fecha a Casa do povo, edita reformas que bem quer e bem 
entende e depois ainda fala em fatos vindouros indefinidos e em 
brumas de um futuro incerto? 

Como assim'? Talvez, Sr. Presidente, Srs. Senadores, seja o re
conhecimento da fraqueza dos regimes fortes.~. por certo, a indefini
ção dos rumos de 64, a responsável pela indefinição do que estâ para 
vir. 1964 teve uma bandeira que desfraldou nesse País; muitos acredi
taram nessas bandeiras, e elas falavam de liberdade, falavam de 
democracia, fâlavam de direitos humanos e, no entanto, estamos 
cada vez mais distantes daqueles ideais Proclamados. Julgamos, Sr. 
Pfesidente que o que pode nos dar certeza do futuro, que o que pode 
acabar com essas brumas, a que se refere o Presidente da República, 
é exatamente se subordinar à vontade ao povo, através de seus 
legítimos órgãos de representação politica. 

Uma Revolução que se julga Revolução, que se sente intérprete 
dos anSeios nacionais, não teme entregar e devolver ao povo o poder, 
convocando uma Assembléia Nacional Constituinte. ~ o_ próprio 
Presidente quem critica - ele também - a Constituição, dizendo-a 
"lamentavelmente casuística". Se assim é, vamos fazer uma nova 
Constituição, pois não fainas nós quem a fizemos. A Constituição 
que aí estâ nos deram, nos outorgaram, nos impuseram -e hoje é o 
Senhor Presidente da República quem a censura e a maltrata. 

Não sabemos bem se se refere aquela de 67, que Castello Branco 
dizia consagrar os ideais de 64, ou se aquela outra de 69, imposta 
pelo poder da força de uma Junta Militar que, desrespeitando as pró
prias leis do Movimento de 64, impediu que o titular considerado 
legitimo da Presidência da República assumisse o Governo do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella. Fazendo soar a 
campainha.) - O tempo de V. Ex• hâ muito findou. Entretanto, 
houve, ainda hã pouco, um equívoco por parte da Assessoria não ad
vertindo o Presidente sobre o tempo do nobre Líder da Maiori'a, 
razão pela qual deixei que pasS-iSse muito do tempo regimental per
mitido, por uma questão de eqUidade. Peço a V. Ex•, entretanto que, 
no mais breve espaço de tempo possível, ultime o seu discurso. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Tentaremos fazê-lo 
e agradecemos sua atenção, solicitando ao Presidente que nos pro
porcione o tempo eqUitativo ao garantido ao Sr. Lrder da Maioria. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - S. Ex• estava 
falando por cessão de um Senador, portanto, ele dispunha de mais 
tempo; não obstante isso, falou mais que o permitido e é exatamente 
por essa razão que achei não devesse interromper V. Ex• quando 
avisado pela Assessoria. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradecemos a li· 
beralidade da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Peitrônio Portella)- Justiça. 

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

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pois não. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Senador Marcos Freire, 
congratulo-me com o discurso que V. Ex• estâ fazendo na tarde de 
hoje e, não tenho dúvidas de que a Maioria desta Casa - das duas 
Bancadas do Senado - está de acordo com V. Ex• Tenho quase 
certeza que .:. grande maioria dos ilustres Senadores da ARENA 
concorda com V. Ex• e, se de uma certa forma, são eles obrigados a 
discordar de V. Ex• é porque tem o dever de ofício de dCfender o 
"pacote de abril", situação muito incôri1oda, e muito d.ificil. V. Ex• 
coloca em destaque o ponto que tem constituído, hã muito tempo, o 
motivo da interrogação brasileira: se havia urgência para se praticar 
ato de tamanha força, por que, até agoJa, não saiu a regulamen· 
tação'? O pior, Senador, é que um dos pontos que entravam essa pró
pria regulamentação é o que diz respeito à definição do contencioso 
administrativo. Veja-se, criou-Se-o contencioso administrativo e não 
se tinha, sequer, consciência das suas coordenadas. de seu campo de 

delimitação. E hã, nisso tudo, uma coisa de maior gravidade, mais 
terrificante do que o_ "pacote de abril": é aquilo que estã constituin
do ameaça para essa Casa. Um jornal, recentemente, divulgou uma 
longa publicação como sendo um resultado da elaboração do Gover
no no sentido de encaminhar as reformas. Aquilo é tão chocante, 
que, creio, homem nenhum de sensibilidade ou de mínimo conhe
cimento jurídico pudesse ir além da leitura da metade dos seus arti
gos. É verdade que não é um trabalho oficial, é oficioso, e tranqUiliza 
essa Casa, até certo ponto. Um desmentido do ilustre Senador Petrô· 
nio Portella de que aquilo não saiu das suas mãos, nem foi um resul
tado, até aqui, do seu esforço no tão decantado diálogo nacionaL 
Mas, veja V. Ex• que, antes do "Pacote Alvorada", saiu publicação 
desmentida, e o resultado confirmou exatamente aquilo que se temia 
e em que não se acreditava. Entre as coisas que postula essa oficiosa 
matéria, difundida pela Folha de S. Paulo, está a de que até os proje
tas desta Casa e do Congresso, por mais singelos que sejam, terão 
que ter o apoio da Liderança ou de um terço dos seus membros, para 
aceitabilidade e encaminhamento. Veja que isso apresenta 
cerceamento jamais havido na história do País. Nobre Senador, para 
não me alongar, quero me congratular com V. Ex• e concordar, com 
os fundamentos do que afirma, porque, de resto, a Nação está em 
consonância com esse pensamento. Quero ainda revelar a V. Ex• 
que a intranqUilidade nacional tem aumentado, nesses últimos dias, 
a partir da amostragem feita do que seria o prcijeto a ser enca
minhado ao Congresso, a pretexto de se fazer uma reformulação no 
sentido da democratização brasileira. Muito obrigado a V. Ex• e me 
desculpe pelo tempo tomado,jâ que o seu tempo estâ quase esgotado. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradecemos ao 
nobre Senador Leite Chaves, pela colaboração que traz ao nosso 
pronunciamento. 

Evidentemente, que muitas outras considerações teríamos e 
poderíamos ainda fazer a respeito da parte política da Mensagem 
Presidencial. Contudo, não querendo abusar da atitude da Mesa, 
elastecendo o nosso tempo, iremos, numa outra oportunidade, pros
seguir na análise critica da Mensagem Presidencial. 

Desejamos apenas, na parte final do pronunciamento desta tar
de, dizer que estamos convencidos de que a democracia é o caminho 
que poderá fazer deste País um grande mutirão para a construção do 
nosso futuro. Lamentamos que na Mensagem Presidencial, que 
reafirma possível propósito governamental de revogar as leis de 
exceção, não anuncie também a revogação do aborto maior das leis 
de exceção, que é o próprio "pacote de abril". Pelo contrário, o 
Senhor Presidente da República veio defender a sua manutenção; 
mais do que defender, mais do que}ustificar o próprio ato em si
talvez num momento de perturbação política, de uma crise tah:ez 
intestina do sistema Cuja efetiva profundidade nós ignOremos - ele 
chega a anunciar o seu "indisfarçável potencial de durabilidade, se 
não de permanência, por traduzirem evidentes aperfeiçoamentos ins
titucionais". 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, com isso a Oposição não 
pode concordar, não pode admitir que se considerem aquelas altera
ções, impostas-pela força, num momento negro da história brasileira, 
como aperfeiçoamentos institucionais. Em tal caso, o fosso a nos 
separar serã cada vez maior. 

Vamos reformular a estrutura polftica e jurídica do País'? 
Vamos. A Oposição estã pronta para participar da reform~lação dos 
nossos quadros políticos, sociais e económicos. Mas se partirmos des
sa premissa, de que o "pacote de abril" implica em aperfeiçoamento 
institucionaf, então não se poderá cogitar de nosso apoio para qual! 
quer reforma nessa linha. Porque o regime existente não é democráti
co; é uma estrutura ditatorial de poder, e nós não vamos poder cola~ 
borar no aperfeiçoamento do regime que aí estâ. Mas colaborar, 
sim, com toda a Nação, com todas as classes sociais, para a implanta
ção de um regime de legalidade democrática. Este é o nosso anseio, e· 
esta a nossa esperança. (Muito bem! Palmas!) 
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ATAS DAS COMISSOES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

4• REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 15 DE 
MARÇO DE 1978 

Às dez horas do dia quinze de março de mil novecentos e setenta 
e oito, na Sala Clovis Bevilãcqua, sob a presidência do Sr. Sena
dor Daniel Krieger, presentes os Srs. Senadores Nelson Carneiro, 
Leite Chaves, Wilson Gonçalves, Orestes Quércia, Accioly Frlho, 
Italívio Coelho, Otto Lehmann, Mattos Leão, Dirceu Cardoso, 
Cunha Lima e Heitor Dias, reúne-se a Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente dá ínfcio aos 
trabalhos da Comissão. Lida e aprovada a ata da reunião anterior. 

Passa-se à apreciação da pauta: 1) Projeto de Resolução da 
Comissão de Economiã à Mensagem nl' 37/78, do Sr. Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta 
do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do 
Estado de Pernambuco (PE) a elevar em CrS 65.755.073,00 o mon
tante de sua dívida consolidada. Relator: Senador Wilson Gonçal
ves. Parecer: constitucional e jurfdico. Aprovado. 2) Projeto de 
Resolução da Comissão de Economia à Mensagem nl' 44/18, do Sr 
Presidente da Repúbtíca, submetendo à aprovação do Senado Fe· 
dera!, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Toledo (PR) a elevar o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 13.978.244,00. Relator: Senador Leite 
Chaves. Parecer: constitucional e jUrídico. Aprovado. 3) Projeto de 
Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n~' 45/78, dO Sr. 
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Monte Mor (SP) a elevar o montante de 
sua dívida consolidada em Cr$ 1.127.799,75. Relator: Senador Otto 
Lehmann. Parecei. constitucional e jurídico, Aprovado. 4) Projeto 
de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n'1 46/78, do 
Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral proposta do Sr. Ministro da Fazenda, púa que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar o montante de sua 
dívida consolidada em Cr$ 35.000.000,00. Relator: Senador Wilson 
Gonçalves. Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado. 5) Projeto 
de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n'~ 40/78, do 
Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Piratininga (SP) a elevar o montante de 
sua dívida consolidada em Cr$ 645.065.100,00. Relator: Senador 
Otto Lehmann. Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado. 6) Pro
jeto de Lei da Câmara n9 9/78 -Reajusta os vencimentos e salários 
dos servidores da Câmara dos Deputados, e dá outras providências. 
Relator: Senador Wilson Gonçalves. Parecer: constitucional e jurf
dico. Aprovado. 7) Ofício .. S" n~' 2, de 1978, do Sr. Presidente do Su
premo Tribunal Federal, Recurso Extraordinárío n~' 87.225, Estado 
de São Paulo, inconstituciOnalidade do art. 10 do Decreto-lei Fe
deral n' 1.216, de9-5-72, e do§ 21' do art. 98 da Lei 1Paulista n~' 44o, de 
24-9-74. Relator: Senador Orestes Quércia. Parecer: favorável nos 
termos do Projeto de Resolução. Aprovado. 8) Projeto de Lei do Se
nado· n' 160/77- Isenta os táxis do pagamento de pedágio. Relator: 
Senador ItaHvio Coelho. Parecer: constitucional e jurídico. Apro
vado, votando vencidos os Srs. Senadores Wilson Gonçalves por 
considerar a matéria financeira e Otto Lehmann de acordo com o 
voto do SenadN Wilson Gonçalves. 9) Projeto de Lei do Senado n~' 
252/77 - Faculta ao empregado rescindir o contrato de trabalho 
quando ocorrer alteração unilateral do mesmo por parte do empre
gador. Relator: Senador Orestes Quércia. Parecer: constitucional e 
jurfdico. Favorável no mérito. Aprovado. 10) Projeto de Lei do Se
nado n~' 242/77-Com-plementar ...:... Acrescenta § 41' ao art. 4• da Lei 
Complementar n9 26, de 11 de setembro de 1975. Relator: Senador 

Heitor Dias. Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado. 11) Pro
jeto de Lei do Senado nq 226/76- Altera a redação do§ 5'1 do art. 10 
da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973. Relator: Senador Italívio 
Coelho. Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado. 12) Substitu
tivo da Comissão de Saúde ao Projeto de Lei do Senado n~' 89/76-
Acrescenta dispositivos à Lei n9 2.604, de 17-9-55, que "regula o exer
cício da enfermagem profissional". Relator: SenaQ.or Dirceu Car
doso. Parecer. constitucional e jurídico. Aprovado. 13) Projeto de 
Lei da Câmara nl' 60/77- Autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Fundação Nacional para o Menor Excepcional- FUNAEX, e Pro
jeto de Lei do Senado n'~ 148/76- Estabelece normas de assistência 
ao excepcional e autoriza a criação da Fundação de Assistência ao 
Excepcional - FUNASE. Relator: Senador Otto Lehmann. Pare
ceres;injuddico o PLC nq 60/77 e inconstitucional e injurídica o PLS 
nl' 148/76. Em discussão, falam os Srs. Senadores Accioly Filho, 
Wilson Gonça!ves, Heitor Dias e Nelson Carneiro. Em votação, é 
vencido o Sr. Relator. A Comissão decide, por maioria devotos, 
rejeitar quanto ao mérito o PLC nl' 60/77 e consider~ Constitucional 
e jurídico o PLS n'~ 148/76. Relator vencido o Sr. Senador Accioly 
Filho. 14) Projeto de Lei da Câmara n9 87/77 - Introduz alteraçlo 
no Código de Processo Civil, a fim de regular o restabelecimento da 
sociedade conjugal, após a reconciliação dos cônjuges. Reliltor: Sena
dor Heitor Dias. Parecer: prejudicado face o disposto na Lei n' 
6.515, de 1977. Aprovado. 15) Projeto de Lei do Senado n~' 106/77-
Dispõe sobre o encaminhamento, pelos médicos que realizarem cirur
gia plástica ou correção ortopédica, de fotografi!i.~S·--e ·outrOs efe
mentos de informação ao Instituto Nacional de Identificação. Rela
tor: Senador Dirceu Cardoso. Parecer: constitucional e jurídico. Con
trário no mérito. Aprovado. 16) Projeto de Lei do Senado n~' 198/77 
-Introduz no§ 1'1 do art. 5'1 da Lei n'~ 3.807, de 26 de agosto de 1960, 
para o fim de determinar a filiação previdenciária Obrigatória dos 
miniStros de confissão religiosa. Relator: Senador Heitor Dias. Pare
cer. constitucional e jurídico1 com Emenda n~' 1-CCJ. Aprovado. 
17) Projeto de Lei do Senado n9 128/77 - Altera disposições legais 
relativas à proteção do trabalho do menor. Relator: Senador Orestes 
Quérica. Parecer: injuridico. Aprovado, vencido o Senador Nelson 
Carneiro. 18) Projeto de Lei do Senado n~' 249/77- Assegura ao 
empregado que rescindir o contrato de trabalho o direítO à percep
ção de férias proporcionais em qualquer hipótese. Relator: Senador 
Heitor Dias. Parecer: constitucional e jurídico. Contrário no mérito 
por inconveniente. Aprovado, votando com restrições os Senadores 
Wilson Gonçalves e Otto Lehmann. 19) Projeto de Lei do Senado n~' 
234/77- Dá nova redação ao art. 832 da CLT. Relator: Senador 
ltalívio Coelho. Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado, votan
do com restríções os Senadores Wilson Gonçalves e Otto Lehmann. 
20) Projeto de Lei do Senado n~' 253(77- Acres~nta pan\grafo 41' 
ao art. 487 da CLT. Relator: Senador Heitor Días. Parecer: injurí
dica. Aprovado, votando vencidos os Senadores Nelson Carneiro e 
Orestes QUêrcia. 21) Projeto de Lei do Senado n' 202/76- Modifica 
a redação dos arts. 157, !58 e 159 da CLT, aprovada pelo Decreto-lei 
n'~ 5.452, de l~'-5-43, Relator: Senador Heitor Dias. Parecer; injurí
dica. Aprovado. 22) Projeto de Lei do Senado n' 236/77.....,.... Dã nova 
redação ao art. 793 da CL T, que dispõe sobre a representação legal 
dos menores nas reclamações perante a Justiça do Trabalho. Rela
tor: Senador Italívio Coelho. Parecer: constitucional_e jurídico. Con
trário no mérito. Aprovado. 23) Projeto de Lei do Senado nl' 12/76-
Eleva o valor de benefícios mínimos a cargo do INPS, dando nova 
redação ao§ 59 da Lei n9 5.890, art. 39, de 8 de junho de 1973·. Rela
tor: Senador Heitor Dias. Parecer: inconstitucional, injurídica e con
trário no mérito. Aprovado, vencidos os Senadores Nelson Carneiro 
e Orestes Qllércia. 24) Projeto de Resolução da Comissão de Econo
mia à Mensagem n9 57 (78, dÕ Sr. Presidente da República, subme
tendo à aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Olinda 
(PE) a elevar o montante de sua dívida consolidada em 
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Crl45t.427.9l5,35. Relator: Senador Wilson Gonçalves. Parecer: 
constitucional e jurídico. Aprovado. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião lavrand_o eu, 
Maria Helena Bueno Brandão, Assistente, a presente Ata que, lida e 
aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 15 DE 
MARÇO DE 1978 

Às dez horas do dia quinze de março de mil novecentos e setenta 
e oito. na Sala .. Rui Bitrbõsi:t", sOb- a Presidêncra do Sr. Senador Mar
cos Freire, Presidente, e, eventualmente, do Sr. Senador Luiz cavai
cante, reúne-se a Comissão de Economia, com a presença dos Srs. Se
nadores Orestes Quércia, Augusto Frãnco, Josê Sarne)>,- Agenor 
Maria e Cattete Pinheiro. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Otair Becker, Milton Cabral, Arnon de Mello, José 
Guiomard, Murilo Paraíso, ViscoiiCelos Torres, Dinarte Mariz, 
Franco Montoro e Roberto Saturnino. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em 
seguida, é dada como aprovada. 

São lidos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres cons
tantes da pauta da reunião: 

Pelo Senador Luiz Cavalcante: 

Parecer favorável, concluindo por apresentar um Pro
jeto de Resolução à Mensagem n9 41, de 1978, do Sr. Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para Que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Rondonópolis (MT) a 
elevar em Cr$ 100.000.000,00 (cirii milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada; e, 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n9 3, de 
1978, que "autoriza o Instituto Brasileiro do Café, autarquia 
federal vinculada ao Ministério da Indústria e do- Comércio, 
a alienar imóvel de sua propriedade, localizado na capital do 
Estado de São Paulo. 

Pelo Senador Augusto Franco: 

Parecer favorável, concluindo por oferecer um proJeto 
de Resolução à Mensagem n"' 38, de 1978, do Sr. Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Sr, Ministro da Fazenda, para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Fátima do Sul (MT) a elevar 
em Cri 18.000.000,00 (dezoito milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Pelo Senador Orestes Quércia 

Pareceres favoráveis, concluindo por apreSerüar Pro
jetas de Resolução às seguintes Mensagens: n9 42, de 1978, do 
Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara 
d'Oeste (SP) a elevar em Cr$ 4.156.408,81 (quatro milhões, 
cento e cinqUenta e seis mil, quatrocentos e oito cruzeiros e 
oitenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada; 
e, n9 43, de 1978, do Sr. Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
V alinhos (SP) a elevar em Cr$ 13.785.824,00 (treze milhões, 
setecentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Pelo Senador Marcos Freire 

Parecer favorável, concluindo por oferecer um Projeto 
de Resolução à Mensagem n., 57, de 1978, do Sr. Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 

proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Olinda (PE) a elevar em Cr$ 
451.427.915,35 (quatrocentos e cinqfienta e um milhões, qua
trocentos e vinte e sete mil, novecentos e quinze cruzeiros e 
trinta e cinco centavos) o montante de sua dívida consoli
dada. 

A Presidência determina o adiamento da apreciação dos pare
ceres dos relatores sobre as seguintes proposições: Pi-ojeto -de Lei do 
Senado n"' 115, de 1977; Projeto de Lei do Senado n9 272, de 1976; 
Projeto de Lei do Senado n"' 273, de 1976; e, Projeto de Lei do 
Senado n9106, de 1975. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que 
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE SERVICO PÚBLICO CIVIL 

1• REUNIÃO, REALIZADA EM 15 DE 
MARÇO DE 1978. 

EXTRAORDINÁRIA 

Às nove horas e trinta minutos do dia quinze de março do ano 
de mil novecentos e setenta e oito, na Sala "Clávis Bevilácqua, 
presentes os Senhores Senadores Benjamim Farah- Presidente, Le
n_oir Vargas, Mattos Leão e Accioly Filho, reúne-se a Comissão de 
Serviço Público Civil. 

Deixam de comparecer por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Augusto Franco, Heitor Dias, Saldanha Derzi e Itamar 
Fi.·anco, 

Ao constatar a existência de quorom regimental, o Senhor Presi
dente declara iniciados os trabalhos, e, em seguida, dispensa a leitura 
da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Prosseguindo, em cumprimento ao que preceitua o Artígo 94, 
parãgrafo único, do Regimento Interno, passa a Pi-Csidêticia ao Se> 
nhor Senador Lenoir Vargas, para que possa relatar, favoraveiM 
mente, O Projeto de Lei da Câmara n9 0099, de 1978, que "reajusta 
os vencimentos e salários dos servidores da Câmara dos Deputados, 
e dá outras providências". 

Em discussão e votação, é aprovado o parecer sem restrições, 
Ao reassumir a Presidência, o Senhor Senador Benjamim 

Farah, agradece o comparecimento dos Membros da Comissão eco
munica estar esgotada a pauta de trabalhos. 

Nada rnais havendo a tratar, encerra-se a reunião lavrando eu, 
Sônia de Andrade Peixoto, Assistente, a presente Ata que, lida e 
aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO MISTA 

Do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer soM 
bre a Mensagem n9 05, de 1978 (CN), que submete à delibera-

- -ção do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n., 1.587, de 
19 de dezembro de 1977, que "institui, nas condições que 
especifica, estímulos fiscais destinados às empresas nacionais 
prestadoras de serviços a turistas estrangeiros no Pars". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 15 DE MARÇO DE 1978 

Ãs dezesseis horas e trinta minutos do dia quinze de março do 
ano de mil novecentos e setenta e oito, na Sala Clóvis Bevilâcqua, 
presentes os Srs. Senadores Alexandre Costa, Augusto Franco, Ruy 
Santos, Otto Lehmann, Saldanha Derzi, Lenoir Vargas, Adalberto 
Sena e Agenor Maria e os Srs. Deputados Afrísio Vieira Lima, 
Siqueira Campos, Adalberto Camargo e Hildérico Oliveira, reúne--se 
a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n9 05, d'e 1978 (CN), que submete à deliberação do Congresso 
Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.587, de 19 de dezembro de 
1977, que Hinstitui, nas condições que especifica, estimulas fiscais 
destinados às empresas nacionais prestadoras de serviços a turi!ltas 
estrangeiros no País". 
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Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Helvídio Nunes, Dinarte Mariz e riugo Ramos e Srs. 
Deputados Álvaro V alie, Alcides Franciscato, Gerson Camata, Cê
lia Marques Fernandes, Mac Dowell Leite de Castro, Lidovino 
Fanton e Álvaro Dias. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência o _Sr. Senador Ruy Santos, que declara instalada a 
Comissão. 

A fim de cumprir dispositivo regimental o Senhor Presidente es
clarece que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. 

Distribuídas as cédulas, o Senhor Presidente convida para fun
cionar como escrutinador o Senhor Deputado Hildérico Oliveira. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Adalberto Camargo 

Em branco .... ················+·-~····· ....... . 
Para Vlce-Presidente: 

12 votos 
1 voto 

Deputado Cêlio Marques Fernandes .....••.•.. +•. +•- U votos 
Em branco ..............••... ·-·-~·. . . . . . . • . . . • • I voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice--Presi
dente, os Srs. Deputados Adalberto Camargo e Célia Marques Fer
nandes. -

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Adalberto 
Camargo agradece em nome do Deputado Célio Marques Fernandes 
e no seu próprio a honra com que foram distinguidos e designa o Se
nhor Senador Ruy Santos para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e para cons
tar eu, Eliete de Souza Ferreira, AssiStente de Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente, demais membros da Cot'nissã.o e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nl' 02, 
de 1978~CN~ do Senhor Presidente da República submetendo à 
deliberação do Congresso Nacional o te"to do Decreto-lei 
n~' 1.584, de 29 de novembro de 1977, que "altera a legislaçio 
do Imposto de Renda~ e dá outras providênciiiS". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 14 DE 
MARÇO DE 1978. 

Aos quatorze dias do mês de março do ano de mil novecentos e 
setenta e oito, às dezesseis horas, na sala Clovis Bevilâcqua, presen
tes os Srs. Senadores Accioly Filho, Lenoir Vargas, Lourival Baptis
ta, Luiz Cavalcanti, Ruy Santos, Roberto Saturnino, Agenor Maria 
e Deputado João Vargas, Antônio Florêncio, Rafael Faraco, Celso 
Barros e José Carlos Teixeira, reúne:...Se- a ComiSsão Mista incumbida 
de estudo e parecer sobre a Mensagem nl' 02, de 1978-CN, do 
Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~' 1.584, de 29 de novem
bro de 1977, que Haltera a legislação do Imposto de Renda, e dã ou~ 
tras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado
res Braga Júnior, Domício Gondim, Jessé Freire, Hugo Ramos e 
Deputados Ernesto Valente, Vieira da Silva, Teotônio Neto, João 
Menezes, Alceu Collares e Fernando Coelho. 

f: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dad3. 
como ~provada. 

Havendo número regimental, o Sr. Senador Agenor Maria 
declara abertos os trabalhos, comunicando que irâ redistribuir a 
matéria a ser relatada, ao Sr. Deputado Rafael Faraco, tendo em 
vista a ausênciã do Sr. Deputado Ernesto Valente, anteriormente 
designado. 

Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao Relator, que 
emite parecer favorável à Mensagem n' 02, de 1978-CN, nos termos 
de Projeto de Decreto 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 e, para cons
tar, eu, Alfeu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a presente 
Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Sr. Presidente, demais 
membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de Estudo e Parecer sobre a Mensagem n~> 04, 
de 1978-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo i 
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 
1.586, de 6 de dezembro de 1977, que udlspõe sobre a utiliza
ção de créditos do imposto sobre circulação de mercadorias 
para dedução do valor do imposto sobre produtos Industrializa~ 
dos, ou nas modalidades de aproveitamento indicadas pelo 
Ministério da Fazenda, e dá outras providências''· 

REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 14 DE 
MARÇO DE 1978 

Ãs dezessete horas do dia quatorze de março do ano de mil no
vecentos e setenta e oito, na Sala Clovis Bevilãcqua, presentes os Se
nhores Senadores Augusto Franco, Cattete Pinheiro, Otair Becker, 
Marcos Freire, Orestes Quêrcia e Agenor Maria e os Deputados 
A!!gelino Rosa, Vilrnar Pontes, Sérgio Murilo, José Carlos 
Teixeira, Ruy Brito e Padre Nobre, reúne-se a Comissão Mista 

.incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'~' 04, de 1978-CN, 
do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~> 1.586, de 6 de dezem
bro de 1977, que "dispõe sobre a utilização de créditos do imposto 
sobre circulação de mercadorias para dedução do valor do imposto 
sobre produtos industrializados, ou nas modalidades de aproveita
mento indicadas pelo Ministério da Fazenda, e dá outras providên
cias". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Arnon de Mello, Dinarte Mariz, José Sarney, Milton 
Cabral, Murilo Paraíso e os Deputados Norton Macedo, Januârio 
Feitosa, Murilo Rezende, Rezende Monteiro e Marcondes Gadelha. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência o Senhor Senador Cattete Pinheiro, que declara instala
da a Comissão. 

A fim de cumprir dispositivo regimental, ~ Sç:nhor Presidente 
eventual esclarece que irã proceder à eleição do Presidente e Vice
Presidente. Distribuídas as cêdulas o Senhor Presidente convida o Se
nhor Deputado Sérgio Murilo para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o se~uinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Marcos Freire . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . 1 t votos 
Em branco ....... -..........•.......• +. + ••••• -.. 1 voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador Murilo Paraíso 12 votos 

São declarados eleitos, r~pectivamente, Presidente e Vice-Pre-
sidente, os-Senhores Senadores Marcos Freire e Murilo Paraíso. -

Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Marcas Frei[e 
agradece em seu nome e no do Senador Murilo Paraíso a honra com 
que foram distinguidos, e designa para relatar a matéria o Senhor 
Deputado Angelina Rosa. 

Nada mais havendo a t~atar, encerra-se a presente reunião, 
lavrando eu, Mauro Lopes de Sâ, Assistente da Comissão, a presente 
A ta que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente e de
mais Membros da Comissão e vai à publicação. 
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MESA 

Presidente: 31'-Secretório: 

liDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

líder 

Petrónio Portella {ARENA- PI) Henrique de la Rocque {ARENA- MA) 

Eurico Re:z:ende 
Vice-Uderes 
Heitor Diai 

Helvídio Nunes 
JoséSarney 
Mattos ledo 

Osires Teixeira 
Otto Lehmonn 

Saldanha Derzi 
Virgilio Távora 

1 9-Vice-Presidente: 

José lindoso {ARENA- AM) 49-Secretário: 

Renato Franco (ARENA- PA) 

29-Vice-Presidente: 

Amoral Peixoto (MDB- RJ) 

1~"-Secretório: 

Mendes Canele (ARENA- MT) 

2~"-Secretório: 

Mauro Benevides (MDB- CE) 

COMISSOES 

Di'retor; José Soares de Oliveira Filho 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefones: 23-6244 e 25-8505- Ramais 193 e 257 

Suplentes de Secretório: 

Altevir leal (ARENA- AC) 

Evondro Carreiro {MOS- AM) 

Otair Bec.ker {ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

Lide r 
çranco Montorp 

Vice-Uderes 
Roberto Saturnino 

Itamar Franco 
Gilvon Rocha 

Lázaro Barbozo 
Danton Jobim 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

Titulares 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice-Presidente: Evandro Carreira 

Suplentes 

A) SERVIÇO DE·COMISSOES PERMANENTES 1. Heitor Dias 
ARENA 

1. Saldanha Derzi 

Chefe: Clóudio Carlos Rodrigues Costa 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefone: 25-8505- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Otair Becker 

2. Benedito Ferreiro 

3. ltalívio Coelho 

4. Murilo Paraíso 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 

Vice-Presidente: Otair Becker 

Suplentes 

ARENA 

1. Dinarte Mariz 

2. Saldanha Cerzi 

3. Mottps Leõo 

5. Vasconcelos Torres 

MDB 

1 . Agenor Maria 1. Adalberto Sena 

2. Roberto Soturnino 2. Evelósio Vieira 

Assistente: Clóudio Carlos Rodrigues Costa- Ramais 301 e 313 

Reuniões: Terças-feiras, lJ5 10,30 horas 

Local, Sala "Clóvis Bevifácqua"- Anexo 11- Ramal 623 

2. Jarbas Passarinho 2. Josê Sarney 
3. DinarteMariz 3. Otair Becker 
4. Teotônio Vifela 
5. Braga Junior 

MDB 
1. Agenor Maria 1. Evelósio Vieira 
2. Evondro Carreiro 2. Gilvan Rocha 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
local: Solo "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
( 15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
1~"-Vice-Presidente: Accioly Filho 
2~"-Vice·Presidente: leite Chaves 

Titulares 

1. Accioly Filho 
2. Gustavo Cdpanema 
3. Daniel Kríeger 
4. Eurico Rezende 
5. Heitor Dias 
6. Helvídio Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
8. ltalivío Coelho 
9. OHo Lehmann 

10. Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. leite Chaves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossard 
.5. Orestes Quércia 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Mattos leáo 
2. lenoir Vergas 
3. Arnon de Mello 
4. Vqsconcelas Torres 
5 .• Milton Cabral 
6. José Sar:ney 

1. Franco Montara 
2. Lázaro Borboza 
3. Cunha.Umo 

Assistente: Maria Helena Bueno Brondáo- Rama130!5 
Reuniões: Quartas-feirar., às 10:00 horas 
lQcal: Sala "Cióvís Bevilócqu_a"- Anexo 11 - Ramal623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membros} 

Titulares 

1. Heitor Dias 

2. Murilo Paraiso 

3. Cattete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5. Saldanha Derzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Távora 

8. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. Lázaro Barboza 

3. Adalberto Sena 

COMPOSIÇÃO 

Prdsidente: Wilson Gonçalves 

Vice-Presidente: Itamar Franco 

Suplentes 

ARENA 

1. Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Braga Junior 

4. Altevir leal 

S. lulz Ccvolc:ante 

MOS 

1. Evandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 hora:. 

local: Sala"Rui Barbosa"- Anexo li- Ramais621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(1 T membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice-Presldente: Vasconcelos Torres 

Titulares 

1. Mihon Cabral 

2. Arnon de Mello 

3. José Guiomard 

4. luiz Cavalcante 

5. Murilo Paraiso 

6. Vasconcelos Torres 

7. DinarteMariz 

8. Otair Becker 

l. Franco Montoro 

2. Marcos Freire 

3. Roberto Satumlno 

Suplentes 

ARENA 

1. Cattete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. José Sarney 

4. Domic:io Gondim 

5. Jarbas Passarinho 

MOS 

1. Agonor Mario 

2. Orestes Quércia 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 

local: Sala "Rui Barbosa·•- Anexo 11- Ramais62T o 716 

COMISSÃO.DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Joao Calmon 

Vice·Presidente: Evelásio Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Tarso Outra 1. Helvfdlo Nunes 

2. Gu!>tovo Capanemo 2. Ruy Santos 

3. João Calmon 3. Arnon de Mello 

4. Otto lehmann 4. Heitor Dias 

5. Jarbas Passarinho 

6. Cattete Pinheiro 

MOS 

1. Evelásio Vieira 1. Franco Montoro 

2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Seno 

Assistente: Cleide Maria B. F. Cru;r;- Ramal598 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Paulo Brossard 

Vice-Presidente: Domíclo Gondim 

Titula !"I!$ 

1. Teotônio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Oomlcio Gondim 

S. Helvidlo Nunes 

6. lenoir Vorga:o 

7. Mattos leão 

8. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

1 O. TOrso Outra 

11 . Virgílio T óvora 

12. Magalhães Pinto 

1. Paulo Brossord 

2. Evelásio Vi&Jra 

3. Gilvan Rocha 

4. Roberto Soturnino 

5. Cunho Lima 

ARENA 

MOS 

Assistente: C6ndido Hippertt- Ramol676 

Reuniões: Quintas·foiras, às 9:00 horas 

Suplentes 

1. Cattote Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. lourivclBoptisto 

4. Daniel Krieger 

5. Jo" Gulomard 

6. Jos4 Samey 

7. Saldanha Dorzi 

1. Oonton Joblm 

2. Dirceu Cardo10 

3. Evandro Carreira 

local: Solo "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

1. Jessé Freire 
2. Ruy Sontos 
3. lenoir Vargos 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vice-Presidente1 Orestes "Quért:ia 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junlor 
2. Virglllo Tóvoro 
3. Osires Teixeira 

4. Jarbas Passarinho 4. Oomicio Gondim 
5. lo·~rivol Baptista 
6. Accioty Filho 

MD8 

1. Franco Montoro 1. Lázaro Barboza 
2. Orestes Quérda 2. Cunha lima 
3. Nelson Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Romal675 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
tocai: Sola "Clóvis Bevilácqua" - Anexo U - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Milton Cabral 
2. Oomício Gondim 
3. Arnon de Mello .. luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jarbas Passarinho 
Vice-Presidente: luiz Cavakante 

Suplentes 
ARENA 

1 . Josê Guiomord 
2. Murilo Paroiso 
3. Virgilio Távora 

5. Jarbos Passarinho 

1 • Dirceu Cardoso 
2. Itamar Franco 

MD8 

1. Gilvon Rocha 
2. Franco Montara 

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira - Rama1306 

Reuniões: Quartas-feiras, à~ 10:00 horas 

local: Sola "Rui Borboza"- Anexo 11- Ramois621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(5 membros) 

Titulares 

1. Helvídio Nunes 
2. Otto lehmonn 
3. Saldanha Derzi 

' 1 . 00Tlton Jobim 
2. Adalberto Sena 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Seno 
Vice-Presidente: HeMdio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. VirgllioTó'l'ora 
2. Amon de Mello 
3. Jorbas Passarinho 

MDB 

1. Dirt:otJ Cardoso 

Assistente: Maria Carmen Castro Souza - Ramal 134 
Reuniões: Quintos--feiras, às 12100 horas 
local: Solo "Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
{ 15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Magalhães Pinto 

111-Vice·Presidente: Saldanha Cerzi 

211-Vice·Presidente: Nels'on Carneiro 

Titulares 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Távora 

4, Jessé Freire 

5, Arnon de Mello 

6. Saldanha Cerzi 

7, José Sorney 

8. João Calmon 

9. Augusto Franco 

1 O. Otto tehmann 

1, Donton Jobim 

2. Gilvon Rocha 

3. Itamar Franco 

4. leite Choves 

5. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Auistente: Cândido Hippertt- Romol676 

Reuniões: Terços-feiras, às 10:30 horas 

Suplentes 

1, Accioly Filho 

2. Fausto Castelo-Branco 

3. Helvídio Nunes 

4. Oomicio Gondim 

5. Jarbos Passarinho 

6. luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Saturnino 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros} 

COMPOSIÇi';O 

Presidente: Ruy Santos 

Vice-Presidente: Altevir L~ I 

Titulares 

1. Altevir Leal 

2. Ruy Santos 

3. Cattete Pinheiro 

4. Fausto Castelo-Branco 

S. L?urival Baptista 

1. Adalberto Sena 

2. Gilvan Rocha 

Suplentes 

ARENA 

1. Saldanha Derzi 

2. ltalivio Coelho 

3. Osires Teixeira 

MDB 

1. Beniomim Foroh 

2. Cunho lima 

Assistente: Lêdo Ferreiro da Rocha- Ramol312 

Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horai 

local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Jos~ Quiomard 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice·Presldente: Augusto Franco 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre COsta 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgílio Távora 
4. Augusto Fra.nco 
5. Milton Cabral 

l. Aclal.berto Sena 
2. Benjamim Farah 

3. Dinarte Mariz 

MOB 
1. AgenorMarla 
2. Dirceu Cardo50 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramaii 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PúBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titvlares 

1. lenoir Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
S. Saldanha Derzi 

1. Benjamim Fa1'ah 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benjamim Fa1'a h 
Vice·Presldente: lenoir Vargas 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3. Mattos leào 

MOB 
1. Danton Jobim 
2. Lázaro Barboza 

Assistente: SQnia Andrade Peixoto- Ramal307 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lourival Baptista 
Vice-Presidente: Alexandre Costa 

Titulares 

1. Alexandre Costa 
2. luiz Cavalcante 
3. BraÇJa Junior 
4, lourival Baptista 
5. Mattos ledo 

1 . Evandro Carreira 
2. Evelásio Vieira 

ARENA 

MOB 

Suplentes 

1. Otto lehmann 
2. Teot6nio Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

1. Lázaro Barboza 
2. Roberto Satumino 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira -Ramal 306 
Reuniões: Terlj;as~feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo li- Ramais621 e 716 

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comissões Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
local: Anexo 11- Térreo 
T elefon~: 25·8505 - Ramal303 
1) Comissões Temporárias pc;ua Projetas do Congresso Nocjonal 
2) Comissões Temporárlas paro Apreci'a~j;àO de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissllo Mista do Projeto de lei Orçamentário (art. 90 do Reglr:,ento. 

Comum). 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674; 
Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal 598; 
Mauro Lopes de Sá- Ramal310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1978 

HORAS TERÇA SALAS ASSIS'I'EN'l'E HORAS QIJIN'l:A SAL AS ASSISTEN~ 

-~ 

C,'l:. ROY :BARBOSA RONALDO 09:00 C.P. CLCIVIS BEVILÁCI,jUA C!.NDIOO 

~0100 
Ramais - 621 o 716 Ralw.l - 623 

C.A.R. C'LdVIS BEVILACQUA LEDA 09:30 c.s.P.c. RUY :BARBOSA SONIA 
Ramal - 623 Ramais - 621 e 716 

C.A. CL6VIS EEVILA:CQUA C!u{UDIO C.E.e. CLOVIS :BEVIIJ:CQIJA CLEID:C: 

110:30 
Ra.l!la.l - 623 COS'l:A 10;00 

Ramal - 623 

C.R.E. R'..rY BARBOSA 
Ramais - 621 e 7~6 

CANDIDO C.D.F, RUY BARB<JSA 
Rao aLs - 621. e 71 

RONALDO 

HOP..t.S Q'JAR'l'A SAL AS ASSIS'I'ENTE C,L,S, CLCVIS BEVILA.CQUA DANIEL 
Ramal - 623 

11:00 
09:00 c.s.N. RO:! BARBOSA 

LEDA ROY BARBOSA c.s. LEDA Ramaifil - 621 e 716 Ramais - 621 e 71 

c.c.J CL/jVIS BEVIUCQUA NAR!A l2:00 C.R. 
CLOVIS BEVILitCQUA MARIA 

10:00 P..amal - 623 EELENA Ramal - 623 CA~ 

C.M.E. ROY BARBOSA 
Ramais - 621 o 716 

ReNAL DO 

lO:JO C.E. ROY BARBOSA 
DANIEL 

Ramais - 621 e 716 
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Seção 11 

ANO XXXIII- N• 012 SÁBADO, 18 DE MARÇO DE 1978 BRASILIA - DF 

SENADO FEDERAL 

·--SUMÁRIO . 

1- ATA DA 18• SESSÃO, EM 17 DE MARÇO DE 1978 5- ATAS DE COMISSÃO 

1.1- ABERTURA 6- MESA DIRETORA 

1.1.1- Comunicação da Presidência 7- LIDERES E VICE~LIDERES DE PARTIDOS 

- Finalidade da presente sessão, destinada a reverenciar a 8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN-
memória do Sr. Senador José Esteves. TES 

1.2- Oradores 

SENADOR BRAGA JUN!OR, cm nome da ARENA. 

SEl\'ADOR ADALBERTO SENA. em nome do MDB. 

O SR PRESIDENTE- Fala associativa em nome da Mesa. 

1.3- ENCERRAMENTO 

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO ANTE
RIOR 

-Do Sr. Senador Evelãsio Vieira, pronunciado na sessão 
de !6~3.~78.-

-Do Sr. Senador Leite Chaves, pronunciado na sessão de 
16-J-78. 

3- RETIF!CAÇOES 

-Ata da 1~ Sessão, realizada em 2-3-78. 

- Diârio do Congresso Nacional- Seção II- de 8_-3-78. 

4- GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO !NTERPA~LA
MENTAR 

-Ata de reunião da Comissão Diretora 

SUMÁRIO DA ATA DA 5•SESSÃO, 
REALIZADA EM 7-3-78 

RETIFICAÇÃO 

-

Na publicação feita no DCN - Seção II - de 
8~3-78, na página 138, 2• coluna, no item 2 do Sumário, 

Onde se lê: 

2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO 
ANTE!UOR .. . . -- -- -- .. 

-Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na ses~ 
são de 6-8-77. 

Leia-se: 

-DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO 
ANTERIOR 

-Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na ses
são de 6-3-78. 

ATA DA 18~ SESSÃO, EM 17 DE MARÇO DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura 

PRESlDI1:NCIA DO SR. JOSÉ LINDOSO 

.~S 15 HORAS, ACHAlii-SE PRESENTES OS SRS._SE~ bas Passarinho- Renato Franco- Alexandre Costa- Henrique 
:\'A DORES: de La Rocque- José Sarney- Wilson Gonç:' 1

''':'·'- Agenor Maria 
- Milton Cabral - Cunha Lima - Lt•: ·' "! - Augusto 

Adalberto Sena- Altevir Leal- José Guiomard- Braga Ju- Franco- Louriva[ Baptista- Ruy t: .h Cardoso-
nior- Evandro Carreira- José Lindoso- Cattete Pinheiro- Jar- Roberto S<!Lurnino- Itamar Francc-- .to- Franco 
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Montoro- Orestes Quércia - Otto Lehmann - Benedito Ferreira 
- Osires Teixeira - Mendes Canale- Accioly Filho - Leite Cha
ves - Mattos Leão - Evelásio Vieira - Lenoir Vargas - Otair 
Becker- Daniel Krieger- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Declaro aberta a ses
são especial do Senado destinada a reverenciar a memória do Sr. 
Senador José Esteves. 

Concedo a palavra ao nobre .Sr. Senador Braga Junior, que fala
rá em nome da Aliança Renovadora Nacional. 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM. Em nome da 
ARENA, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Fomos surpreendidos durante o último recesso p_arlamentar 
com um acontecimento sobretudo doloroso para o povo amazonen
se, que sempre o lamentará: a perda de uma das mais extraordinárias 
figuras de homem público, o Senador José Esteves, que troux:e para 
esta Casa o brilho da sua inteligência, a- magnitude e amor à causa 
pública, aliando às notâveis qualidades cívicas que exornaVam sua 
personalidade invulgar, o fino trato que a todos conquistava, do 
mais humilde servidor aos seus mais destacados pares. 

Natural de Maués, filho de Carlos Esteves e D. Clarice 
Negreiros Esteves, nascido no dia 14 de fevereiro de 1916, há pouco 
ultrapassara os 52 anos e ainda ostentava, na plenitude de sua 
capacidade criadora, condições indiscutíveis para continuar, por 
muito tempo, prestando n_obilitantes serviços ao Amazonas e uma 
colaboração efetiva e inestimável, se a sua saúde não tive$e sido 
abalada. Mesmo assim lutou como um herói contra essa fatalidade 
que o perseguiu por longos anos, mas esse fato não o esmoreceu para 
continuar a sua luta em benefício do nosso Est:id.-o e do País, tanto na 
Câmara Federal como nesta Casa~"'onde deixou registrado, nos Anais 
do Congresso Nacional, várias proposições que se transformaram 
em Leis, que o credenciam no conceito dos nossos conterrâneos e o 
imortalizam na lembrança do povo amazonense e da Nação. 

Iniciando sua vida_ pública como Prefeito de Parintins, manteve
se na direção do Ex:ecutivo daquele Município amazonense de 31 de 
dezembro de 1959 a 31 de julho de 1962, quando renunciou ao cargo 
para candidatar-se, pela primeira vez, à Câmara do_s Deputados, 
num dos períodos mais tempestuosos da nossa vida parlamentar. 

Representou o Ama_zonas na outra Casa do Congresso de 1963 
a 1970, durante duas legislaturas, para candidatar-se ao Senado Fe
deral, consagrando·se vitorioso nas urnas graças ao seu- invulgar 
prestígio e contrariando os prognósticos da Oposição. 

De 1971 a 1977, exerceu o seu mandato nesta Casa, com brilho 
invulgar, destacando-se, principalmente, nos trabalhos dos 6rgãos 
técnicos e, neste Plenário, sempre suscitando os problemas do Esta
do e as permanerttes reivindicações da Amazônia, no c6ntex:to do 
desenvolvimento nacional integrado. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Senador Braga Junior, 
V. Ex:• me concede um aparte? 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM) - Com muito 
prazer, eminente Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Quero associar-me às pala
vtas de V, Ext e, ao mesmo tempo, à manifestação do Senado que 
congloba todos os nossos sentimentos, em razão da morte do 
Senador José Esteves, Cheguei aqui, em 1975, como Senador e, 
indicado por minha Bancada, tornei-me membro da Comissão de 
Justiça, impressionando-me, então, com o número de projetas 
apresentados pelo Senador José Esteves. Em decorrência da 
identificação com muitos daqueles projetas aos quais tivemos 
oportunidade de dar pareceres favoráveis, pareceres esses aprovados, 
também, pelo Plenário desta Casa, aproximei-me do Senador José 
Esteves, e tive o ensejo de identiflcar-fue com o seu temperamento 
amável e suave. Depois, ao tomar conheCimento da terrível moléstia 
que já há muito o acometia, passei a admirâ·lo ainda mais. Todos 
conhecem o mal de que ele padecia, e que a cada dia se agravava. Ele 

sabia que no dia seguinte estaria em situação pior do que a do 
anterior, mas, ninguém nunca lhe ouvia uma palavra de recrimina
ção Ou de amargura. Parecia que, a despeito da certeza de uma 
destruição próxima, ele se conformava com esse posicionamento, e 
agia de tal sorte que o amanhã da sua vida não parecia ter aquelas 
matizes escuras que todos nós prevíamos. Uma vez, jã estava ele em 
avançado estâgio da doença, quando me pediu que indicasse, em 
Curitiba, uma organização que pudesse lhe adquirir uma casa, pois o 
clima da cidade lhe era ameno para a irritabilidade da pele. E soube, 
depois, que realmente comprou uma casa naquela Capital, onde 
costumava permanecer semanas seguidas, quando o sofrimento mais 
o afligia. Perdemos um companheiro. Na época eu não estava sequer 
no Brasil, estava em missão desta Casa no ex:terior, não pUde me as
sociar à família na sua dor, em razão dessa perda, e o faço neste 
momento, através deste meu singelo aparte ao discurso de V. Ex•. 
mas com profunda tristeza, com profundo sentirn_<mto de que perde
mos, e de maneira terrível, um homem que, ao que eu saiba, jamais 
tinha para ninguém uma palavra de ofensa ou de: amargura. Perten
cia ele ao Partido de V, Ex•, e asseguro que no seu comportamento 
aqui dentro, no que diz respeito à apresentação dos seus projetas e 
na maneira como os defendia, inclusive em atuação pessoal junto aos 
membros da Comissão, creio que ele honrou esta Casa e serviu 
admiravelmente bem ao Partido a que V. Ex'- pertence. Muito obriga
do. 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM)- Eminente Sena
dor Leite Chaves, ao agradecer o aparte de V. Ex•, queremos, neste 
instante, dizer que V. Ex• acaba de coO.firmar os traços da 
personalidade do nosso ilustre colega Senador José Esteves, que sem
pre se houve, nesta Casa, preocupado com os altos interesses da 
Nação, do nosso Estado e do povo brasileiro, e fora realmerite unia 
grande perda, não só para o Amazonas como, também, para o Brasil 
e para o Senado da República, o desaparecimento desse nosso ilustre 
colega. 

0- Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - Perm"ite 
V. Ex• um aparte, nobre Senador? 

O SR. BRAGA JUN!OR (ARENA- AM)- Com muito pra
zer, Senador Henrique de La Rocque. 

O St. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - O Senador 
José Esteves representou, como V. Ex• o faz no presente, o Estàdo 
de ambos, o Amazonas, com toda a. dedicação de que se é capaz de 
dispor. Mas, Senador Braga Junior, o comovente, em parte da sua 
vida, exatamente em seu final, foi o conformismo, como acaba de 
assinalar o nobre Senador Leite Chaves, a que se impôs na longa 
batalha da sqbrevida. Morreu dia a dia, sem protesto e !>em lamúria; 
não blasfemava, nem extrovertia o desabafo dos desesperados; espe
rou o encontro na fronteira fatal, exibindO sen1pre otimismo com 
têmpera forte, Em sua memória se curva quem assistiu, como tantos, 
um companheiro que se foi sem mágoa nem rancor. Que Deus lhe 
conceda a paz suprema que só Ele nos pode conferir. Muito grato a 
V. Ex~ 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM) - Eminente Se
nador Henrique de La Rocque, o aparte de V. Ex:•, além de vir enri
quecer o nosso pronunciamento, hoje, nesta Casa, com relação à 
figura do nosso eminente Colega Senador José Esteves, ele tambêm ê 
uma repetição daquilo que nós estamos procurando, dentro da nossa 
humildade; qual seja procurar trazer ao conhecimento desta Casa 
com relação ao que fora o Senador José Esteves quando em vida, lu
tando contra sua própria saúde abalada, nunCa deixou de continuar 
a servir o Amazonas e o Brasíl. Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um 
aparte, nobre SerÍador Braga Junior? 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA _.:-AM)- Çom muito pra
zer, nobre Senador Cattete Pinheiro, 
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O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA - PA)- José Esteves soube 
sempre ser companheiro e amigo. Ao longo do tempo em que con
vivemos nesta Casa, somente encontrei motivos p<ira admirã-lo na lu
ta pelo seu Amazonas, pela sua gente e pela nossa Amazônia. Ao ser
lhe prestada essa homenagem p6stuma, permita-me V. Ex• inserir 
em seu discurso essas palavras expressando a minha saudade. 

O SR. BRAGA JlJN10R (ARENA - AM) - Eminonte Se· 
nadar Cattete Pinheiro, o aparte de V. Ex• é, também, uma afirmati
va da personalidade do nosso saudoso Senador José Esteves, que 
sempre se houve, no trato da coisa pública, colocando acima de tudo 
e de todos o Amazonas, a Amazônia e o Brasil. E, V. Ex•, com o seu 
aparte, acaba de_ dar esta afirmativa. Mui to obrigado a V. Ex• 

O Sr. Augusto Franco (ARENA - SE) - V. Ex• dã licença 
para um aparte, nobre Senador Braga Júnior? 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM)- Com muito pra· 
zer, nobre Senador Augusto Franco. 

O Sr. Augusto Franco (ARENA- SE)- Lamentamos- to
dos os seus colegas do Senado - o falecimento desse companheiro. 
Fui colega de José Esteves desde a Câmara dos Deputados e vi sem
pre nele um homem de luta, inclusive contra a doença. Represen
tante do Estado do Amazonas, sempre foi atento aos importantes 
problemas da Amazônia. Esse lutador pelos problemas nacionais e 
da Amazônia foi também um lutador contra sua doença que o levou 
à última morada. Estendo ao Amaz-onas e a seus familiares nosso pe
sar por esse acontecimento que enlutou o Brasil. 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM) - Eminente Se· 
nadar Augusto Franco, agradecemos o aparte de V. Ex•, em nosso 
nome e em nome do nosso Estado, com referência à perda do nosso 
querido e saudoso companheiro Senador José Esteves, que, 
naturalmente, lâ do Reino dos Justos, continuará com essa mesma 
preocupação que tinha em vida, com referência aos aSsuritos do 
Amazonas, da Amazônia e da Nação brasileira. Muito obfigado a 
V. Ex• 

Continuando, Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
No ano passado, José Esteves solicitou licença a esta Casa, para 

servir como Secretário da Indústria e Comércio do Estado do 
Amazonas, quando, então, tivemos a oportunidade de, na qualidade 
de suplente, tentar colocar-nos à altura do seu desempenho, embora 
sem o trato da sua capacidade, mas com igual amor ao Amazonas e o 
mesmo devotamento à causa pública. 

Além da sua atividade politíca, dos excelentes serviços prestados 
ao Estado e à Nação, José Esteves ofereceu longa e ampla dedicação 
à iniciativa privada. Assim, foi fundador e Diretor da Fábrica Luz~ia 
Limitada, de Mana.us, no período de 1944 a 1947; Superintendente 
da Industrial Pajé S. A, em Belo Horizonte, de 1948 a 1950; Diretor 
da firma J. Esteves, Indústria e Comêrcio, de Parintins, de 1957 a 
1964; Presidente da Cooperativa dos Usineiros de Pau-Rosa do 
Baixo Amazonas Limitada, no biênio 1957/58; Diretcir-Presidente 
da Companhia Fabril de Juta Parintins, no período de abril de 1964 
a fevereiro de 1966. 

Dedicou-se, ainda, às atividades pecuárias, nos Municípios de 
Maués e Parintins e, neste Município, fundou o jornal A Tn'buna, 
onde revelou, com a sua pena, acuidade no trato dos problemas da 
Amazônia. 

Como Prefeito, apesar da precariedade dos recursos então 
destinados às edilidades brasileiras, pôde realizar uma administração 
proficua, ainda hoje relembrada pelos seus munícipes. 

-Quem:·a-Companhou as-suas atividades -poHticas, privou da sua 
amizade ou presenciou sua atuação nesta Casa, teve, de certo, 
conhecimento da sua vontade férrea de viver, uma estrutura talhada 
para as grandes lutas, mesmo contra os percalços da saúde precãria, 
porque se julgava útil ao Amazonas e ao País. 

Nos quase quinze anos de atividade parlamentar, principalmen
te no último qüinqüênio, procurou desdobrar-se no serviço à 
Amazônia, equacionando problemas regionais, procurando ver reali-

zado o grande sonho de integração nacional qUe se configurara num 
dos compromissos da Revolução. 

Destacam-se, entre as suas reivindicações mais caras e dentre 
seus mais árduos trabalhos, a isenção do IPI para as indústrias que se 
instalem no interior da Amazônia Ocidental, estímulo antes adstrito 
apenas às instaladas na Zona Franca de Manaus; a instalação de 
inúmeras Agências do INPS no interior do EstadO do Ainazonas; e 
seus pleitos vitoriosos, quanto à proteção ao extrativismo vegetal, da 
juta, da malva e do guaranã, principalmente. 

Além disso, no seu esforço insistente, mobilizando amizades,. 
jogando com a força do seu prestígio parlamentar, reiterando pedi
dos, vigiando o encaminhamento das providências solicitadas, 
conseguiu a instalação de vãrias Agências do Banco do Brasil no 
interior do nosso Estado. 

Não foi, apenas, um eficiente representante do Estado do 
Amazonas nesta Casa do Congresso, mas, sobretudo, um dedicado 
estudioso dos problemas brasileiros, levando sua solidariedade aos 
pleitos das demais Unidades da Federação. Dedicou especial atenção 
aos interesses do .consumidor, sendo autor de um projeto de lei 
tornando obrigatório o uso de medidores nos botijões de gás. 

Figura simples, amigo dos pobres, de trato afável, filho e pai 
extremoso, a porta aberta a quantos o procuravam, de qualquer 
condição social, amazonenses ou não, o seu nome deixa um vãcuo na 
vida pública brasileira e nos quadros da Aliança Renovadora Na
cional, Seção do Amazonas e Nacional, pois, como um de seus gran
des líderes, o Senador José Esteves vinha, ao longo de sua vida políti
ca, dominando grande parte do eleitorado do Baixo Amazonas. 
Sabemos nós, e sabem os filhos daquela região, que a figura desse 
ilustre homem público, a quem hoje o Senado da República presta 
significativa homenagem póstuma, serã sempre lembrada por aque
les nossos denodados conterrâneos. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM) - Pois não. 
eminente Senador Alexandre Costa. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Nobre Senador 
Braga Junior, não desejo que V. Ex~ termine seu discurso, que 
constitui h-omenagem justa que presta a um ex-colega, sem que a efe 
junte minhas palavras, para associar-me a, este preito de saudade. 
Conheci, de muito, o Senador José Esteves, desde a Câmara dos 
Deputados, durante dois mandatos, e durante os sete anos que teve 
assento como colega nosso no Senado Federal. Era um bom com
panheiro, um bom amigo, um grande colega. Privei da sua amizade. 
No transcurso desse longo tempo, pude observar que José Esteves 
era um amante do Amazonas e um perseguidor da solução dos 
grandes problemas daquela Região brasileira. Por todos estes 
motivos e por todas estas qualidades, me associo a esta homenagem, 
pedindo a V. Ex• leve ao Amazonas e a Exm~ Família do ilustre 
amazonense o meu preito de saudades. 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM) - Eminente 
Senador Alexandre Costa, ao agradecer o seu aparte, desejamos, re-al
mente sensibilizados, incluir, no corpo do nosso pronunciamento, 
mais este depoimento do convívio de V. Ex• com nosso saudoso 
colega, desde a Câmara Federal, cujos ilustres pares- hoje e sempre 
- reconheceram na pessoa de José Esteves aquele grande com~ 
panheiro, aquele grande amigo, um apaixonado da Amazônia, poiS, 
na Câmara Federal, no Senado da República, não defendeu sô os in
teresses do Amazonas, mas, principalmente.., da Amazônia e do 
Brasil. 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM) - Com muita 
honra, eminente Senador. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Numa das primeiras 
visitas que fiz a José Esteves, enfermo então, ele me contou como ti-
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vera conhecimento da insidiosa ffioléstia que o assaltava. Um grupo 
de amigos r~olvera prestar-lhe uma homenagem, na qual o ponto 
alto seria, como foi, a aposição do retrato do senador na parede de 
certa dependência. Quando a fotografia foi descerrada, as palmas es
trugiram, e um amigo mais exaltado veio por trás e lhe deu um 
apertado abraço. Aquele abraço quebrou duas costelas de José Es
teves. Dai por diante foi uma aceleração constante da terrível mo
léstia, diminuindo-lhe a estatura, reduzindo-lhe o volume, crispando
lhes as mãos, transformando-as quase em garras de abutres. Mesmo 
sssim, a preocupação de José Esteves era mais com a política do que 
com a sua saúde. Na ó\tima visita que lhe fiz, em novembro, sua apa
réncia jâ não deixava dó vidas. Pois bem, ele me surpreendeu, di
zendo da sua disposição e da sua esperança de disputar a cadeira que 
detinha neste Senado, Se, como disse alguém, o mais bravo é aquele 
que sabe suportar as desgraças, ninguém, mas ninguém mesmo, ex
cedeu em bravura aquele que se chamou José Esteves. A ele, a reve-
rência da Bancada de Alagoas. Muito obrígado a V. Ex• 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM) - Eminente 
Senador Luiz Cavalcante, V. Ex• acaba de nos prestar um grande de
poimento a respeíto da figura do saudoso Senador José Esteves. 
Realmente, José Esteves se preocupava mais com a sua vida pública 
do que com a sua própria saúde. Sou testemunha deste depoimento 
de V. Ex•, porque ele sempre me dizia que só deixaria de lutar para 
se reeleger Senador da República se a morte o arrebatasse. Obrigado 
a V. Ex• e ao povo de A lagoas, pelo aparte em homenagem póstuma 
a nosso ilustre colega. 

o· Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte1 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM) - Pois não. emi· 
nente Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - O nobre Senador Luiz 
Cavalcante fez referência à redução da massa física de José Esteves. 
No entanto, à proporção que a doença o diminufa, mais José Esteves 
procurava crescer no seu trabalho, no seu esforço, na execução do 
mandato que o povo amazonense lhe concedeu. Visitei--Offiã:is de 
uma vez; sempre o tive como um companheiro em vias de liquidação, 
mas a palavra de José Esteves era de confiança, era de esperança de 
que venceria a batalha da _morte e não conseguiu, infelizmente para 
nós. 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM)- Agradecemos o 
aparte do eminente Senador Ruy Santos, que acaba de dar mais um 
depoimento sobre a personalidade extraordinária do Senador José 
Esteves, pois nem a ameaça da morte conseguira diminuir a sua 
grande força de vontade, não só de viver como também de continuar 
servindo ao povo amazonense e ao povo brasileiro. Mui to obrigado 
a V. Ex~ 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permite V, Ex• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM}- P.Jis não, nobre 
Senador José Sarney, 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Senador Braga Junior, 
não podia, no exercfcio ev~:ntual da_Liderança do nosso Partido nes
ta Casa, deixar de consignar, no discurso de V. Ex•~ o quanto a 
Maioria, o quanto o nosso PartidO e o Senado Federal perderam 
com o desap;Hecimento do valoroso companheiro que foi o Senador 
José Esteves. V. Ex' exime todos nós de realçar mais as qualidades 
do ilustre morto, porque V. Ex.•, no seu primoroso discurso, o faz 
em nome da Casa, em nome do Senado, portanto, em nome de todos 
nós. E os ~ompanheiros, que aqui me antecederam, tiveram oportu~ 
nidade também de prestar o seu testemunho pessoal a respeito do 
que foi o estoicismo, do que foi a bravura deste homem que lutou 
contra a morte tanto tempo, sem jamais perder num só instante aque
las suas raízes mais profundas da Amazônia, e do seu sentimento_ 
político. Nunca deixou de ser um polftico. Todo o seu ser estava
voltado dia e noite, além da sua doença, para a vivência dQJato polí-

tico, e, podemos dizer, o amor a esta Casa à qual permanentemente 
ele se associava. O discurso de V. Ex•, assim, retrata a figura de um 
companheiro que passou por esta Casa, onde deixou trabalhos, dei
xou exemplos, e deixou também grandes amigos. Muito obrigado a 
V. Ex~ 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM)- Eminente Sena· 
dorJosêSarney, V. Ex• acaba de prestar mais um depoimento sobre 
a extraordinária figura do ilustre Senador José Esteves, e em nome 
da Liderança do nosso Partido, o que significa dizer que esta é a 
grande e expressiva demonstração de saudade da Aliança Renovado
ra Nacional, àquele seu companheiro que sempre se distinguiu no tra
to da causa pública e no desempenho da vida póblica, colocando, 
como V. Ex• bem o disse, acima de si e acima de tudo o amor que ele 
dedicava não só à vida pública mas, principalmente, ao trato da cau
sa poHtica. 

Receba, pois, em nosso nome, o nosso agradecimento pelo apar
te de V. Ex~ e, também, queira transmitir ao nosso Partido estes nos
sos agradecimentos. 

E concluindo, Sr. Presidente: 
As condolências que apresentamos a esta Casa, ao Amazonas e 

ao País, em nome do Governador, Minístro Henoch da Silva Reis, e 
em nosso próprio nome, são tão sentidas quanto os pêsames que leva
mos aos seus diletos genitores, Carlos Esteves e Dona Clarice Negrei
ros Esteves e demais familiares e, em particular a Dona Jeane Maria 
Amâncio e aos seus quatro filhos, Carlos, Domingos, Alexandre e 
Norma Esteves, prometendo-lhes cumprir, aqui, as esperanças e os 
desvelos de quem tanto soube servir ao Amazonas e ao Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Adalberto Sena, que falará em nome do Movimento 
Democrático Brasileiro. 

O SR. ADALBERTO SENA (MDB- AC. Em nome do MDB. 
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Depois da oração que acaba de ser proferida pelo nobre Sena
dor Braga Junior, interpretando o sentir da Aliança Renovadora 
Nacional e, do mesmo passo, da nossa região amazônica toca-me, 
por delegação da nossa liderança, consagrar, com a manifestação do 
Movimento Democrático Brasileiro, a unanimidade de que quisemos 
se revestissem as homenagens do Senado à memória do Senador José 
Esteves. 

Srs. Senadores. 

Quando evoco a tristeza e o desalento com que, dentro de 
apenaS Um trimestre e em pleno recesso dos nossos trabalhos, vimos 
partir para sempre dois dos nossos caros companheiros, vêm-rile à 
mente aquela reflexão que, em circunstâncias semelhantes e neste 
mesmo plenário, tive de externar, parafraseando amargurado desa
bafo de um dos nossos mais ilustres pensadores: a reflexão de que em 
face dos desencantos e contradições que defrontamos na vida, hâ, 
pelo menos, um privilégio para os que continuam sobrevivendo a 
despeit6 dos avaõços da idade: é o privilégio de podermos, ao se 
oferecerem ensejos, prestar depoimentos sobre companheiros e 
amigos. Evocações tocadas de alegria de um convívio não perdido, __ se 
têm por objeto figuras das quais ainda é um conforto e um estímulo -a 
presença visível. Mas também evocações melancólicas misturadas de 
saudades, se temos de escrever ou de falar, como neste momento, so
bre os que jã partiram para sempre e de cuja separação nos ficou o 
amargor da ausência irremediável. 

Um desses depoimentos "misttifados de saudade" é certamente 
o que ora quero prestar sobre o convívio com José Esteves; esse 
convívio sempre cordial e cativante, que começou quando entramos, 
no mesmo dia, no Congresso Nacional, ele, pela primeira vez como 
deputado federal e eu também, como iniciante no Senado da 
República. 

Foram quase 14 anos de encontros fortuitos ou demorados; de 
entrelaçamentos na vida pública e na particular, de expansões e até 
de confidências; de contemplação de regozijos e sofrimentos. TUdO 
isso permitiu-me bem ajuizar e admirar aquela personalidade de tra~ 
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ços bem distintos, alguns dos quais, comoveremos., verdadeiramente 
singulares. 

Na apreciação da personalidade de José Esteves, bem podemos 
distinguir a criatura humana que tão impressionantemente se fez 
c-onhecida de todos nós, e as figuras do parlamentar e do político. 

Era ele um homem bom e, profundamente sociâvel, muito 
propenso às convivências amistosas, como deu mostras nas repetidas 
reuniões, dentro do lar, nas quais congregava colegas e amigos para 
almoços e outros ágapcs à moda amazonense. Tinha u~ tempera
mento um tanto ciclotímico, e, tão derramado nos elogios, quanto 
incisivo nas críticas às coisas e situações que lhe desagradavam. 

Por outro lado, a luta durante anos a fio com o· mal insidioso e 
implacãvel que acabou. por abatê-lo definitivamente, retemperou-lhe 
a alma de uma resignação que tocou às raias do estoicismo. Em suas 
confidências, ouvi-o, por vezes, queixar-se de aperturas financeiras 
faces às extraordinãrias despesas com o seu tratamento, mas em 
nenhuma vez o senti abatido ou desalentado diante das perspectivas 
da evolução do mal de que sofria. Tanto assim que pouco aproveita
va os intervalos entre as crises da doença para mais prolongado re
pouso; e sempre me causou espécie os fatos desses intervalos coincidi
rem, quase invariavelmente, com os seus reaparecimentos neste 
plenário ou nos cenários da economia ou da política amazônida. 

Como parlamentar, foi José Esteves, dentro dessa faixa de pos
sibilidades, um dos mais assídu_os na tribuna, e a tônica dos seus 
pronunciamentos foi sobretudo a problemática amazônia, nas suas 
dimensões regional e municipal. E como ouvimos aqui, também, 
nacional. Realmente, nào houve questão ou circunstância relaciona
da c.:om tal problemática, sobre a qual ele não se debruçasse, estudan
do-as e comentando em oportunidades sem conta: o problema da 
borracha, nos seus .declínios de expansão e de preços, assim como 
nas distorções dos seus equacionamentos; o problema da juta 
amazonense quando ameaçados pelas intempéries., pelas concorrên
cias e pela falta de proteção e justos financiamentos; o -problema da 
proteção à industrialização do óleo essencial do pau-rosa; o proble
ma da expansão e da acessibilidade dos crédit_o_s_ b;mcârios nos peque
nos e distantes municípios amazonenses; a questão do socorro e da 
assistência às populações e criações atingidas pelas enchentes periódi
cas ... tudo isto e muito rilais era objeto das suas constantes preocupa
ções e dos seus insistentes apelos ao Presidente _da República e às 
autoridades dos escalões inferiores. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ADALBERTO SENA (MDB- A C)- Com prazer. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Adalberto Sena, 
quero afirmar que a memória do Senador José Esteves merece, hoje, 
de todos nós, não só uma palavra de saudade, mas, acima de tudo, 
uma palavra de admiração e respeito. Carregou ele, por vários anos, 
uma doença implacável à qual não se curvou, pois tendo o espírito 
mais forte que a miltéria, sua morte não o imobilizou. O Rio Grande 
do Norte se faz p-resente, através deste aparte, à memória de José 
Esteves. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ADALBERTO SENA (MDB - A C)- Muito obrigado 
a V. Ex•, que sintetizou muito bem o que todos nós estamos dizen
do, neste momento, nesta Casa. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG) - Permite V. Ex• um 

apart(? 

O SR. ADALBERTO SENA (MDB-AC)- Com muito 
prazer. 

O Sr.Itamar Franco (MDB- MG)- No exercício everituill da 
Liderança do MDB, a pedido do Senador Paulo Brossard, não pre
cisaria reafirmar que V. Ex• fala por todos nós. Gostaria de juntar, 
também, minha voz a esse preito de homenagem que se presta a esse 
homem que honrou a Câmara- dos Deputados e honrou o Senado 

Federal. Homem simples, extremamente humano, mas tenaz na sua 
luta contra uma doença insidiosa que lhe consumia o organismo. 
Assim era a têmpera do Senador José Esteves. Nesta hora de sau~ 
dade a nossa homenagem comovida, Senador Adalberto Sena. 

O SR. ADALBERTO SENA (MDB- AC)- Muito obrigado 
a V. Ex•, sobretudo porque traz ao meu discurso o engrandecimento 
da palavra da Liderança. 

O Sr. Cunha Lima (MDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ADALBERTO SENA (MDB- A C) - Com muito pra· 
zer, Senador. 

O Sr. Cunha Lima (MDB- PB)- Nobte Senador Adalberto 
Sena, não experimentei a honra nem tive o prazer de conhecer o Se
nador José Esteves. Quando aqui ingressei, já o nobre Senador, que 
hoje se homenageia, encontrava-se no seu Estado, recolhido ao seu 
ambiente menor, para tentar um prolongamento na sua sobrevida, 
porque a nossa pobre ciência humana apenas lhe conseguiu uns 
poucos anos de sobrevivência, apesar dos tratos e do esforço que 
tinham todos para a sua salvação. Mas, nobre Senador, diante dos 
pronunciamentos, dos apartes e dos depoimentos de todos os compa
nheiros nesta tarde, pude sentir a personalidade e o caráter do Se
nador José Esteves, e principalmente a sua têmpera. E posso então 
dizer que o vejo neste Senado lutando por todas as causas dignas de 
seu Estado e de seu Pais, como lutou estóicamente contra o espectro 
da morte. Trago, assim, a minha admiração de paraibano e a home
nagem da Paraíba que represento nesta Casa. Muito obrigado. 

O SR. ADALBERTO SENA (MDB- AC)- Muito obrigado 
a V. Ex•, que, apesar de não ter conhecido bem o nosso compa
nheiro José Esteves, nem por isso deixou de sensibilizar-se diante do 
quadro que está sendo exposto neste plenário. E peço que transmita 
esse agr8:9.ecimento à grande e brava gente paraibana. 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SP)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. ADALBERTO SENA (MDB- A C)- Com prazer. 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SP)_- M._eq caro_Senador 
Adalberto Sena, tendo chegado também mais tarde a esta Casa, 
poucos contactos tive com o ilustre Senador José Esteves. Nossos 
rápidos encontros, porém, foram o bastante para que ficasse marca
da na minha memória a figura desse saudoso companheiro. Sempre 
vi, nesses cantatas, no Senador José Esteves, um homem capaz, 
trabalhador e, sobretudo, um homem preocupado com os grandes 
problemas da Pãtria e da Amazônia. São- juStas, portanto, as
homenagens que o Senado Federal presta, nesta tarde, à sua 
memória, às quais desejo trazer também a solidariedade da 
representação de São Paulo. Muito grato a V. Ex• 

O SR. ADALBERTO SENA (MDB- AC)- Muito obrigado 
a V. Ex•. Devo dizerMlhe que tinha o direito de esperar esse seu parte, 
porque Josê Esteves foi um dos grandes ,amigos de São Paulo. São 
Paulo era a terra a que ele periodicamente recorria para o tratamento 
de sua saúde. Ouvi, muitas vezes, as referências que ele fazia àquele 
Estado, onde se sentia melhor do que em Brasília, e também aos ami· 
gos qu_e ali o amparavam. 

Um dos prefaciadores das suas coletâneas de discursos ress~Itou 
o fato de que, não obstante a permanente atuaçào que José Esteves 
dedicava "aos assuntos da sua região e das cidades do interior 
amazonense, ele, por assim dizer, não municipalizou a tribuna do 
Senado com a abordagem de temas menores cuja instância própria é 
e deve ser a Câmara dos Vereadores". Na verdade, ele soube alçar-se 
às alturas da nossa tribuna, e a quem ler os seus discursos não escapa 
a impressão das dimensões regional e nacional que ele lhes soube im
primir, a despeito das restrições geográficas dos alvos da sua orató
ria. 

Outra observação que não me fugiu na atuação de José Esteves 
- é uma observação que muito me impressionou e, por isso, eu a 
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trouxe panr esse discurso - foram as suas críticas à burocracia ofi
cial, que fez, aliás, por várias vezes. Mas, quero aqui apenas citar um 
desfecho de um dos muitos discursos em que ele atacou _essa questão 
dos emperras da tecnocracia dominante nos altos escalões da 
administração pública. 

Eis como se pronunciou ele certa vez nesta Casa: 

"Gostaria de, neste ensejo, fixar uma pos1çao, 
evidenciando as minhas convicções em torno do planejamen .. 
to corno técnica de governo e do papel que cabe aos t~cnicos 
da vasta e complexa área dos negócios públícos. 

Direi, portanto, logo de início, de minha repulsa pela 
chamada tecnocracia, ou seja, pelo império dos _tectWcratas 
em detrimento dos líderes políticos autênticos aos quais, pela 
afinidade, com os ideais da nação pela sensibilidade, vivência 
e visão global que têm dos problemas das suas comunidades, 
deve caber sem d_úvida, em tempos normais, o poder final de 
decisão quanto aos caminhos que levam ao desenvolvimento 
e à plena afirmação na nacionalidade." 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, um espfrito dotado de tais 
atributos pessoais e de cidadania e tão intrépido nas lutas em prol do 
bem~estar da sua região, do Estado e dos seus rincões natais, haveria, 
por certo, reunir aos méritos de um parlamentar atento e deâicaõo, 
aos de um dos mais reputados políticos do Norte brasileiro. E José 
Esteves verdadeiramente o foi, em termos de estima e de prestfgio 
popular. Confu:rna-o a s:ua car_reira politica que se traduziu em 
gradual e segura ascensão. De Prefeito Municipal de Parintins, aos 
34 anos de idade, em 1960, passou, sem solução de continuidade, aos 
postos de Deputado Federal em duas sucessivas legislaturas, de Sena
dor Federal em 1970 e de Secretário de Estado em 1977, quando foi 
colhido pela morte. Individualmente, creio eu, era a maior força 
eleitoral do situacionismo- am-azonense. Sua habilidade política era 
reconhecida até pelos adversários, um dos quais e dos mais implacá
veis em determinada época confidenciou-me certa vez que· e-ra José 
Esteves o mais eficiente dos políticos amazonenses, a ponto de, do 
leito de doente em Brasília, melhor manobrar a política do que todos 
os seus correligionários reunidos no próprio teatro das articulações 
pré~eleitorais. 

Por tudo isto, Srs. Senadores, e pela messe de benefícios 
individuais que espargiu, bem se explicam a emoção e as bênçãos 
com que o- povo de Manaus e dos Municípios do Baixo~ Amazonas 
presenciaram-lhe as exéquias e começam à galeria dos grandes 
benfeitores da Amazônia, com o reconhecimento e os aplausos, que 
aqui estamos extemando, de toda a Nação brasileira. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O Senl,l.do Federal re
verencia, nesta tarde, a memória do Sr. Senador José Esteves, que 
integrava na Casa a representação do Estado do Amazonas. 

A sua vida pública, de Prefeito de Parintins, Deputado Federal, 
Senador, Secretário de Estado, foi ressaltada, nesta sessão, nas 
expressões de saudade e de homenagens manifestadas pelos Srs. 
Senadores integrantes das Bancadas do Movimento Democrático 
Brasileiro e da Aliança Renovadora Nacional. 

Licenciado do Senado para exercer no Estado do Amazonas a 
Secretaria da Indústria e Comércio, na Administração Henoch Reis, 
e ali, no afanoso serviço a favor do desenvolvimento regional, veio a 
falecer, fato que gerou a consternação de seus coestaduanos, e 
enlutou o Senado Federal. 

A Mesa está solidária às homenagens que a Casa ve~ de prestar 
à memória do ilustre ausente, e estende à Família o seu profundo 
pesar. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A Presidência, nos ter
mos do art. 197, alínea b, do Regimento Interno, designa para a Or
dem do Dia das sessões de ~>egunda, terça e quarta-feira, "Trabalhos 
das Comissões". 

Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 5_minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÃS!O 
VIEIRA NA SESSÃO DE 16-3-78 E QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE
RIORMENTE: 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a via mais rápida e 
melhor para a promoção do homem é, inegavelmente, a educação. 

Para explorar, para transformar as riquezas naturais em bens 
úteis à sua subsistência, ao seu progresso e ao seu desenvolvimento, 
há necessidade de que o homem esteja capacitado para tal. É 
evidente que, se o homem não estiver capacitado, não poderã 
desfrutar dessas potencialidades. Para tal, o homem precisa buscar o 
aprendizado, buscar o saber, o conhecimento; há necessidade de se 
enriquecer nesse sentido permanentemente. O homem vai buscar os 
seus saberes iniciais, o seu aprendizado, na escola. 

Temos um elenco de exemplos da importância fundamental, 
prioritária, para o desenvolvimento do homem na educação. Os_ paí
ses desenvolvidos chegaram a esse estágio em razão fundamental da 
sua atenção voltada para a instrução, para a educação. Nos últimos 
anos, dois países deram duas provas robustas da significação, da 
importância do ensino, do conhecimento- a Alemanha e o Japão. 
Paf1>es que foram praticamente destruídos pela guerra, mas povos 
dotados de conhecimentos, portadores de condições notáveis para 
exploração de suas riquezas, conseguiram, em poucos anos, se 
recuperar e se nivelar e até superar países desenvolvidos e que não 
tinham sido atingidos pelas conseqUências da última grande guerra 
mundial. 

Em nosso País infelizmente, não há uma consciência plena, quer 
do Governo, quer da elite brasileira, para o valor da educação. 
Como não temos dedicado essa tençào especial ao ensino. estamos 
cada vez mais a encontrar barreiras maiores na busca de um progres~ 
so rápido, de um desenvolvimento como desejamos e como 
precisamos. 

A cada ano o ensino, nos seus vários graus, tem decaído em nos
so País, especialmente no seu aspecto de qualidade, repetimos, quer 
no ensino fundamental, quer no ensino médio principalmente ou no 
ensino superior. 

Nós, por exemplo, teríamos condições magníficas para ser um 
país exportador de alimentação se estivéssemos desenvolvendo uma 
adequada tecnologia agrícola, buscando melhores índices de 
produtividade, para termos preços competitivos com outros países 
que se dedicam mais a essa ãrea de produção, 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- P~rmite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVELÁSIO ViEIRA (MDB- SC)- Poderíamos estar 
explorando, nas mesmas condições que os palses industrializados, as 
nossas manufaturas, se dispuséssemos de tecnologia, se dispusés
semos de mão-de·obra qualificada suficiente. Mas somos desprovi
dos dessas qualidades, e encontramos, com efeito, barreiras 
sempre maiores. 

Ouço, com satisfação, o Senador Benedito_ Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferre-ira (ARENA - GO) - Nobre Senador 
Evelásio Vieira, eu gostaria de chamar a atenção de V. Ex• para um 
aspecfo da colocação do seu discurso. Em verdade nós temos feito 
progresso em matéria de ensino. Se tínhamos, em 1964, cento e três 
mil universitários, quatorze anos após chegamos a um milhão e 
duzentos mil. Se tivemos um milhão e setecentos mil na área do 
ensino médio, jâ ultrapassamos a barreira dos oito milhões. Se tinha
mos oito _milhões e quatrocentos mil matriculados no ensino primâ· 
rio, já ultrapassamos a casa dos dez~ssete milhões. Mas não há como 
contra-argumentar com V. Ex• quando chega na área das Ciências 
Agrárias, porque, desgraçadamente, tal é a preocupação em dou~ 
torar-se nesse Brasil, tal a preocupação em parasitar nas âreas urba
nas, como vêm parasitando as nossas cidades no setor rural, que 
Ciêricias Agrárias, apesar de ser o único setor na área do ensino supe
rior que atende à saciedade, em nível de mestrado e doutoramento 
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no quadro de doentes, paradoxalmente a participação das Ciências 
Agrárias em nível superior é cada vez menor no cômputo geral. 
Tanto é verdade, que em 1973 o fndice de matriculas em Ciências 
Agrári<:J,s sobre o total era de 2,8 e em 1975 já era de 1,9. Então, na 
ârea dÕ ensino médio, nobre Senador Evelásio Vieira, hâ um perigo: 
é o de se registrar daqui a poucos anos- talvez não mais do que uns 
quatro ou cinco anos- o desaparecimento de matrículas na área d.o 
ensino médio, tal o abandono que se verifica neste setor. Não diria 
até que seria por falta de recursos e de oportunidade de matrículas, ~ 
o desinteresse total tal o preconceito que se tem neste País contra o 
ensino agrícola e, exatamente, ai vem o aspecto mais doloroso: não é 
incúria; não é - a esta altura - mais aquela incúria do pretérito 
quando se abandonou .o ensino agrícola. O que se verifica é o total 
desinteresse pela atividade, face à baixfssim.a remuneração, que se faz 
cada vez mais acentuada no setor agrário deste Pais. g louvável que 
V. Ex~, com a profidência e o zelo com que tem atuado nesta Casa, 
aborde e traga esse terna ao debate, porque, realmente, é um dos pon
tos mais sérios que esse País tem por enfrentar e enfrentar 
corajosamente, porque, desgraçadamente, cada dia e cada vez mais 
vai-se aprofundando o fosso entre a economia agfâria, sobretudo no 
que diz respeito à baixa produtividade e porque não dizer até mesmo 
na própria produção. Louvo e congratulo-me com V. Ex• e espero, 
daqui por diante, V. Ex• na Oposição e eu na posição de Governo, 
poder continuar aplaudindo o seq pronunciamento. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Senador Benedito 
Ferreira, sinto-me profundamente honrado com a participação de 
V. Ex• e discordo do ponto de vista de V. Ex• Houve um cresci
mento numérico nos vários graus, mas nã·o atendeu, nem de longe, 
nossas necessidades. 

V. Ex• tem conhecimento de que em Goiás, como de resto no 
Brasil, hã uma carência enorme de matrículas para o ensino funda
mental; maior aínda, e V. Ex• já aCentuou, para o ensino médio, ·que 
está sendo o mais crítico àOs três graUs. Quanto ao superior reco
nheço que, em matrículas, tivemos nos G.ltimos anos um crescimento 
excelente em relação ao passado, mas, a qualidade do ensino, nos 
seus três graus, tem decaído a cada ano, na palavra das mais abali
zadas autoridades brasileiras, faltando articulação entre esses três 
setores, faltando um aprimoramento da maioria dos próprios pro
fessores, o aperfeiçoamento dos currículos. 

Temos condições para melhorar O ensino no Brasil, nos seus 
vários graus: basta apenas drc.nar m.ais r~cursos. Isso não seria difi.cil 
ao Governo Federal se adotasse as medidas que temos preconizado 
com constância nesta Casa. Por exemplo: assim como o Governo ins
tituiu o crédito educativo, numa medida acertadíssima, a meu enten
dimento, para o ensino superior, deveria estender também esse cre:
dito educativo para o segundo grau. Teríamos, então, possibilidades 
de transferir do ensino superior 60% do orçamento do Ministério da 
Educação e Cultura para o ensino fundamental; evidentemente, co
brando daqueles 400 mil brasileiros, que hoje têm o privilégio de estu
dar graciosamente nas universidades oficiais. Com esses reClirSos 
transferidos do ensino oficial superior para o fundamental, terfamos 
condições de remunerar adequadamente os seus professores, de equi
par as escolas, de ampliar o nLÍmero de salas de aula, para termos um 
bom ensino como desejamos, como precisamos, a fim de conseguir
mos a boa estrutura dos alunos, porque é exatamente da l • à 8• séries 
que melhor se prepara o aluno, para desenvolvermos o Ensino de Se
gundo Grau, principalmente o ensino profissionalizante, obtendo 
mão-de-obra especilizada, qualificada, que irá desenvolver mais cele
remente a agropecuária e as atiVidades industriais, a fim de aumen
tarmos nossos índices de produtividade, podendo assim produzir ma
is por menores preços alimentos para os brasileiros, bern como para 
exportarmos com preços competitivos, o que hoje não ocorre, com 
raraz exceções. Isso não tem ocorrido por falta de visão maior por 
parte do Governo Federal. Veja V. Ex•, Senador Benedito Ferreira, 
que é homem que se dedica também às atividades agrícolas, às 
atividades pecuárias: é possível e está provado que podemos instalar, 
colocar em funcionamento colégios agrícolas sem qualquer despesa 

para a manutenção pelo Poder Público; é ensino autofinanciado. Eu 
registraria, aqui, que na Cidade de Canoinhas, no meu Estado, fun
ciona um colégio agrícola no qual os alunos recebem nas salas de 
aula a parte teórica e vão para a parte prãtica jã produzindo. Esses 
próprios alunos, orientados pelos seus professores, realizam 
também, através de uma cooperativa, a comercialização dos seus pro
dutos, auferindo rendimentos que cobrem todas as despesas de seu 
funcionamento. 

Ora, se isto é possível em Santa Catarina, na Cidade de Ca
noinhas, por certo é possível nas demais cidades do Brasil, onde hã 
condições para a atividade da agropecuária. O mesmo poderíamos 
estar fazendo em relação às escolas técnicas de nível médio que: se 
dedicam ao ensinamento das atividades industriais. Quer diZe-r,- é pos-
sível montar-se, estabelecer-se um programa de expansão do ensino, 
mas infelizmente as autoridades governamentais têm se mostrado 
incapazes de equacionar o problema número um deste País. 

() Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Permitiria V. Ex• 
um reparo? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) - Pois não, nobre 
Senador. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Para complemen
tar, porque parece que não me situei bem. Pediria permissão para me 
antecipar ao nobre Senador Evandro Carreira, porque se trataria de 
uma complementação. Eu não fui feliz, não me fiz entender por 
V. Ex• quando disse que o. único setor, em matéria de corpo docente 
realmente aparelhado, é o setor de ciências agrárias. Vale dizer, os 
demais incharam, cresceram desordenadamente por não ter um cor
po docente tão qualificado como só existe, no Brasil, na área de ciên
cias agrárias. Tal como eu disse, é plenamente satisfatório o número 
de professores com mestrado e com doutoramento nesse setor. Não 
obstante, o desinteresse pela matrícula já levou a {)niversidade 
Federal de Goiás a ter que promover dois vestibulares para poder 
formar uma turma na Escola de Agronomia. Dai, então, nobre Sena
dor Evelásio Vieira, nessa área do ensino fundamental ou profis
sionalizante, o problema é realmente muito grave. Mas, eu pediria a 
V. Ex• que me relevasse e flzessejustiça ao Governo, porque o pro
blema tem implicações muito rilais profundas. Se V. Ex• visitar, no 
meu Estado, nossas escolas agrícolas, totalmente despovoadas de alu
nos, e aqui mesmo, no Distrito Fe.deral, ficou parada até este ano. 
Mas este ano parece que ela já conseguiu funcionar. f: modernfssim~ 
escola agrícola, no entanto, não conseguiu número suficiente de ma
triculados para poder funcionar. Quanto ao ensinõ industrial, 
V. Ex• tem toda razão, porque não fora o SENA!, praticamente não 
teríamos como constatar, hoje, nas estatísticas de ensino pro
fissionalizante, alunos matriculados nessa ârea, Em verdade, faça
mos justiça, também, aos atuais dirigentes. ~ uma desgraça, parece
me, que existe no Brasil, desde o Império: o preconceito contra a 
área rural. No Brasil, quando se quer qualificar um malandro, numa 
delegacia, perguntando-lhe qual sua profissão, e ele não tem uma a 
declarar, coloca-se na sua ficha a profissão de lavrador. Não sei se is
to é muito comum em Santa Catarina, eiri Goiás o é. Como se o la
vrador fosse um marginal, como se fosse ele o vigarista da área 
urbana que fica dando preju(zo a todos e nada produ~. Lamentavel
mente tamanhos são os preconceitos, neste Pais, contra o homem da 
lavoura, que se chega a esse absurdo que acabei de citar. Daí porque 
creio que V. Ex• comete uma injustiça contra sua formação ao acu
sar pura e simplesmente o Governo de desinteresse pelo ensino fun
damental. Creio que o problema é muito grave, o problema está na 
educação, não nessa educação acadêmica, nessa instrução que con
fundimos e chamamos de educação, no Brasil, mas na educação de 
berço, na educação atâvica, européia, por exemplo, como acontece 
no Estado de V. Ex• Essa educação intrínseca, de despertar no in
díviduo o que ele tem de dentro para fora, como bem reza o verbo 
educere. Se assim ê, para chegarmos a esse tipo de instrução- talvez 
falasse no Brasil como creio que falta- a verdadeira educação, que 
é a formação, o despertar no indivfdio aquilo que ele tem de bom 
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dentro de si, para depois poder assimilar a instrução através da in· 
dução, através dos conhecimentos auferidos e bebidas nas fontes que 
lhe podem ser oferecidas. Dai, insisto- com V. Ex•, não há como 
contestar, não há como tentar sequer contra-argumentar, quando 
V. Ex• lastima e deplora este fato, porque ele é realmente dantesco e 
talvez o responsável por todo atraso nacional. Muito obrigado a 
v. Ex• 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Hã, realmente, 
preconceito de certos setores da nossa sociedade em relação a deter
minadas atividades profissionais. Mas cabe ao Governo, que dispõe 
dos veiculas de comunicação social, esclarecer, informar, orientar, 
motivar os jovens, principalmente aqueles que residem na área rural, 
para essa atividade. Com esse trabalho educacional desenvolvido, ha~ 
verá um número sempre maior de jovens para essa atividade, que 
será, num futuro breve, tenho plena convicção, de grande rentabilida~ 
de para qualquer profissional das atividades agropecuárias. 

No Sul do Brasil, hã sempre excesso de alunos, quer para as 
escolas de nível intermediãrio, Quer para as de nfvel superior, como 
para o fundamental. 

Dentro de instantes, depois de ouvir o Senador Evandro Carrei
ra. terei oportunidade de reproduzir palavras de uma alta autoridade 
do Governo que abonam nossas palavras, referendam aquilo que te
mos dito, repetidas vezes, nesta Casa em relação ao ensino. 

Ouço o nobre Senador Evandro Carreh:a.._ ___ _ 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Evelá
sio Vieira, V. Ex.• ao dar ênfase a um capítulo da sua bagagem nesta 
Casa, que é múltipla e vâria, mas sempre ressaltando o capítulo en
sino-ed'ucação, enfoca uma nuança da maior importância. A necessi
dade de um maior atendimento, de um maior fluxo de recursos para 
a área de ensino. Quero trazer, ao bojo da sua bagagem, uma 
contribuição colhida nas minhas perquirições. 

A economia política clássica dividia os fatores de produção em 
três partes: o capital, o trabalho e o homem. Esses três, então, num 
complexo de atividades, chegavam à produção. Depois de um exem
plo extraordinário dado pelo Japão, exemplo começado no fim do 
século passado e levado até hoje às (lltimas conseqUências, modificou 
esse aspecto tripartido da produção, incluindo um outro fator que, 
hoje, está sendo considerado pelos países preocupados com o 
desenvolvimento em verdade: é o fator educação. Um _investimento 
maciço na educação funciona como fator de produção, e a prova foi 
dada pelo Japão. No fim do século passado, o Japão resolveu despen
der cerca de 70_% do seu orçamento todo na educação, chegando a 
sua balança de pagamentos a sofrer um deficit muito grande de cerca 
de dois bilhões de dólares, àquela ~poca, só em decorrência de bolsas 
com estudantes que ele mantinha fora do Japão, na Europa e nos 
Estados Unidos. Este investimentO maciço na educação foi o que 
provocou grande surto de desenvolvimento no Japão agora, neste 
século, por isso que o Japão alcançou o patarr;.ar de superpotência, 
foi em decorrência desse investimento maciçc no setor educação. 
Então, fica provado que hã uma necessidade de os países subde
senvolvidos procurarem um modelo .sul generis. O Japão encontrou o 
seu, que foi o i-nvestiinento maciço na educação, mas nunca copiar o 
modelo de desenvolvimento utilizado pelos povos que já estão 
desenvolvidos, quer dizer, o que eu chamo de macaquear, o copiar de 
um modelo alienígena. Temos que ter um modelo autóctone, nosso, 
nacional. O Japão usou este. Poderíamos aproveitar a experiência 
japonesa e investir maciçamente ila eduCação, na pesquisa, na análi
se, na investigação daquelas potencialidades naturais, das vocações 
naturais do Brasil, para poder agredir o mercado internacional. 
Competir não, jamais poderemos competir em termo de ferro com a 
Austrália e com outras grandes reservas. Resultado: vai ficar11empre 
buraco, vamos cavar buraco no Brasil e mais nada, mas nunca 
cons_e_guiremos estabilizar ou alcançar o patamar de superpotência 
exportando ferro, ou seja lá o que for. Então, V, Ex• está certíssimo, 
eu o parabenizo. O Brasil tem que, de imediato, partir para o investi
mento maciço na educação. Era melhor que estivéssemos devendo 31 

bilhões de dólares gastos com educação, com pesquisa e anâlise, do 
que comprando ferro velho. Agora a nossa dívida vai aumentar 
porque vamos ficar devendo mais lO bilhões à Alemanha, 
comprando ferro velho nuclear, porque a tecnologia que a Alemanha 
tem para exportar é ferro velho, em termos de pesquisa de microcos. 
mos, de núcleo atómico. Receba V. Ex• o nosso aplauso e o nosso 
apoio por este enfoque que dâ capitulo da sua bagagem "ensino e 
educação". nobre Senador. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - A citação do 
Japão é um exemplo muito ilustrativo, país praticamente desprovido 
de recursos naturais, fez um investimento -no homem, capacitou o 
homem; importa a matériawprima de outros países, transforma~a em 
bens úteis à sociedade mundial e vai vender no exterior, em outros 
mercados, a preços inferiores daquele pafs detentor da riqueza natu~ 
ral. Por quê? Porque investiu na educação, na pesquisa, na tecnolo
gia, estruturou-se para isso. E o Japão está af, numa situação 
privilegiada, a exemplo da Alemanha, em relação a outros países. 
Sabe V. Ex• que o ensino é prioritário, é fundamental, o MDB sabe, 
muitos homens da Aliança Renovadora Nacional também sabem. 
Infelizmente, o Governo Federal é que ainda não entendeu e tem 
reduzido, no seu orçamento, os recursos destinados à educação. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço, pela ordem 
de prioridade das solicitações, o Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB - SE) - Não quero deixar de 
participar, principalmente por minha condição de professor universi
tário, do discurso de V. Ex•, aproveitando o tema que foi levantado 
pelo nobre Senador Evandro Carreira. Realmente, o Japão é o pri
meiro exemplo de diversificação do que se conceituou chamar de de
senvolvimento. Todos os outros modelos, um dos quais estamos in
devidamente atrelados, perseguem o económico. O Japão fez a per
gunta lógica: "O que será que vale mais, é ter mais? ~ perseguir 
aquilo que se chama o progresso, ou saber mais?" E foi a grande re
volução educacional do século, a realizada pelo Japão. Aquele Pais 
conseguiu montar sua própria tecnologia. Não é fato denunciado 
pelo Movimento Democrâtico Brasileiro, é, inclusive, do conheci
mento do Governo, que acaba de instituir nas provas de vestibular o 
exame de redaçào, assombrado com a desculturalização do jovem 
brasileiro. O discurso de V. Ex• é impecãvel neste aspecto.~ preciso 
um pouco de modéstia neste País.~ preciso que se reconheça que pla
nejamento é meio e não fim. E o que vemos neste País? ~uma verda
deira orgia de planejamento nas universidades, que preferem cons~ 
truir campus, a melhorarem as condições técnicas de aprendizado. 
Não posso deixar de entrar no discurso de V. Ex•, verdadeiramente 
aperreado como professor universitârio, em ver um fato - e insisto, 
não é denúncia da Oposição - que está preocupando os homens 
que, realmente, estão impressionados com a decadência do ensino no 
Brasil. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- A sua condição de 
Senador talentoso, de técnico de ensino superior, capaz e experimen
tado, dá expressão muito maior ao nosso trabalho desta tarde. 
Muito obrigado pela colaboração. 

Senador Osires Teixeira, tenho prazer em ouvi-lo. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Nobre Senador, 
concordo em gênero, número e grau com V. Ex• quando fala das di
ficuldades brasileiras com o problema da educação. Com o que não 
posso concordar é com as afirmações de V. Ex• que, pura e simples
mente, desconhecem e negam o esforço governamental que ora se de
senvolve em favor, não só do aumento de vagas no setor educacional 
brasileiro, como em referência à melhoria da qualidade do ensino. 
Nós não podemos, sob pena de não chegarmos a lugar algum, colo
carmos emoções em problema tão sério como este. Não chegaremos 
a denominador comum enquanto se pretender, deliberadamente, des-
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conhecer o esforço gdvernamental e praticar~se injustiça, como se faz 
nesta tarde, com o eminente Ministro Ney Braga que, sem dUvida 
alguma, fez uma das mais belas realizações no setor educacional 
brasileiro. Nós não podemos conduzir uma discussão com o 
passionalismo colocado pelo nobre Senador Evandro Carreira que, 
de um lado, concorda com V. Ex• de que as nossas grandes dificul~ 
dades estejam situadas quando macaqueamos- para usar as suas ex~ 
pressões- as soluções para a problemática brasileira. Mas S. Ex•, 
toda a vez que aqui vem exemplificar, teima em estabelecer com~ 
parativa do Brasil com a Alemanha, do Brasil com os Estados 
Unidos da América e, agcirã, do Brasil com o J a pilo. São países que 
estão, é forçoso reconhecer, a um século de distância de nós em 
termos de desenvolvimento. Então, as suas colocações, a sua proble~ 
mática está em patamares inteiramente diferentes do nosso. Sabe 
S. Ex." que é verdade que o Japão alocou violentas somas de re
cursos no setor da educação mas, sabe também que o Govei"rio-brasi
leiro, em 1977, alocou, Senhor Senador- e refresco a memória de 
V. Ex~- nada menos que 300 bilhões de cruzeiros no setor social, 
envolvendo escolas, saneamento e outros fatores. Isto representa 
quase 15% do Produto Interno Bruto. Sabem V. Ex.•s que o orça
mento do Ministério da Educação e Cultura, no ano de 1977, foi 92% 
superior ao orçamento de 1976, e que só através do Projeto Pró
Município se beneficiou mais de 220 mil estudantes que tiveram 
acesso às escolas, criando~se mais de 70 mil vagas. V. Ex• sabe que se 
formaram, nos Territórios e nos Estados, com cobertura do MEC, 
quase dois mil novos professores. V. Ex• sabe que em prol da melho~ 
ria do sistema educacional, em prol da melhoria do ensino brasileiro, 
realizaram-se, através do Plano Nacional de Pós-graduação, só no 
ano de 1977, mais de 300 cursos, beneficiando cerca de 12 mil pro
fessores. V. Ex• sabe que através de inúmeras medidas, no pré
escolar, no {9 grau, no 29 grau, no ensino superior, se criaram inúme
ras melhores situações e como V. Ex• mesmo reconheceu, de pú
blico, ainda hã pouco, o Governo instituiu, sem dúvida nenhuma, 
um dos mais arrojados e extraordinários projetas que se conliecem 
no mundo contemporâneo, que é o Crédito Educativo, o qual bene
ficia praticamente 25% no total dos matriculados em curso superior. 
Esquece-se V. Ex•, também, do extraordinário programa--de: bolsas 
de estudo; do extraordinário programa da campanha da merenda 
escolar; do magnífico programa do livro e do material didático que 
tem realmente dado substancial reforço, não só à quantldade, mas à 
própria qualidade do ensino brasileiro. V. Ex• sabe, como o Brasil 
inteiro sabe, nobre Senador, que só no exercício de 1977 foram CoiJ.Ce
didas, nos diversos níveis, 225 mil bolsas de estudo atingindo um 
total de 163 milhões de cruzeiros, correspondendo portanto a cerca 
de 30 mil bolsas superiores ao ano de 1973. 

Estou a concluir o aparte. Quando, reconhecendo, de público, 
que há um substancial aumento de número de vagas nas escolas, seja 
no pré-escolar, no 19 Grau, no 2'~ Grau ou no curso superior, V. Ex.•, 
-e afjã com o aval do magnífico Professor e nobre Senador Gilvan 
Rocha- diz que a qualidade do ensino piora, V. Ex•, simplesmen
te, faz a afirmação esquecendo-se de que de 1964 a esta parte vêm 
num crescendo magnífico todas as dotações destinadas à melhoria 
do ensino brasileiro. Só n_a área do l'~ G.rau foram destinados re
cursos da ordem de 45 milhões de cruzeiros que habilitaram 2.822 
professores estaduais, 2.049 professores municipais, além de mais de 
um milhar de administradores e supervisores educacionais, com o 
objetivo exclusivo de melhorar o ensino. V. Ex• não desconhece que 
se formaram, só no ano de 1977, quase 3 mil professores em habilita
ção e com aperfeiçoamento de seus conhecimentos básicos; que se 
formaram quase 3 mil e 300 professores só na área de Lfngua Portu~ 
guesa e que, também, a nível de 29 Grau, foram habilitados, através 
do ensino à distância, cerca de 25 mil professores leigos em todo o 
Território nacional. V. Ex• sabe, também, que num total de 93 mil e 
500 docentes de nível superior atingiu~se, neste ano que passou, de 77 
a 22% de professores de nível universitário com titulo de mestrado e 
doutorado, o que significa um aumento de quase 60% em relação ao 
ano próximo de 1974. Hã de ver V. Ex• que é evidente que al~m de 
todas essas medidas diretamente realizadas pelo Ministério da Edu~ 

cação e Cultura, um sem número de programas está sendo realizado 
a nível de mestrado, a nível de doutoramento, a nfvel de melhor for
mação do professor universitário, do professor secundário, do 
professor primário, e inúmeros e inúmeros programas de pesquisa 
em convênio com o CNPq, o que vem demonstrar que há realmente 
um grande esforço do Governo no sentido de melhorar a qualidade 
de ensino. Concordo com V. Ex.' que o ensino brasileiro precisa de 
equacionamento; o ensino brasileiro precisa de soluções. Mas não 
será desconhecendo o esforço do Governo, não será fazendo tábu1a 
rasa esse grande esforço governamental no sentido da melhoria da 
qualidade, dando-se melhor oportunidade a todos, que vamos conse
guir tudo isso. E muito menos com passionalismo de colocações co
mo as que foram feitas, há pouco, pelo nobre Senador Evandro Car
reira e pelo meu querido e dileto amigo Gilvan Rocha. Muito obriga~ 
doa V. Ex• 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) -Concordo com o 
rosário de números que V. Ex• acabou de apresentar. Concordo. 
Mas, são poucos em relação às nossas necessidades. 

Um dado para neutralizar todo o arrazoado de V. Ex•: nós 
tínhamos um percentual de 11% do orçamento da União, para edu~ 
cação. Retrocedemos; estamos com 6%. Este dado elimina todos os 
dados que V. Ex• acaba de apresentar à Casa. 

Mas, Senador Osires Teixeira, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
em vez das minhas palavras, as palavras de homens do Movimento 
Democrático Brasileiro, eu prefiro ir buscar o depoimento insuspeito 
do titular do Departamento do Ensino Médio do Ministério da Edu~ 
cação e Cultura. 1:. o Coronel Torquato Jardim, Diretor do Depar~ 
tamento do EnsinO Médio do Ministério da Educação e Cultura que 
diz: 

"A pressão que o ensino de Primeiro Grau está exercen~ 
do sobre o de Segundo Grau, já que este nível de ensino não 
tem vagas suficientes para absorver a totalidade de alunos 
egressos do Primeiro Grau- conseqUência da carência de re~ 
cursos financeiros"- ... 

Para o Coronel Torquato, 
"Só quando as autoridades brasileiras se çonscientiza

rem da importância do ensino de Segundo Grau para o País, 
a exemplo do que fizeram o Japão e a Alemanha Ocidental..." 

As palavras não são de homens do Movimento Democrático 
Brasileiro; não são palavras de homens passionais, de homens que fa
lam impulsionados pela emoção. Não! 

São palavras de um técnico, titular do Ensino Médio, que fala 
dentro da sua tranqUilidade - como nós ternos procurado falar 
nesta Casa- e diz que: 

" ... concedendo-lhe destaque na elaboração do 39 Plano 
Nacional de Desenvolvimento (PND), de modo que sejam 
destinados mais recursos financeiros para sua execução, é 
que se poderá ampliar o ensino, melhorar sua qualidade e 
concretizar a reforma prevista pela Lei n9 5.692/71." 

Lei do Governo Federal; do Governo revolucionàrio. 

.. Lamentou a ação limitada do Departamento de Ensino 
Médio, imposta pelo próprio Ministério da Educação, que 
vem dando prioridade ao desenvolvimento do ensino pré~ 
escolar e do Plano Nacional de Pós-Graduação e defendeu a 
procura de novas fontes de recursos para o ensino de Segun~ 
do Grau, que vem se caracterizandC' por .. uma pobreza 
franciscana.'' 

O Sr. Gfivan Rocha (MDB- SE)- Permite V, Ex' um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Com prazer. 
Depois, darei continuidade a este depoimento que é muito importan
te. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB - SE) - É tão importante que é 
absolutamente irrespondível. Mas, apenas para me dirigir ao nobre 
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Líder, tive o cuidado de fazer duas anotações, dentro daquela 
quantidade imensa de adjetivos que S. Ex• usa muito quando, 
naquele alâ de defender o Governo, se sobrepõe até aos próprios 
funcionários governamentais ... Esplêndida e colossal", a situação do 
ensino brasileiro. Agora, vê V. Ext- que o apego à estatfstica, que é 
sinal de que este País fez Uma opção de modelo de desenvolvimento 
puramente econômico, contrário ao Japão e à Alemanha, e que deu 
no milagre contrârio ao Japão e à Alemanha e que deu no milagre 
que todos nós conhecemos, re~ulta em coisas inverossímeis. Para lhe 
dar um exemplo muito interessante que foi-me dito por um amigo: 
um jornalista mal remunerado, dizia que um dia teve o prazer de 
viajar num avião junto ao Senador Magalhães Pinto e que constituiu
se, aquela fileira de cadeiras em que vinham os dois, um dos maiores 
índices de renda per capita do BrasiL Vê V. Ex• que ante as 
manipulações e estatísticas que esse Governo faz e a realidade dos 
fatos, existe uma distância abismal e S. Ex• não está correto em dizer 
que nós somos passionais, que não reconhecemos o que o G :>verno 
fez. O Governo fez, mas poderia fazer muitíssimo mais e ainda não 
se conscientizou que o_ problema é de modelo. Ele pode dizer que 
formou milhares de médicos, que formou centenas de professoras, 
mas não fez uma clara opção em investir em educação. A única 
opção que esse Governo .fez, fCü acreditar na economia dirigida e que 
deu no que todos nós conhecemos. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado a 
V. Ex• Prossigo na reprodução do depoimento do titular do 
Departamento do Ensirio Mêdio do Ministério da Educação. 

"- O ensino de Primeiro Grau é obrigatório e grahiito, rei::ebe 
quota do salário-educação, uma fatia da Loteria Esportiva, além do 
MOBRAL. O Terceiro Grau- Ensino Superior- Universitário
é onde o MEC põe mais dinheiro, por ser o mais importante, além de 
constituir um problema político, ficando o Segundo Grau relegado 
ao segundo plano e sendo socorrido pela rede particular de ensino -
disse T orquato Jardim." 

"Segundo ele, 

A previsão para este ano é de aplicar somente nas escolas 
técnicas federais mantidas pelo MEC um total de Cr$ 835.202.000,00. 

Cerca de CrS 103 milhões serão distribuídos entre as unidades 
federadas para desenvolvimento de programas como a compra de 
equipamentos e de aumento de vagas para alunos carentes nos 
estabelecimentos de ensino particulares." 

.. Importância irrisória! 
"Segundo dados de 1977, estavam matriculados 2.173.812 

alunos no ensino de Segundo Grau, contra uma população escola
rizável, de 15 a 19 anos, de 12.452.935 alunos." 

Afirmamos nós, mais de dez milhões de jovens de 15 a 19 anos 
que estão atualmente privados do ensino médio, marginalizados, 
sem possibilidades de aumentar os seus conhecimentos, de obter uma 
profissão, para poderem buscar a sua melhor promoção social. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Essa é afirmação do 
Coronel ou de V. Ex!? -· 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Esse, agora~ um 
enxerto meu, foi um comentário à parte, Ainda estou lendo, repro
duzindo o depoimento do Coronel. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO) -Veja que V, Ex• já 
coloca o passional. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M D B - SC) - Não, eu tive que 
aduzir para tornar maiS clilrO, -v1SU.atizaY !Tlais a crise do ·ensino fiO 
País, porque estou agora contraditando V. Ex• com as palavras de 
uma autoridade do Governo de V. Ex•, de um homem que é respon
sâvel pelo ensino médio neste País. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Permite V, Ex• só 
um esclarecimento? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Pois não. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Primeiro, q:uando hâ 
uma contraposição de 12 milhões, 452 mil e poucos estudantes- sal
vo engano- no ensino do primeiro grau, contra uma população de 
pouco mais de 2 milhões no ensino do segundo grau, é eviden~ que 
se reflete uma pressão, exatamente porque, no ensino de primeiro 
grau existem todos aqueles subsídios resultantes do salário de educa
ção, etc., que dã uma ampliação muito grande dos quadros de ensino 
de primeiro grau, máxime; porque, õ ensino de primeiro grau vai re
crutar professores com menor quatid<i.de de especialização. Daí eu 
querer enfatizar o grande esforço do Governo na formação dos pro
fessores, porque, se V. Ex~ de um lado reclama o menor número de 
estabelecimentos de ensino na ârea de Segundo grau, de outro lado, 
V. Ex-, fala na qualidade do ensino. Então, não é possível e nem é ra
cional que o Governo irresponsavelmente passe a criar um número 
maior de cursos de segundo grau, quando não existem muitos profes
sores com capacidade para poder lecionar nesse estágio. Então, o 
crescimento ê, naturalmente, mais lento. t evidente, o que quis 
refletir o nobre Coronel Torquato ao levantar essa problemática, foi 
naturalmente a necessidade da formação de um maior número de 
professores. Mas, quando V. Ex• cota o número 12 milhões com o 
número 2 milhões e diz que lO milhões ficarão privados, V. Ex• está, 
obviamente, fazendo um jogo de palavras, porque sabe que esses 12 
milhões estão esparsos ao longo de quatro séries diferenteS. Na ver
dade, em números redondos, seria em torno de 3 milhões para cada 
série, então, a cada ano sim, haveria uma entrada de 3 milhões de 
alunos em condições de ingressarem no 29 ciclo, quando a disponibi
lidade de vagas seria de pouco mais de 2 milhões. Nesse ponto, 
concordo com V. Ex', porque existe a diferença e a pressão do 19 
para o 29 Grau, mas entre 2 milhões para 3 milhões e de 10 milhões 
marginalizados, V. Ex• há de concluir comigo que devo ficar 
preocupado de que a tese hã pouco por mim levantada, de que há 
passionalismo, é verdadeira. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) -Não hã jogo de 
palavras, são números que estou citando. Há um déficit, segundo o 
titular do Ensino Médio, de lO milhões de jovens que estão margina· 
lizados do processo educacional, por carência de escolas. 

O Sr. O~lires Teixeira (ARENA- GO) - Não, Ex• Hâ uma 
afirmação de que existem lO milhões de alunos no 19 ciclo, o que 
quer significar, lO milhões de alunos espalhados no 19 ano do 19 
Grau, no 29, o que vale dizer, na 5•, na 6•, na 7• e na 8' séries, o que 
daria uma média de 3 milhões para cada série e não de 1 O milhões 
que terminaram em 1977 e estão marginalizados para fazer o 29 Grau 
em 1978. Por isso é que chamei a atenção de V. Ex•, pqrque é preciso 
não manipular, ao sabor, os números, pois senão iríamos dar no 
exemplo citado ainda há pouco pelo nobre Senador Gilvan Rocha, 
que sopra, com a inteligência brilhante e bem a V. Ex•, a renda per 
capita auferida no banco do avião em que viajavani o Senador Ma~ 
galhães Pinto e o jornalista mal remunerado. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) - Senador Osires 
Teixeira, é o titular do Ensino Médio no Brasil quem diz que são dez 
milhões de moços marginalizados por falta de escolas. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Marginalizados disse 
V. Ex• Por gentiteza, leia para mim, a fim de ver se eie usou a pala
vra marginalizados. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Não. 

O Sr. OsiresTeixeira (ARENA- GO)- Não? Obri8:à.do, 

O SR.-EVEtÁSIO-VIEIRA ~M-DB .._SI?}----- Mas1-voü-repetir.-.; 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO) - Então não precisa 
ler, se ele não falou, porque foi V. Ex• quem disse, Pedi a V. Ex.• 
para ler e confirmar que ele não disse, então não há necessidade. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Eve
lásio Vieira, concede-me um aparte para esclarecer? (Assentimento 
do orador.) O nobre Senador Osires Teixeira, embora não lhe diga 
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que se trata de um passional ao defender sofregamente o Governo, 
tenta, agora, uma acrobada, um malabarismo numérico para nos im
pingir um jogo que eu não aceito porqUe o meu raciocfnio percebe a 

·acrobacia e o malabarismo que pretende. Ele está. argumentando 
com V. Ex.• de que a pressão de dez milhões sobre dois milhões não 
se justifica, porque não há essa pressão de dez milhões sobre dois, há, 
sim, urna pressão de três milhões sobre dois, porque os dez milhões 
estariam distribuídos, admitamos, equitativamente, entre as vârias 
séries do primeiro grau. Veja bem o jogo, a acrobacia que ele pre
tende, é a seguinte - não diz ele, também, que a válvula de escaPe 
para o Segundo Grau não é de dois milhões de vagas porque são dois 
milhões divididos em três séries. 

O Sr. OsiresTeixeira (ARENA- GO)- Claro. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Então, seriam dois mi
lhões, seriam uma válvula de escape de setecentas mil vagas, no mâx.i
mo, para uma pressão de três milhões. Vejam, o nObre Senador 
pretende transferir sua passionalidade, ao defender sofregamente o 
Governo, fazendo arranjos numéricos, talvez pensando que a nossa 
nobre Oposição não tenha capacidade de raciocínio. Este tem sido o 
erro do Governo e de quem o defende, é o de subestimar a Oposição. 
Este raciocínio, agora, foi subestimado, porque se jogaram dez mi
lhões em cima de dois e dividiram-se os dez milhões, achando que é a 
pressão de três sobre dois ... 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- 00)- Respeito a inteligên
cia da Oposição, mas reconheço o passionalismo. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM)- Não é a pressão de 
três milhões sobre setecentas mil vagas só, porque os dois milhões de 
vagas existem dentro de todas as séries do segundo grau, que são 
três, por conseguinte. Há uma pressão muito grande, há uma deman
da muito grande, há apenas setecentas mil vagas, no máximo, no 
Brasil, para o Segundo Grau. Esta é a verdade. e um ensino precârio 
e capenga porque ao Governo não interessa desenvolver nem a ciên
cia nem a tecnologia, neste País, pois pretende que ele fique 
embrutecido e burro para instaurar a monarquia que deseja. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Eu me considero 
feliz porque V, Ex.• já baixou de dez milhões para três. Muito obriga
doa V. Ex.• 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Mas volto a dizer 
que prefiro responder ao Vice-Hder da ARENA, Senador Osires 
Teixeira, com as palavras do próprio Governo. E vou pTosseguir. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Quando for comentá
rio de V. Ex.•, V. Ex' comente. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC)- Segundo o coro
nel Torquato, o fenômeno que se registrou anos atrás, na passagem 
do ensino de Segundo Grau para o Terceiro, resultando num cresci
mento do ensino superior, agora contido, (inclusive proibiram admis
são de funcionários em Escolas Superiores ... 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Para evitar a má 
qualidade de ensino. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - ... está se 
verificando, atualmente, na passagem do Primeiro para o Segundo 
Grau. 

Conforme disse, os bons colégios da rede particular não t!m 
vagas disponíveis enquanto as escolas oficiais estão sobrecarregadas, 
não conseguindo absorver toda a clientela egressa do Primeiro Grau. 

Ressaltou também a desarticulação entre o Segundo e Terceiro 
Graus: 

-O vestibular é calcado no que se ensina no Segundo Grau ou 
o Segundo Grau está preocupado com o vestibular? - Indagou, 
para em seguida dizer que não sabe a resposta. 

O próprio titular do Ensino de Segundo Grau, não sabe. 

Para ele, o vestibular deve medir no candidato o grau de prepa
ro que foi dado no ensino de Segundo Grau, exigindo inclusive co
nhecimentos do aspecto profissionalizante do ensino. 

Informou que, 
O ensino do Segundo Grau conta atualmente com cerca de dois 

milhões de alunos e o Terceiro Grau com 1 milhão e 200 alunos. 
Voltando a ratificar o que havia dito anteriormente. 
Baseado em informações do Departamento de Assuntos 

Universitários, disse que o número de egressos do ensino re~ular 
anualmente é inferior ao número de vagas que o ensino superior 
oferece, o que resulta em sobra de vagas. 

Além da desvalorização do técnico de nível médio, outros 
pontos destacados pelo Coronel Torquato Jardim, como dificul
tando o desenvolvimento do ensino de Segundo Grau, são: a resis
têrida das familias que não aceitam o conceito de pfolissionalização 
do ensino; a inexistência de currículos adequados; a escassez de pes
soal docente qualificado; de pessoal técnico; inexistência de um con
ceito de escola de Segundo Grau. 

Um elenco de críticas contundentes do Coronel Jardim, titular 
do Ensino de 29 Grau, contra o ensino neste País. Não são só os ho
mens do Movimento Democrático Brasileiro que estão apenas a criti
car pelo prazer da crítica. Não, estamos a criticar com coD.stãncia as 
deficiências da educação, buscando corrigir os desacertos, pro
curando despertar o Governo para esse ponto fundamental da edu
cação, para que o nosso povo possa se habilitar, possa se capacitar, a 
ele mesmo, buscar o seu melhor bem-estar material, estar mais capa
citado a dar um grande desenvolvimento a esta Nação. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Permite V, Ex.t um 
aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Inicialmente, da
rei o aparte ao Senador Agenor Maria, que havia solicitado pri
meiro, e depois darei a V. Ex.• 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - O problema da edu
cação, no Brasil, é um problema profundamente sério e cOntinuará 
sendo sério enquanto o Governo não compreender que a meta funda· 
mental deva ser o homem. Acontece que o Governo não pensa isso. 
Não sei porque. Acredito que temos. no Brasil, projetas demais e a 
maioria deles não foram postos em execução, até hoje, porque não se 
tem como executar os projetas pois falta o homem para executâ-los, 
através de leis férreas. Então, é uma questão de filosofia: se o Go
verno que opta para que o dinheiro -sobreponha-se ao trabalho e à 
produção, este Governo não está, absolutamente, olhando a pessoa 
humana independentemente. Está olhando a pessoa humana através 
de uma subserviência total, porque a independência do homem só 
será possível através da independência econômica e, para se alcançar 
a independência econômica, é preciso ter formação. Não é formação 
doutoral, mas formação profissional. t mais fácil hoje, no Brasil, 
apesar da dificuldade de dinheiro, comprafum trator do que conse
guir um tratorista; é muito nl.ais -fâcil comprar um serviço de 
irrigação no Brasil, de hoje, do que consegu'ir quem conheça de 
irrigação no Brasil; é fâcil conseguir o adubo para fazer o aumento 
da produtividade, mas o difícil é encontrar quem conheça curva de 
nível. Em 100 agricultores, no Brasil, 90 não sabem o que é curva de 
nível; em 100 agricultores, no Brasil, 90 não sabem o que é um trator; 
em 100 agricultores, no Brasil, 90 não sabem o que é irrigação; em 
100 agricultores, no Brasil, 99 não sabem o que é inseminação artifi
cial. Então, pergunto a V, Ext, nobre Senador Evelãsio Vieira e ao 
Vice-Líder do Governo, o nobre Senador Osires Teixeira: como 
teremos, neste País, uma agricultura desenvolvida, uma pecuária 
evoluída, se o nosso homem não desenvolveu? Este ê o grande pro
blema, é uma questão de opção: ou o Governo modifica a filosofia 
ou _nós vamos, a cada passo, para uma situação mais difícil, porque o 
que vejo no Brasil de hoje, a desaparecer a cada dia, são os valores 
éticos e morais da nossa sociedade, ê a famfiia que está se diluindo. 
Por conta de quê? Por conta do empobrecimento que se transformou 
em miséria. ~ o homem perdendo a consciência de ser homem, 
porque ele não pode manter mais a casa, porque a pobreza arrostada 
por ele transformou-se em miséria. A miséria é a promiscuidade que 
está aí, assolando todos os lares, é a pobreza nacional. O que ~ o 
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operãrio brasileiro nos dias de hoje? :t: o homem que vive de teimoso 
que é, porque é de se perguntar: como é que pode o operãrio do Rio 
Grande do Norte, que é a minha terra, viver com 725 cruzeiros?~ in
teiramente impossível. Mas é o salário fixado pelo Governo. E para 
alcançar este salãrio é preciso ser de maior, ter todos os documentos 
e ter a carteira assinada. Para ganhar quanto? O salário fixado pelo 
Governo, que é um salãrio de 725 cruzeiros. O resto é folclore, Se
nador. Agradeço a V. Ex• a oportunidade e peço desculpas por ter 
sido extenso no aparte mas, francamente, é preciso mudar àJilósofía. 
Sem mudar a filosofia, não encontraremos o caminho do progresso 
deste Pais. E o progresso do Brasil só é possível atrav~s. em primeiro 
lugar, do progresso do homem. Enquanto o homem não evoluir, o 
País não vai desenvolver, Muito obrigado a V. Ex:• 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto. Faz soax: a_ campainha.) 
-Lembro ao nobre Senador que seu tempo está esgotado. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Cortnllfenerosi
dade de V. Ext-, Sr. Presidente, ouvirei o Lfder da ARENA, do 
Governo, e, em seguida, encerrarei o meu discurso. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - ~ impossível, 
porque ainda temos dois oradores para ocupar o tempo, 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Agradeço a boa von
tade de V. Ex•, Senador Evelásio Vieii"a. OportUnamente dis
cutiremos o assunto, porque ele é empolgante. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Sr. Presidente, se 
há outros oradores, encerro o meu discurso e voltarei, em outra 
oportunidade, para concluir e para termos possibilidade de dialogar 
mais demoradamente assunto de marcante importância para o 
Brasil. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. LEITE CHA
VES NA SESSÀO DE 16-3-78 E QUE, ENTREGVE À RE
V!SÀO DO ORADOR. SERIA PUBUCADO POSTE
RIORMENTE: 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Pronuncia o seguinte dis
curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No dia doze de agosto do ano passado, tive oportunidade de 
fazer daqui um pronunciamento, que se tornou longo em-razão dos 
apartes, pleiteando para os funcionários do Banco do Brasil um me
lhor tratamento p.os seus vencimentos funcionais. Mostrávamos, 
naquela oportunidade, que uma das razões, determinantes do suces
so do banco, como empreendimento bancário, como órgão executor 
da política financeira do Governo, decorreu, exatamente, da 
excepcional qualidade de seu corpo funcional. 

Mostrâvamos, naquela oportunidade, que, em razão dos 
salários de relativa expressão em comparação com os oferecidos no 
mercado, o Banco do Brasil, ao longo de cem anos, tornou-se 
funcionalmente uma empresa modelar para inspirar, inclusive, o 
Governo a outras realizações como foram a PETROBRÁS, Volta 
Redonda, Companhia Vaie do São Francisco, ELETROBRÁS, 
PORTO BRÁS, COBEC, INTERBRÁS e todas essas admiráveis fir
mas brasileiras que se exercitando no setor da economia mista pas
saram a dar ao País uma real expressão interna e mesmo interna
cionaL 

O nosso discurso, Sr, Presidente, foi publicado no dia 16 de 
agosto de 1977, no Diário Oficfal n'i' 84. Antes dísto,já havíamos fei
to aqui outro discurso em anterior pronunciamento, atrav~ da Voz 
do Brasi!. 

Na época, o projeto de reestruturação encontrava-se com o Se-
nhor Presidente da RepCablica e, tempos depois, a reestruturação foi 
aprovada, em decorrência do qual aquela situação aflitiva que se veri· 

ficava no Banco se resolveu e as despedidas ou pedidos constantes de 
rescisão- de contratos que se verificavam cessaram, continuando o 
Banco a ser uma universidade de trabalho, formando os seus pró
prios funcionários, que servem não somente nos seus quadros de dire
ção, como, ainda no setor da administração pública, quando 
requisitados. 

O Banco do Brasil, Sr. Presidente, entretanto, marginalizou um 
setor desse corpo funcional, sem cuja presença, o Banco não seria 
aquela excelência. Criaram-se cOfiOlÇões favoráveis para os fun
cionários de escrita, os funcionários da contabilidade, do setor da 
administração, mas houve esquecimento do grande número de fun
cionários que integra o quadro de portaria do Banco. 

Há naquela casa uma norma que constitui, sob certo aspecto, 
um dos motivos da sua solidez interna, que é o bom relacionamento 
em grau de igualdade dos seus funcionários, em quaisquer que sejam 
as atividades em que eles sirvam. Ainda que seja contínuo, no Banco 
do Brasil, o funcionário sempre foi respeitado, porque sempre teve 
ordenado suficiente para se comportar de modo compatível com os 
níveis desfrutados pelos demais funcionários. Pois bem, Sr. Pre
sidente, esse corpo funcional foi esquecido e, sem que houvesse 
respeito a uma determinação legal, a um principio juridico recolhido 
pela nossa Consolidação, de que as diferenças de funções, ou a natu
reza diferencial de trabalho, não pode estabelecer diferenciação de 
salários. 1:. verdade que os vencimentos nem sempre eram os mes
mos, mas havia uma certa proporcionalidade entre eles, de maneira a 
não existir fosso entre essas duas camadas funciona~s. Com a me
lhoria desta última e a mantença dos nossos funcionários de portaria 
nos quadros de vencimento anterior, esse fosso se torno-u insupor
tável, aquele equilíbrio de padrões desapareceu, e sentimos. nesta 
faixa de bancários, na faixa de portaria, um total descontentamento 
dentro do Banco do Brasil. Muitos gerentes, sentindo o problema, 
considerando-o mesmo injusto e aviltante, são obrigados a conceder 
prorrogação de faina horária, visando mais a um ·atendimento 
complementar desse salário do que mesmo para atender à neces
sidade urgente de um determinado serviço. Alega-se que este quadro 
estâ em extinção ou está para extinguir~se. Mas, a razão não ~ rele
vante para que se justifique a desigualdade de tratamento. 

Quando o contínuo entrou no Banco os 'vencimentos guarda
vam com os dos demais funcionários um certo equilíbrio, uma certa 
proporção. Mas a desproporção se tornou insuportâvel, dentro do 
Banco, e a extinção desta carreira não implica em que possa ter ele o 
direito de abastecer, ou de aviltar aqueles vencimentos. t justo por 
conSeguinte que esses funcionários continuem a ter aqueles índices 
de percepção funcional, atê que sejam atingidos peta aposentadoria. 

t verdade que uma tal Comissão Salarial cria dificuldades, e 
uma das razões pelos quais o Banco teria encontrado condição legal 
para melhorar os vencimentos dos funcionã,rios de contabilidade e de 
outras carreiras, teria sido o estabelecimento de diferenciação de ní
vel e de qualificação; mas essa mesma possibilidade não poderia ser 
aplicada aos contínuos, porque exercem tarefa similar, fainas la
borais de natureza não intelectual. 

Mas, hâ de convir também que mesmo entre essas fainas. hâ 
algumas que são de maior ou de menor responsabilidade, havendo 
diferenciação entre esses trabalhos, que ê, às vezes, um atributo do 
próprio tempo de serviço prestado por cada um na casa. 

~ juslo, assim, que se façam critérios, de sorte que sejam 
amparadas essas diferenças de atividade, em razão mesmo do oficio 
que realiza, ainda que o trabalho seja de natureza material. 

O que não se pode permitir, o que viria quebrar o equilíbrio da 
harmonia funcional ·naquela casa, ê que o fosso persistisse víndo 
reinar na ''Cast~- do Dinheiro do Pais", descontentamento, des
confiança ou frustração que jamais existiu. 

E nao se diga que o Banco não pode pagar: os seus lucros são 
razoáveis e ainda que aumente hoje os vencimentos desses funcioná.· 
rios, em razão níesmo de determinações de justiça, esses vencimentos 
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sedo alcançados pelo imposto de renda, que o Banco do Brasil hoje 
paga. E esse fato é inteiramerite inconcebivel, porque, sendo socie-
dade de economia mista, realiza uma tarefa oficial e não pode pagar 
ao fisco, dinheiro que pertence ao próprio fisco_. Isso foi pressão das 
multinacionais e dos bancos concor~ntes. 

O atual Presidente do Banco do Brasil, __ um homem do meu 
Estado, mostrou grande sensibilidade em relação aos funcionários de 
quadros mais altos. Sei do interesse de S. Ex• em atender também a 
esta classe de funcionários mais humildes. A dificuldade consistiria 
em se encontrar um meio legal para concessão dos vencimentos. Sugi
ro a S. s~ esse critério a __ gue nos referimos, assegurarido-lhe que, 
restabelecendo os antigos padrões de proporcionalidade de venci
mentos, manterá no banco o clima de harmonia que sempre existiu 
em seus quadros, harmonia esta sobre a qual se assentam as pilastras 
e o sucesso do próprio Banco do Brasil. Muito obrigado a V. Ex• e 
aos ilustres Senadores. (Muito bem!) 

ATA DA I• SESSÃO, REALIZADA EM 2 DE MARÇO DE 1978 
(Publicada no DCN - Sei:io 11- de 3-3-78) 

RETIFlCAÇÃO 

No Projeto de Lei do Senado n'~ 1, de 1978, que revoga dispositi
vo da Lei n'~ 6.515, de 1977 e altera dispositivos do Código Civil e do 
Código Penai: 

Na página O 1 O, 1 • coluna, na legislação citada, 
Onde se lê: 

CóDIGO PENAL 

Art. 235 Violar ou profanar supultura ou urna funerária: 
Pena - reclusão, até três anos, e pagamento de cinco a vinte 

dias-multa. 

Leia-se: 

CÓDIGO PENAL 

Art. 235 Contrair alguém, sendo casado, novo casamento: 
Pena - reclusão, de dois a seis anos. 

lê: 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
(Seçio 11) de 8-3-78 

RETIFICAÇÃO 
Na publicação do DCN, página 154, t• coluna, onde se 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS 
FREIRE NA SESSÃO DE 6-8·78 E QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

Leia-se: 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS 

FREIRE NA SESSÃO DE 6-3-78 E QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POS
TERIORMENTE. 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

REUNIÃO DA COMISSÃO DIRETORA, 
REALIZADA EM 8-3-78 

Às dez horas do dia oito de março do ano de mil novecentos ~ 
setenta e oito, no Gabinete do Presidente do Grupo, reune-se a 
Comissão Diretora do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, 
presentes os Senhores Senador Accioly Filho, Presidente, Deputados 
Flãvio Marcnio, Vice-Presidente, Thales Ramalho, Secretário, e 
Luiz Braz. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara aber~ 
tos os trabalhos e esclarece que a presente reunião fora convocada 
para se examinar a conveniência de o Grupo Brasileiro formular um 
convite a Sir Thomas Williams, Presidente do Conselho In
terparlamentar, e a seu assessor especial, Brigadeiro Paul Ward, para 
visitarem o Brasil durante o corrente ano. Sua Ex.celência manifesta
se a favor da iniciativa, lembrando que, desde o momento em que 
passara a participar das reuniões interparlamentares, Sir Thomas 
Williams sempre se mostrara grande e leal amigo do Brasil, dando 
pleno apoio à Delegação em inúmeras oportunidades. Em votação a 
proposta, é a mesma aprovada por unanimidade, Com a palavra, a 
Senhor Secretãrio propõe que o Senhor Presidente fique autorizado 
a discutir, durante a reunião de Lisboa, com os dois convidados deta
lhes referentes à duração da visita e sua programação. Nada mais 
havendo a tratar, suspende-se a sessão para que se lavre a Ata. 
Reabertos _os trabalhos, às dez horas e trinta minutos, é a mesma lida 
e aprovada. Eu, Thales Ramalho, Secretãrio, lavrei a presente Ata 
que irá à publicação. 

Senador Accloly Filho - Deputado Flávio MarcOlo -
Deputado Lulz Braz. 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

ATADA l8•REUNIÃO,REALIZADA 
EM 31 DE AGOSTO DE 1977. 

Às dez horas do dia trinta e um de agosto de mil novecentos e 
setenta e sete, na Sala "Rui Barbosa", sob a presidência do Sr. 
Senador Marcos Freire, Presidente, e, eventualmente, do Sr. Senador 
Vasconcelos Torres, Vice--Presidente, reúne-se a Comiss:ão de Econo
mia, com a presença dos Srs. Senadores Luiz Cavalcante, Murilo 
Paraiso, Franco Montoro, Orestes Quércia, Otair Becker, Milton Ca
bral, Roberto Saturnino e Dinarte Mariz. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado_
res Arnon de Mello e José Guiomard. 

~lida e aprovada, por unanimidade, a Ata da reunião anterior. 

São relatadas as seguintes proposições constantes da pauta dos 
trabalhos: 

Pelo Senador Murilo Paraiso: 
Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de 

Resolução à Mensagem n'~ 152, de 1977, do Sr. Presidente da Repú~ 
blica, propondo ao Senad_o Federa! para que seja autorizada a Prefci~ 
tura Municipal de Cambé (PR), a elevar em CrS 10.100.199,05 (dez 
milhões, cem mil, cento e noventa e nove cruzeiros e cinco centavos), 
o montante de sua dívida consolidada. 

Sem debates, a Comissão aprova, por unanimidade, o parecer 
do Relator. 

Pelo Senador Vasconcelos Torres: 
Parecer favorãvel ao Projeto de Lei da Câmara n'? 21, de 1977, 

que "dispõe sobre o comércio de armas de fogo e dâ outras providên~ 
cias". 
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Em discussão o parecer, o Senador Dinarte Mariz pede vista do 
projeto e a presidência atende a sua solicitação. 

Parecer favorável aQ PrQjeto de Lei da Câmara fl'i' 43, de 1977, 
que "dá nova redação ao caput do artigo 127 do Decreto~lei 
n"' 9.760, de 5 de setembro de 1946, que "dispõe sobre os bens imó
veis da União e dá outras providências"." 

Em discussão o parecer, o Senador Murilo Paraíso solicita vista 
do projeto, e a presidência defere o seu pedido. 

Pelo Senador Dinarte Mariz: 
Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n"' 213, de 1975-

Complementar, que "acrescenta dispositivo à Lei Complementar 
n'i' 26, de 11-9-75, que .. altera disposições da Legislação que regula o 
Programa de Integração Social - PIS e o Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público - PASEP". '' 

Em discussão o parecer, o Sr. Senador Orestes Quércia usa da 
palavra e declara que o objetivo principal da proposição, que é de 
sua autoria, trata de resguardar os interesses dos participantes do 
Fundo PIS-PASEP dos riscos a que estão sujeitos a sua aplicação em 
Bolsa de Valores. 

A seguir, discute a matéria o Sr. Senador Milton Cabral que 
considera o projeto conflitante com a filosofia que criou o Fundo 
PIS-PASEP. Justificando o seu ponto de vista contrário à proposi
ção, afirma que deveria ser debatida, também, na presente reunião, 
uma fórmula capaz de criar mecanismos para viabilizar a participa
ção efetiva do PIS-PASEP no capital das empresas. 

Com a palavra, o Sr. Senador Roberto Saturnino manifesta..:se 
favorável à aplicação de recursos do Fundo PIS-PASEP na aquisição 
de ações de empresas nacionais, mas ressalta, de- preferência, das 
pequenas e médias empresas. Vota, portanto, favoravelmente à 
aprovação do projeto em exame, por considerar que, de um lado, 
atenderia à filosofia da participação dos trabalhadores no capital das 
empresas; e, de outro, atenderia, também, à grande necessidade que 
as empresas brasileiras têm hoje, de reforçar o seu capital, para não 
ficar sempre dependendo de novos financiamentos. Se o desejo é de 
alocar os recursos do _I~l_S-PASEP para o capital das empresas -
acrescenta o Sr. Senador Roberto Saturnino- o caminho certo é a 
compra de ações novas, pois, dessa forma, o dinheiro irâ diretamente 
às empresas, e não o de se aplicar numa atividade eminentemente 
especulativa, como o é na Bolsa de Valores. 

Em aparte, o Sr. Senador Dinarte Mariz ;essalta que o risco que 
se corre no mercado primário é o mesmo no secundãrio. Entende o 
Senador potiguar que a empresa, na sua fase inicial, necessita de uma 
certa base para o seu desenvolvimento; enquanto que a escolhida pa
ra a compra de ações com os recursos do .. Fundo" deverã ser sólida, 
portanto, em condições de assegurar um melhor rendimento ao capiR 
tal empregado. Por esta razão, mantém o seu parecer, contrãrio ao 
projeto. 

Prosseguindo a discussão da matéria, o Sr. Senador Otair Bec· 
ker endossa as palavras proferidas pelo Sr. Senado_r Milton Cabral, e 
manifesta~se, também, favorável à criação de mec;_a:nismo~ que pos· 
sibilítem a capitalização das e_mpresas e proporcionem melhores 
condições ao empresário, para o bom desempenho de suas funções 
de gestor. Finalizando, declara-se favorável ao parecer do Relator, 
Senador Dinarte Mariz, pela rejeição do projeto. 

Com a palavra, o Sr. Sena__d_ot: L-uiz Cavalcante tece considera
ções a respeito do Projeto de Lei do Senado n9 154/75, de sua ini
ciativa, visando criar o Banco Nacional do Trabalhador, com recur
sos do Fundo PIS-PASEP. Pelas razões expendidas, paralelamente, 
vota pela aprovação do projeto ora em discussão, por considerar jus
to e oportuno o emprego desses recursos na constituição do capital 
de uma instituição bancária do próprio trabalhador. 

Finalmente, discute a matéria, pela ordem, o St. Senador Muri
lo Paraíso, que vota com o Relator, Senador Dinar•e Mariz, pela 
rejeição do projeto, por considerar salutar o emprego diversificado 
dos referidos recursos. 

Encerrada a discussão, e colocado em votação, o parecer do 
Relator ê aprovado, com votos vencidos dos Senhores Senadores 
Roberto Saturnino, Franco M ontoro e Luiz Cavalcante. 

Pelo Senador Dinarte Mariz: 

Voto em Separado contrário ao Projeto de Lei do Senado n9 
155, de 1976, que ''determina a revisão trimestral do salário mfnimo, 
e dá outras providências". 

Em discussão a matéria, o Sr. Senador Roberto Saturnino afir
ma que o projeto possui duas razões maiores que militam a favor da 
sua aprovação. A primeira: ligada à questão da justiça social; pois o 
reajustamento sendo feito ~nualmente, com altos indices de inflação, 
provoca uma perda real dos salãrios durante o período, e o ideal é 
reduzir esse espaço de tempo; e, a segunda: é que a correção monetã
ria para aqueles que ganham capital é feita trimestralmente. 

Em aparte, o Sr. 3enador Franco Montoro salienta que a valori~ 
zação feita ano a ano causaria um impacto ~lraordinârio, e o Go
verno, com justas razões, achou que o melhor seria a minidesvalori
zação, exatamente o que pretende o projeto. 

A seguir, o Sr. Senador Marcos Freire contradita as razões 
expendidas pelo Sr. Senador Dinarte Mariz, em seu voto em separa
do, e, nos seus argumentos, cita o reconhecimento que o próprio 
Ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, fez em recente 
pronunciamento realizado no Plenãrio da Câmara dos Deputados, 
de que houve erro na publicação dos índices de custo de vida nos 
anos de 1972 e 1973, e, também, as críticas assinaladas pGlo Depu
tado Herbert Levy, sobre o referido problema. Finalizando as suas 
considerações, o Presidente da Comissão de Economia solicita a 
atenção dos seus ilustres pares para o projeto em exame e ressalta 
que a proposição mereceu o apoio de associações de classe, tanto de 
trabalhadores como de empresários, inclusive do economista Rubens 
Vaz da Costa, ex-Superintendente da SUDENE, ex-Presidente do 
Banco do Nordeste do Brasil e ex-Presidente do Banco Nacíonal da 
Habitação, cuja opinião considera insuspeita. 

Prosseguindo, o Sr. Senador Otair Becker usa da palavra e de
clara que a decretação de salários mínimos anuais ci'ia, de janeiro até 
o seu advento, uma expectativa altista nos preços dos bens de consu
mo e, também, nos bens duráveis. Por estas razões, vota favora
velmente ao projeto, e acha que a mudança de critérios educaria, 
inclusive, o trabalhador brasileiro a receber aumentos salariais em 
percentuais mais baixos. 

Com a palavra, o Sr. Senador Murilo Paraíso considera o proje
to com alto sentido social e ressalta que, independentemente de lei, 
na empresa que dirige, jã concede, em termos moderados, uma 
correção semestral - chamada aumento espontâneo - entre cada 
dois dissídios coletivos. Em suas considerações o Sr. Senador Murilo 
Paraíso salienta alguns asPectos decorrentes da aprovação do proje
to, se transformado em lei, que o deixam, em determinados pontos, 
sem condições de dar o seu voto conscientemente e, por essa razão, 

. declara que se abstém de votar. Em aparte, manifestam-se os Srs. 
Senadores Franco Montoro, Otair Becker e Marcos Freire. 

O .Sr. Senador Luiz Cavalcante também usa_ da palavra e, em 
suas considerações, pronuncia comparações entre as taxas de custo 
de vida e de inflação em períodos diversos, chegando à conclusão de 
que a sua relação, em termos de dispêndio, é a mesma. Acha oportu~ 
no o projeto em exame, e afirma que o des_cesso da inflação e do 
custo de vida não lhe parece ser tão ponderãvel. 

Para uma declaração de voto o Sr. Senador Milton Cabral pede 
a palavra e declara que a análise da matéria se deteve apenas nos 
argumentos de natureza social. Pondera, ainda, que a proposição 
deveria ter uma discussão mais aprofundada, e estabelece dúvidas se 
a revisão trimestral ou semestral será a ideal. Por estas razões declara 
não estar em condições de votar conscientemente e, por conseguinte, 
abstém-se, 

Também, para uma declaração de voto, o Sr. Senador Marcos 
Freire considera vãlida a preocupação manifestada pelo Sr. Senador 
Milton Cabral, no sentido de se proceder a um estudo mais aprofun
dado da matéria, mas lembra aos presentes que o projeto foi apresen
tado à Casa em 21 de julho de 1976. 

Encerrada a discussão, a ComisSão aprova o parecer favorável 
do Relator, Senador Franco Montoro, com voto em separado, venci-
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do, do Senador Dínarte Mariz, e abstenção dos Srs. Senadores Mil~ 
ton Cabral e Murilo Paraiso. 

Esgotada a pauta, o Sr. Presidente, Senador Marcos Freire, con~ 
cede a palavra ao Sr. Senador Franco Montoro, que leva ao conhe~ 
cimento da Comissão fato relacionado com a fixação dos índices de 
custo de vida no ano de 1973. Esclarece que, conforme dado oficial 
publicado na revista Conjuntura Econômh:a, da Fundação Getúlio 
Vargas, o índice foi estabelecido em 13,3%. E, em debate travado na 
Câmara dos Deputados apurou-se que o mesmo foi de 26%. Para 
examinar o assunto e propor medidas a respeito, o Sr. Senador 
Franco Montara sugere a constituição de uma Subcomissão. 

Usam da palavra, para discutir a proposta formulada pelo Sr. 
Senador Franco Mqntoro, os Srs. Senadores Roberto Sa,turnino, 
Dinarte Mariz, Murilo Paraiso, Otair Becker, Luiz Cavalcante e 
Milton Cabral. 

Encerrados os debates, o Sr. Presidente declara que vai proceder 
à votação, pelo processo nominaL O Sr. Senador Franco Montara 
pede a palavra e retira a sua proposição, sugerindo, em substituição 
à constituição de uma Subcomissão, que seja convidado o Sr. Eduar~ 
do Matarazo Suplicy, Professor de Economia da Fundação Getúlio 
Vargas, para esclarecer a Comissão o problema da "subavaliação 
dos índices inflacionários e as suas repercussões nos reajustes 
salariais". 

Em discussão e votação a nova proposta formulada pelo Sr. 
Senador Franco Montara, ê a mesma aprovada, com voto contrário 
do Sr. Senador Luiz Cavalcante. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que 
lida e aprovada, serâ assinada pelo Sr. Presidente. 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

(CEGRAF) 

PLANO DE APLICAÇÃO --.-.-.-. -
ATIVIDADES: 

6.000.000 - Fundo do CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

CR$12.189.754,31 

DETALHAMENTO: 

3.111-01 - Vencimentos e Vantagens Fixas Cr$ 3.841.340,78 

3.1.2.0 - Material de Consumo ......... Cr$ 600.000,00 

3.1.3.2 - Serviços de Te reei ros ....... Cr$ 1.548.413,53 

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações .. Cr$ 1.600.000,00 

4.1.1.0 - Obras • - o o ••••••• o •• o •••• o o - o Cr$ 4.600.000,00 

T o T A L o o o • o •••• o o o o •• - o •• Cr$12.189.754,31 

Saldo positivo do FUNCEGRAF verificado no fim do exercício 

de 1977(art.483 do Regulamento Administrativo, aprovado p~ 
la Resolução n• 58, de 1972' art.172, § 2. ' do Decreto-Lei' 

n•Z00/67 e art.73 da Lei n•4. 320/64). 

Se,{ dor PETRÔNIO POR ELLA 

Presidente do Senado Federal 

Brasília, 30 de dezembro de 1 977 

.lq~d/:ob 
Diretor Executivo 
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MESA 

Presidente: 3'~'-Secretárlo: 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Líder 

Petrõnio Portello (ARENA- PI) Henrique de la Rocque (ARENA- MA) 

Eurico Rezende 
Vice-Uderes 
Heitor Dias 

Helvídio Nunes 
José Sarney 
Mattos Ledo 

Osires Teixeira 
Otto lehmonn 

Saldanha Derzi 
Virgílio Távora 

19-Vice-Presidente: 

José lindoso (ARENA- AM) 49-Secretório: 

Renato Franco (ARENA- PA) 

2'~'-Vice-Presidente: 

Amoral Peixoto (MDB- RJ) 

11'-Secretário: 

Mendes Canele (ARENA- MT) 

29-Secretdrio: 

Mauro Benevides (MOS - CE) 

COMISSOES 

Dlretor: José Soares de Oliveira Filho 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefones: 23-6244 e 25-8505 - Ramais 193 e 257 

Suplentes de Secretório: 

Altevir leal (ARENA - AC) 

Evandro Carreira (MDB- AM) 

Otair Becker (ARENA - SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

Lide r 
Franco Montorp 

Vice-Líderes 
Roberto Saturnino 

Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

Lázaro Barboza 
Danton Jobim 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice.Presidente: Evandro Carreira 

Titulares Suplentes 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 1. Heitor Dias 
ARENA 

1. Saldanha Derzi 

Chefe: Cláudio Carlos. Rodrigues Costa 

Local: Anexo 11- Térreo 

Telefone: 25·8505- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros.) 

Titulares 

1. Otoir Becker 

2. Benedito Ferreira 

3. ltalívio Coelho 

4. Murilo Parais.o 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 

Vice-Presidente: Otair Becker 

Suplentes 

ARENA 

1. Dinarte Mariz 

2. Saldanha Darzi 

3. Matt.os Ledo 

5. Vasconcelos. Torres 

MDB 

1. Agenor Maria 1. Adalberto Sena 

2. Roberto Satumino 2. Evelósio Vieira 

Assistente: Cláudio Carlos Rodrigues Costa- Ramais 301 e 313 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:30 horas 

local: Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11 - Ramal 623 

2. Jarbas Passarinho 2. José Sorney 
3. Dinorte Mariz 3. Otair Becker 
4. Teotónio Vilela 
5. Braga Junior 

MDB 
1 . Agenor Maria 1. Evelásio Vieira 
2. Evandro Carreira 2. Gilvan Rocha 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões: Terços·feiras. às 10:00 horas 
local: Sala "CI6vis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros) 

Titulares 

1. Accloly Filho 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
1'~'-Vice-Presidente: Accioly Filho 
2"'-Vice-Presidente: leite Chaves 

Suplentes 
ARENA 

1 . Mattos Leaa 
2. Gustavo Cdpanema 2. Lenoir Vargas 
3. Daniel Krieger 
4. Eurico Rezende 
5. Heitor Dias 
6. Helvidio Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
8. ltalívio Coelho 
9. Otto lehmann 

10. Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. leite Chaves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossard 
S. Orestes Quérda 

MDB 

3. Arnon de Mello 
4. Vqsconcelas Torres 
S. Milton Cabral 
6. José Sarney 

1. Franco Montara 
2. lózaro Barboza 
3. Cunha lima 

Assistente: Maria Helena Bueno Brandão- Ramal305 
Reuniões: Quartas-feiraS, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua''- Anexo 11 -Ramal 623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(1 1 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Wilson Gonçalves 

Vice·Presidente: Itamar Franco 

Titulares 

l. Heitor Dias 

2. Mudlo Paraíso 

3. Cottete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5. Saldanha Derzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Távora 

S. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. Lózaro Barbo:ta 

3. Adalberto Sena 

ARENA 

MOS 

Suplentes 

1. Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Braga Junior 

.4, Altevir leal 

5. luiz Cavalcante 

1. t;vandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões: Quintas-feiras, às 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-Presldente: Vasconcelos Torres 

Titulares 

1. Mi1oon Cabral 

2. Arnon de Mello 

3. José Guiomard 

4. luiz Cavalcante 

S. Murilo Paraiso 

6. Vasconcelos Torres 

7. Dinarte Mariz 

8. Otair Becker 

l. Franco Montoro 

2. Marcos Freire 

3. Roberto Saturnino 

Suplentes 

ARENA 

1. Cattete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. José Sarney 

4. Oomício Gondim 

5. Jarbas Passarinho 

MOS 

1. Agenor Maria 

2. Orestes Quércia 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal675 

Reuniões: Quartos-feiras, às 10:30 horas 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Colmon 

Vice-Presidente: Evelósio Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Tarso Outra 1. Helvídio Nunes 

2. Gustavo Copanemo 2. Ruy Santos 

3. João Colmon 3. AmondeMe11o 

.4. Otto lehmann 4. Heitor Dias 

5. Jarbos Passarinho 

6. Cattete Pinheiro 

MOS 

1. Evelósio Vieira 1. Franco Montoro 

2. Paulo Brossord 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Sena 

Assistente: Cleide Mario B. F. Cruz- Ramal 598 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

local: Sola "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11 - Ramal623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membro:o) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Paulo Brossord 

Vlce·Presidente: Domkio Gondim 

Titulares 

1. Teotónio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Domício Gondim 

5. Helvidio Nunes 

6. Lenoir Vergas 

7. Mottos leão 

S. Ruy Santo:o 

9. Braga Junior 

10. Torso Outra 

11. Virgílio Távora 

12. Magalhães Pinto 

1. Paulo Brossard 

2. Evelásio Vieira 

3. Gilvan Rocha 

4. Roberto Saturnino 

5. Cunha lima 

ARENA 

MOS 

Assistente: Cdndido Hippertt- Rama1676 

Reuniões: Quintas-feiras, à:o 9:00 horas 

Suplentes 

1. Cottete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. lourival Bopti:ota 

4. Daniel Krieger 

5. José Guiomard 

6. José Somey 

7, Saldanha Derzi 

1. Oonton Jobim 

2. Dirceu Çardoso 

3. Ev.andro Carreira 

local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramal623 
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COMISSÃO DE LEGISlAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

1. Jessé Freire 

2. Ruy Santos 
3. lenoir Vergas 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
V!ce-Presidente: Orestes Quércia 

Suplentes 

ARENA 
1. Braga Junior 
2. Yirgilio Távora 
3. Osires Teixeira 

4, Jarbas Passarinho 
S. Lourival Baptista 

6. Acdo~y Filho 

4. Oomício Gondim 

MDB 
1. Franco Montara 1. Lcizaro Barboza 
2. Orestes Quérdo 2. Cunha u";na 
3. Nelson Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Romal675 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo U- Ramal623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Milton Cabral 

2. Domicio Gondim 
3. Aroon de Mello .. luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jarbas Passarinho 
Vice-Presidente: Luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. Murilo Paraíso 
3. Virgílio Tóvora 

5. Jarbas Passarinho 
MDB 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Romal306 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo li- Ramais 621 e _716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 

Titulares 

1. Helvldio Nunes 
2. Otto Lehmann 
3. Saldanha Oerzi 

1 . Donton Jobim 
2. Adalberto Sena 

(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice-Presidente: Helvidio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. Virgílio Távora 
2. Arnon de Mello 
3. Jarbos Passarinho 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 

Assistente: Maria Carmen Castro Souxa - Ramal 134 
Reuniões: Quintas-feiras, às 12t00 horas 
local: Sola "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES:__ (CRE) 
( 15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Magalhães Pinto 

19-Vice-Presidente: Saldanha Derzi 

29-Vice-Presidente: Nelson Carneiro 

Titulares 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Távora 

4. Jessé Freire 

5. Arnon de Mello 

6. Saldanha Derzi 

7. José Samey 

8. João Calmon 

9. Augusto Franco 

10. Otto Lehmann 

1, Oanton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. Leite Chaves 

5. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistente: Candido Hippertt- Romal676 

Reuniões: Terços-feiras, às 10:30 horas 

Suplentes 

1 . Accioly Filho 

2. Fausto Castelo-Branco 

3. Helvidio Nunes 

4. Comício Gondim 

5. Jarbas Passarinho 

6. luix Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Satumino 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e: 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇ~O 

Presidente: Ruy Santos. 

Vice-Presidente: Altevir le_pl 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Altevir Leal 1. Saldanha Cerzi 

2. Ruy Santos 2. ltollvia Coelho 

3. Cattete Pinheiro 3. Osires Teixeira 

4. Fausto Castelo-Branco 

5. lourivol Baptista 

MDB 

1. Adalberto Sena 1. Beniamim Foroh 

2. Gilvan Rocha 2. Cunha lima 

Assistente: lêda Ferreiro da Rocha- Ramal312 

Reuniões: Quintos-feiras, às 11 :00 horas 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membro!>) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vke·Presidente: Augusto Franco 

Titulares Suplente:o 
ARENA 

1. José Guiomard 1. Ale:~tandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgílio T âvora 3. Dinarte Mariz. 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MDB 
1. Adal,berto Seno 1. Agenor Maria 
2. Benjamim Farah 2. Dirceu Cardoso 

Assistente: Lêdo Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões: Quartas·fl!iras, às 9:00 horas 
locah Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- RCJmais 621 111 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Lenoir Vergas 
2. Acdoly Filho 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
5. Saldanha Derzi_ 

1. Benjamim Forch 
2. Itamar Franco 

COMPOSICÃO 

Presidente: Benjamim Fora h 
Vice-Presidente: Lenoir Vergas 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanema 
:3.,. Mattos leôo 

1. Danton Jobim 
2. Lázaro Barbozo 

Ass_istente: Sónia Andrade Peixoto- Ramal 307 
Reuniões: Quintas-feiro~, às 9:00 horas 
Local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: leu rival Baptista 
Vke-Presidente: Alexandre CostQ 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 1. Otto Lehmann 
2. Luiz Cavalcante 2. Teoto5nlo Vilela 
3. Braga Junior 3. Wilson Gonçal~s 
4. Lourival Baptista 
5. Mattos leão 

MOB 
1. Evandro Carreira 1. lázaro Borboza 
2. Evelósio Vieira 2. Roberto Saturnino 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas 
Local: SoJa "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOESMISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUÔRITO 

Comissões Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
local: Anexo 11- Térreo 
T elefon~:-: 25-8505 - Ramal 303 

1) Com1ssões Temporários para Proietos do Congres"5o Nocjonol 
2) Comissões Temporários para Apredaç6o de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Misto do Projeto de Lei Orçamentário (ort. 90 do Regir:,ento. 

Comum). 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674: 
Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Mario B. F. Cruz- Ramal 598; 
Mouro Lopes de Sá- Ramol310. 

SERVIÇO DE COMISSÓES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIÓES DAS COMISSóES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1978 

f.ORAS 'i'ERÇA SA.LAS ASSIS'rEN'rE HORAS QUINTA SAL AS ASSIS~E.'I'rE 

-~ 

c.o:. RUY BARBOSA RONALDO 09:00 C.F. CUllflS BEVILA.C;o,;UA CÂNDIDO 
Ra.me.~s - 621 e 716 Ramal - 623 

10:00 

C. A. R, CLc:i'IIS .BEV!Ll.CQUA LEDA 09:30 c.S.P.C. R!J)' BARBOSA SONIA 
Ramal - 623 Re.rn.e.1s - 621 e 7l6 

C,A, CLCI'iiS BEVIL/i.CQUA CL.WDIO C.E.C. CWVIS BEVI!.JtCQUA CLEIDE 
lO:JO 

Ramal - 623 COS'rA 10:00 
Ramal - 623 

C.R.E. RlJY BARBOSA CANDIDO C.D.F. RUY 8Ai!.90SA RONALDO 
Ramais - 621 ' 7l6 Ran a~s - 621 e 716 

HOP.AS GD'UU'A SAL AS ASSIS'rEN'rE C,L.S. CLdVIS :BEVILA:CQ!JA DAfliEL 
Ra:nal - 62J 

J.l: 00 
09:00 c.s.N. RUY BARBOSA aDA RUY 6ARBOSA LEDA Ra.ma:us - 621 (I 716 c.s. 

Re.m.<ua - 621 e 7l6 

c.c.J CLOVIS EEVIUCQUA MARIA l2:00 c.R. CL6VIS BEVILíCQUA MARIA 

10:00 Rama.! - 623 HELENA Ramal - 623 CARMElll 

C. III, S. RlJY BARBOSA 
P.am.e.is - 62l e 716 

RONALDO 

10:30 C.E, RUY BAE!BOSA DANIEL 
Ramais - 621 e 716 
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DECRETO LEGISLATIVO N• 113, DE 1977 
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RETIFICAÇ40 

Na puhlicaçUo feita no DCN- Seção II- dt: 2-12~77. púgina 7.403, 2~ coluna. no segundo padgfafo 
do Artigo XXII (do Decreto Legislativo. 

Onde se lê: 
Em pé Uo que. os ... 

Leia-se: 
Lm f~ do que, o ... 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 19• SESSÃO, EM 20 DE MARÇO DE 1978 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Presidente da República 

Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo 
cuio p'rm•imento depende de sua pnMa uqufesância: 

-Mensagem n9 61/78 (n~ 88/78, na origem), referent~ à 
escolha do Doutor Mario Paclni para exercer o cargo de Minis
tro do Tribunal d~.: Contas da União. na vaga decorrente da 
aposentadoria do Ministro Glauco Antonio Lessa de Abreu e 
Silva. 

1.2.2- Ofícios do Sr. lY-Secretário da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes 
proíetos: 

-Projeto de Lei da Câmara nY 11/78 (nY 2.229-8{76, na 
Casa de origem), que di~põe sobre estágio ocupacio•Hll para o me
nor carenciado. 

-Projeto de Lei da Cámara nl' 12/78 (n9 2.284-B/76, na 
Casa de origem), que revoga o art. 778 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nY 5.452, de ]I' de maio 
de 1943. 

1.2.3.- Pareceres 

Refi.'rentes às .~eguinte.t matérias: 

-Projeto de Lei do Senado Federal, nY 218, de 1977, que 
''dispõe sobre a proibição de financiar ou garantir a construção 
de edifícios de mais de seis andares pelas entidades integrantes do 
Sistema Financeiro de Habitação, e dá outras providências.". 

-Projeto de Lei da Cãmara nY 87. de 1977 (nY 2.750, de 
!976, na Casa de origem) que introduz alteração no Código de 
Processo Civil, a fim de regular o restabelecimento da sociedade 
conjug<ll. após a reconciliação dos cônjuges. 

-Projeto de Lei do Senado n9 253, de 1977, que acrescenta 
paragrafo 49 ao artigo 487 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

- Projeto de Lei do Senado n~' 202. de I 976, que modifica a 
redação dos artigos 157, 158 e 159 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, a!"rovada pelo Decreto-lei n'>' 5.452, de Jl' de maio de 
1943. 
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- Projeto de Lei do Senado n~' 150, de 1976, que considera 
circunstância atenuante d:.~ pena o fato de ter sido o agente 
menor abandon:.~do. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 128, de 1977, que altera dis
posições legais relativas à proteçào do trabalho do menor. 

-Projeto de Lei do Senado nQ 12, de 1976, que eleva o valor 
de benefícios mínimos a cargo do INPS, dando nova redação ao 
~ 5~' do artigo J9 da Lei n~' 5.890, de 8 de junho de 1973. 

-Projeto de Lei da Cilmara n9 04, de 1978 (nQ 4.233-B, de 
1977. na Cas_a de origem); que autoriza o Instituto_ Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA - a doar o imóvel 
que menciona. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 03, de 1978 (nQ 4.135-B, de 
1977, na Casa de origem), que autoriza o Instituto Brasileiro do 
Café. autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria e do 
Comércio, a alicnur fmóvel de sua propriedade, localizado na 
capital do Estado de São Paulo. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 02, de 1978 (n~' 2.688-B, de 
1976, na origem), que autoriza a doação ao Montepio-Geral de 
Economia dos Servidores do Estado do terreno que menciona, 
situado na cidade e Estado do Rio de Janeiro. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 01, de 197S (n9 1.972-B, de 
1976, na origem), que ::.wtoriza a doação à Prefeitura Municipal 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, de faixas de terreno 
de propriedade do Instituto de Previdência e Assistência dos Ser
vidores do Estado OPA SE). 

- Projeto de Lei do Senado n9 154, de 1977 -:-- Complemen
tar, que altera a redução do artigo 12 do Decreto-lei nY 406, de 
31 de dezembro de 1968. 

1.2.4- Comunica.;ões da Presidência 

-Arquivamento do Projeto de Lei do Sen_ado n9 244/75, 
por ter recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das 
Comissões a que foi distribuído, c cm face da tramitação con
junta e pelas mesmas razões o Projeto de Lei do Senado nY 
[ [7/77. 

-Referente aos Srs. Senadores que tntegrar1lo a Delegação 
do Senado Federal à 122• Reunião do Conselho Interparlamen
tar, a realizar-se em Lisboa, no período de 27 de março a )9 de 
abril do corrente. 

1.2.5 - Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do Senado n~' 24/78, de autoria do Sr. 
Senador O,restes Quércia, que d:J nova redação ao artigo 227 do 

Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio de 1943 (Consolidação das 
Leis do Trabalho). 

-Projeto de Lei do Senado n9 25/78, de autoria do Sr. 
Senador Ruy Santos, que isenta de contribuição previdenciária 
a& instituições de fins filantrópicos reconhecidas de utilidade pú-
blica, cujos di retores não percebem remuneração. · 

1.2.6 - Requerimentos 

- N9 29/78, de autoria do Sr. Lourival Baptista, solicitando 
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da saudação feita pe
lo Ministro Armando Falcão, no Palácio do Planalto-, no dia 15, 
ao Presidente, pela passagem do quarto aniversário do Governo, 
e o agradecimento do Presidente Ernesto Geisel. 

- N9 30/78, de autoria do Sr. Lourival Baptista, solicitando 
a transc_rição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferi
do pelo Ministro Leitão de Abreu, na sessão de despedida do 
Ministro Bilac Pinto, do Supremo Tribunal Federal, por ter atin
gido a idade limite para permanecer ao serviço público. 

1.2.7- Discursos do Expediente 

SENADOR OTTO LEHMANN- Programas e projetas de
senvolvidos pelo SESC visando o bem-estar e orientação da pes
soa idosa. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Apelo ao Sr, Minis
tro da Previdência e Assistência Social, em favor da reabertUra 
do Hospital do INPS. situado no bairro Ipiranga na capital 
paulista. 

l.3- ORDEM DO DIA 

-Trabalho das Comissões 

1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- CONSULTOR IA GERAL 

- Pareceres n9s I, 2, 3 e 4, de 1978. 

3- ATAS DE COMISSÕES 

4-MESA D!RETORA 

5- LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN
TES 

ATA DA 19~ SESSÃO, EM 20 DE MARÇO DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, das~ Legislatura 

PRESIDI::i'\CIA DO SR. PETRÔNIO PORTEI.L\ 

'tS I.J 1/0R.IS E 30 ,11/NL'TOS. ACfl.HI-SE PRESENTES 
0.\'.\RS SI:'.\'.·! DORES: 

i\d:dhcrh.l St:n:l- -Altcvir Leal- José Guinmard- Br:.tga Ju
nÍM - J11-;é Limll)M) - Cattete Pinheiw - Jarba~ Pas,arinho -
·\k\andrc Co,ta- Henrique de La Ro.:~1ue- José Sarner- Pt:trô
nÍil Pnrtdla- Wilson Gon..;ah·es- Agcnbr Maria - Dinurtc Mu
rit- Cunha Linw- Arnon de Mcl!o- Augusto Fran.:o- Louri
\;tl Bapti:-.ta- Ru} Santo;;- Dirceu_ Cardoso- Rubt:rto Suturnino 
- Itamar FranCíl- Orestes Quércia- Ottu Lehmann - Benedito 
1-ern:ira- Osires Teixeira- ltalívio Coelho- Mendes Canalc
En.:l:'t-;ill \'ieiw- Lcnoir Vargas- Otair Becker- Duniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Petrónill Purtclla)- A lista d~ presença 
a..:u":.t o cumran:drnentll de 32 Srs. Scnadures. Havendo número rc
g:iment;tl, Lir:daro :th~o·rta a sessão. 

O Sr. I \'-Sccn:t:trio proccdení 1l leitura do Expediente. 
f. lido o 1·eguime 

EXPEDIENTE 

Do Senhor l'rc.l"idelllc da Reptih/ica, suhmerendo ao Senado a es
('illha de nome indh'<tdo para carf{o mjn prnl'imento depende de sua pré
l'iamttlit'.I'!Útâa: 

MENSAGEM N• 61, DE 1978 
(n9 88/78, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

Nos termos do artigo 42, [tem UI, e parãgrafo 3Y do artigo 72, 
da Constituição, tenho a honra de submeter à consideração do Egré-
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gio Senado Federal o nome do Doutor Mario Pacini para exercer o 
l.!argo de Ministro do Tribunal de Contas da União, na vaga 
deçorrente da arnsent:.tti{Jria do Ministro Glauco António Lessa de 
Abreu e Silva. 

Os méritos do Senhor Mario Pacini, que me induziram a 
escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam do 
anexo Curriculum ~ 'itm'. 

Brasília, 16 de março de 1978.- Ernesto Geisel. 

CCRRICCLCM 1'/T.·IEDO DR. MARIO PACINI 

Dados Pessoais: Nasceu em Manhuaçu (MG), aos 22 de junho de 
1917. Filho de Leopnldo Pacini e Mariu Pacini (falecidos). Casado 
com o~ Nilce Pk:hamoni Pacini. Filhos: Nilma Pacini Werner, 
casada com o Dr. Heron Wcrner (médico em Brasília e fazendeiro 
em Manhuaçu): e Dr. Leopoldo Pacini Neto, médico-oftalmologista 
em Bmsília, casado com D• Raquel Faria Pacini. 

Carreira Funcional: 
Out 1938- Funcionúrio do Banco Mineiro da Produção S.A., 

Agência de Manhuaçu (MG). 
Abr 19-t\ - Admitido, por concurso público, como Escriturâ

rio do Banco do Brasil S.A., tomando posse na Agência em 
Uruguaiana (RS). 

Jun 1941 - ComissíOri<ido "Investigador de Cadastro" na 
Agência do Banco em U ruguaiana (RS). 

Jan 1942- "Adido" â Agência em Alegrete (RS). 
Mar 1942 - Retorno à Agência em Uruguaiana (RS), nas 

mesmas funções de "Investigador de Cadastro". 
Julh 1942 -Transferido para u Agência Centro de São Paulo, 

foi confirmado nas funções de "Investigador de Cadastro" a partir 
de setembro de 1942. 

Abr 1944- "Contador" da Agência em Caratinga (MG). 
Ma i 1948- "Gerente" da Agência em Ponta Porã (MT). 
Jan 1952- "Gerente-Instalador" e, posteriormente, "Gerente" 

da Agência em Manhuaçu (MG). Nas mesmas funções exerceu, 
concomitantemente, os encargos de "Gerante-lnstalador" __ da 
Agência em Manhumirim (MG}. 
Out !958- "lnspetor de Agências", função em que vistoriOU as 
principais Agências do Banco no Estado de Minas Gerais. Em junho 
de 1965. na mesma função de "Inspetor", foi encanegado de missão 
especial no E'>tado de A lagoas. a qual se prolongou at~ dezembro de 
1965. Reassumindo suas funções normais em dezembro de 1965, foi 
encarregado de trabalho relevante na Agência em Corinto (MG). 

Mai 1966 - Gerente da Agência Central, em Brasília (DF), 
exerceu, cumulativamente, as funções de Chefe _de Gabinete da 
Diretoria do Banco na Capital do País, além das de Presidente da 
Comissão de Construção dos Edifícios do Banco em Brasflia e de 
Presidente da Comissão Esrecial de Venda dos Imóveis do Banco em 
Brasília. 

Dez 1968 - Missão especial, junto às Agên-cias do Banco do 
Brasil no Exterior (New York, Santiago do Chile, La Paz, Assunção, 
Montevidéu e Buenos Aires). 

Mai 1969 - Diretor Administrativo da Companhia Aços 
Especiais Itabira- ACESITA, com sede (à época} no então Estado 
da Guanabara e Usina cm Timóteo (MG). O c-ontrole acionârio 
desta empresa pertence ao Banco do Brasil S.A. 

Dez 1969- Convocado pelo Governo brasilei.ro para exercer as 
funções de Dírctor do Banco do Brasil S.A., com o comando das 
operações da 4~ Região (Mi nas Gerais, Goiâs e Distrito Federal). 

Abr 1970 - Confirmado, pela Assembléia-Geral Ordinária dos 
acionistas do Banco do Brasil S.A. nas funções de Diretor do Banco. 

Abr 1971- Delegado do Banco do Brasil ao VII Congresso de 
Bancos, realizado em Brasília (DF). 

Mar 1974- Reconduzido pela Assembléia-Gera! Ordinâria dos 
Acionistas do Banco do Brasil nas funções de Direlor do Banco, por 
mais um período de 4 anos. 

Abr 1974 - Designado Suplente do Exml' Sr. Presidente do 
Banco do Brasil junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento da 
Pecuária (CONDEPE). 

Abr 1974- Designado Representante da Carteira de Crédito 
Geral do Banco do Brasil no Grupo Executivo de Racionalização da 
Cafciculwra (GERCA-1 BC). 

Fev !975 - Delegado do Banco do Brasil ao IV Encontro 
Nacional dt: Bancos Est:.Jduais. realizado em Goiãnia (00). 

Ma i 1977- Delegado do Banco do Brasil no ciclo de conferên · 
cias sobre. assuntos monetários em Turim (Itália), organizado pela 
··c1ssa di Risrarmio de Torino". 

Jun 1977 - Delegado do Banco do Brasil na formação e 
contrataçtw de sindieato financeiro cm Londres (Jnglaterra). 

Cursos, Funções e Títulos 

- Ba<.:harcl em Direito - inscrição n~' 1.385 - Ordem dos 
Advogados do Brasil- Seçào do Distrito Federal. 

-Técnico de Administração (Registro nl' 300, de 4-9-72, no 
C onsclho Regional de Técnicos de Administrução- 1' Região). 

-Curso de Extensão sobre "Problemas do Desenvolvimento 
Brasileiro". pelo Centro de Estudos Brasileiros (Convênio com o 
Centro de Ensino Unificado de Brasília). 

-Curso de "Organização e Métodos", relo Serviço Nacional 
de Aprendi1agem Comercial (SENAC). 

-Seminário de "Relações Humanas", Departamento de Sele
ção e Desenvolvimento do Pessoal (DESED- Banco do Brasil). 

-Curso de "lntroduçào à Sociologia", ministrado pela UnB e 
CEUB. 

-Presidente da Liga da Defesa Nacional- Diretório do DiS
trito Federal. 

-Agraciado com o título de ··Amigo de Brasília" (Diploma 
n9 8). pelo Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. 

-Agraciado com a •·Medalha da Honra da Inconfidência", do 
E~tado de l'v1inas Gerais, em 2 I de abril de 1972. 

- Agruciado com a "Medalha Mérito Santos Dumont", em 20 
de julho de 1972. concedida pelo Exm9 Sr. Ministio da Aeronáutica. 

-Agraciado -.:om a "Medalha Mérito Alvorada", em 19 de 
setembro de 1972. relo Governo do Distrito Federal. 

-_Agraciado, no Grau de "Comendador", com a "Ordem do 
Mérito de Brasília", pelo Exm<.> Sr. Governador do Distrito Federal, 
"Grão-Mestre da Ordem", em 9 de abril de 1973, condecoração 
recebida no Palácio do Buriti, em solenidade de 21-4-73. 

-Agraciado com a "Medalha do Pacificador", de acordo com 
Portaria de 1~'~-10-73, do Exm~ Sr. Ministro do Exército, distinção 
essa recebida em solenidade cívico-militar de 19-J 1-73. 

-Agraciado com a ·•Medalha Comemorativa do Ses_quicen
tenário do Nascimento de Mariano Procópio Ferreira .. Lage", na 
cidade de Juiz de Fora (MG) em solenidade 22-11-73. 

-Agraciado com o título de Presidente de Honra da Sociedade 
Mineira da Agricultura. 

-Agraciado pela Municipalidade de Juiz de Fora com a Meda
lha "Mérito Comendador Henrique Guilherme Fernando Halfeld". 

-Agraciado com o título de "Sócio Honorârio" da Associação 
Comercial do Distrito Federal, em solenidade de 20-8-75. 

-Agraciado com a "Ordem do Reflorestador", no Grau do 
Cedro. pela Associação Mineira de Empresas Florestais, em sole
nidade de 24-9-75, realizada em Belo Horizonte (MG). 

-Agraciado com o título de "Sócio Honorário" da Associação 
Mineira dos Criadores de Zebu, em CurveJo (MG), aos 18-4-76. 

-Agraciado com a "Medalha de Pitangui'', ror relevantes ser
viços prestados àquela Municipalidade, aos 19-4-76. 

-Agraciado com o título de "Amigo de São Lourenço", em 
21-7-76; 

-Participou do !<.>Simpósio Mineiro do Café- Poços de Cal
das- 22/23-10-76, promovido pelo I BC e pela Sec. Agric. Estado de 
f\.·1. Gerais. 

-Agraciado com o título de "Benemérito da Ordem de Santa 
Luzia", em Luziânia (GO), aos 13-12-76. 

-Agraciado com a "Medalha do Mérito Luzense", em 
15-1-77, concedida pelo Município de Luz (MG); 
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-Agraciado com o título de "Garimpeiro do ano", em Teófilo 
Otoni (MC), aos 15-1-77 (titulo referente ao ano de 1976). 

-Agraciado com o título de Cidadão Honorárioe Benemérito 
do Estado de Goiás. das Capitais de Goiânia (GO) e Belo Horizonte 
(MG), e dos sezuintes municípios brasileiros: 

Anápolís (00}. Santa Helena de Goiás (GO), Paraúna (GO), 
I porá (00), Goianésia (00}, Resplendor (MG), São João Del~Reí 
(MG}, Montes Claros (MG), Uberada (MG}. Caratinga (MG), 
Muriaé (MG). Juiz de Fora (MG), Matipó (MG), Prata (MG), Pas~ 
sos (MG), Uberlândia (MG), Divinópolís (MG), Francisco Sá 
(MG), Mara Rosa (GO). Ubá (MG), Carangola (MG), Bom Despa
cho (MG), Abaeté (MG), Ituiutaba (MG), Teófllo Otoni (MG), 
Corinto (MG), Guaxupé (MG), Varginha (MG), Raul Soares (MG), 
Santa Maria do Suaçuí (MG}. Barbacena (MG), Bicas (MG), 
Araguari (MG). Rubiatt.~ba {GO), Leopoldina (MG), Caçu (GO), 
Pirapora (MO). Burítizeiro {MGi, Almenara {MG), Capinópolis 
(MO), lpiaçu (MG}. Cataguases (MO), Paraíso do Norte de Ooiãs 
(00), Simonésia (MG}, São Gonçalo do Sapucaí (MG), Três Cora
ções (MG), Ponte Nova (MG), Coronel Fabriciano (MG), João Pi
nheiro (MG), Pedra A;,:ul(MG), Coração de Jesus (MG), Andradas 
(MG). Poços de Caldas (MG), Alfenas (MG), São Sebastião do 
Paraíso (MG), Dores do lndaiá (MG), Monte Carmelo (MG), Car
mo do Paranaíba (MG), ltapccerica (MO), Inhapim (MO), Luz 
(MG), Unai (MG), Nanuque (MG), Boa Esperança (MG), Monte 
Santo de Minas (MG}, Janaúba (MG), Sete Lagoas (MO}, ltabirito 
(MO), Quirinópolis (GO), Aimorés (MG), Viçosa (MG), Pira
canjuba (GO), Carlos Chagas (MG), Lajinha (MO) Governador 
Valadares (MO), Pltangui (MG), lbiá (MG), Si\vânia (00), Gurupi 
(00), Patos de Minas (MG), Mutum (MG), Brasília de Minas 
(MG). Formiga {MG), Arcos (MG), Piui (MG), São Domingos 
(00). Orizona (GO), Araxá (MG), Santa Rita do Sapucaí (MG), 
Miracema do Norte (00), Piranhas (GO), Itaúna (MG), Oliveira 
(MG), Lavras (MO), ltajá (GO), Bambuí (MG), Pedro Leopoldo 
(MG). Tombos (MG), Estrela do Sul (MG), Uruaçu (00), Ipanema 
(MG). Visconde do Rio Branco (MG), Lagoa da Prata (MG), 
Arraias (GO). Campos Bélos-(GO), Dianópolis (00). 

I .4 Comissão de Finanças J 

OFICIOS 

Do Sr. f?-Seaetdrio da Cãmara do.~ Dt•purados, encaminhando à 
rel'isàn do SenadiJ aulrigrafos do.\ .~eguintes projeto.s: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 11, DE 1978 
(n9 2.229-B/76, na Casa de origem) 

Dispõe sobre estágio ocupacional para o menor carenciado. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' Fica instituído, nas empresas particulares e na adminis~ 

tração pública direta e indireta, o estágio ocupacional, sem vínculo 
empreg.atíco, purn o menor carenciado. 

Art. 25' Considera-se menor carenciado. para os efeitos desta lei, 
o que apresenta carência de atendimento de suas necessidades bási
cas. em virtude da ausência, omissão ou incapacidade dos pais ou 
responsável. 

Art. 3~' O estágio ocupacional far-se-ã mediante convênio 
celebrando entre os órgãos oficialmente instituídos ou credenciados 
para atendimento especifico a menores carenciados e as entidades de 
que trata o art. 19 

Parágrafo único. Do convênio deverão constar: 
a) nome do menor, 
b) filiação; 
c) data do nascimento: 
d) grau de escolaridade; 
e) horârio de trabalho; 
f) duração do estágio ocupacional; 
g) anuência do juizado de menores. 
Art 4Y A duração do estágio ocupacional serã de seis meses, no 

mfnimo, até o máximo "de seis. anos. 

i\rt. 5<> Ao menor carenciado, em estágio ocupacional. serão 
assegurados: 

a) o direito de escolarização; 
b) uma ho\sa. p<lga pela empresa. a ser "fixada -n-o convênio que 

vier a ser firmado. sobre- a qual não incidirá qualquer desconto: 
c} g<lmntia de seguro contra acidentes no trabalho: 
d) um documento de identificação funcional fornecido pela 

empresa. 
Art. 6" O estágh1 octtpacíonal do menor carenciado cessará au

tomaticamente: 
a) com sua admissão como empregado em qualquer empresa ou 

na admini:maçiio direta ou indireta: 
b) ao completar dezoito anos de idade. 
i\rt. 79 Cabe ao Jui~ado de Menores, às Fundações do Bem

Estar do t>.·tcnor e órgãos congéneres <i fiscalízuçào do trabalho dos 
menores cstagi[1rio:.. 

Art. 8Y Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 9~ R e\ ~lg,lm-se as disposições em contrário. 

LEGISUÇ.10 CITADA 

DECRETO N• 31.546, DE 6 DE OUTUBRO DE 1952 

Oispc)e sobre conceito de empregado aprendiz. 

O Presidente d:> República, Usando da atribuição que lhe confe
re o artigo 87, item I. da Constituição. e considerando que, em face 
da legislação em vigor, pode o contrato de trabalho assumir a forma 
de contrato de aprendizagem, desde que o empregado, menor de 18 e 
maior de 14 unos. __ esteja "sujeito à formação profissional metódica 
do ofício cm que exerça o seu trab<.llho" (parágrafo único do art. 80 
da Consolidação das Lei~ do Trubalho): 

Considerando que, por f~1rça da legislação vigente, algumas 
obrig:.~ções decorrentes do contrato de aprendizugem são diversas 
das que advém do contrato de trabalho comum. impondo-se, portan~ 
to. a conveniência de ser regulamentado o conceito de empregado 
aprendiz. decl<lra: 

Art. I~ Considera-se de aprendizagem o contrato individual de 
truhalh~> realizado entre um empregador e um trabalhador maior de 
14 e menor de 18 anos, pelo qual, além das características mencio
nadus no artigo 39 da Consolidação dus Leis do Trabalho, aquele se 
obriga a submeter o empregado à f0rmação profissional metódica do 
ofício ou ocupação para cujo exercício foi admitido e o menor assu
me o compromisso de seguir o respectivo regime de aprendizagem. 

Art. 2" Entende-se como sujeito à formação profissional metó
dica de ofício ou ocupação o trabalhad0r menor matriculado em 
curso do SENA! ou SENA C ou em curso por eles reconhecido nos 
termos da !cgi:>lação que lhes for pertinente. 

9 19 Entende-se, igualmente, como sujeito àquela formação o 
traba!hudor menor submetido, no próprio emprego, à aprendizagem 
metódica: 

a) de ofício ou ocupação para as quais não existam cursos em 
funcionamento no SENA! ou no SENAC: 

b) de ofício ou ocupação para cujo preparo existam cursos do 
SENA! ou SENAC. quando não possam estes aceitar a inscrição do 
menor. por falta de vaga, ou _não mantiverem cursos na respectiva lo~ 
calidade. * 29 Na hipótese de f.alta de vaga, a que se refere a alínea b do 
parágrafo anterior, será fornecido aos interessados, pelo SENA! ou 
SENA C, documento comprobatório dessa circunstância. 

~ 39 Considera-se ainda aprendiz, no concernente às atividades 
do comércio, o trabalhador menor matriculado por conta do empre
gador, até· a 3• série, em ginásio comercial a que se refere a Lei 
n9 4.024, de 20 de dezembro de 1961 (Lei de Oiretrizes e Bases da 
Educação Nacional), desde que fiquem asseguradas as regalias 
previstas pelo art. 19, § 2~>, in fine. e art. 7~> do Decreto-lei n"' 8.622, de 
lOdejaneiro de 1946. 

Art. 39 Cabe ao SENAI e ao SENAC, respectivamente, esta
belecer os ofícios e ocupações objeto de aprendizagem metódica nos 
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seus cursos, bem como as condições de seu funcionamento e du
ração, nos limites da legislação vigente. 

Parágrafo único. O SENAI e SENAC encaminharão, no 
prazo de sessenta dias, contados da publicação deste Decreto, a rela
ção completa de tais ofícios ou 'ocupações ao Ministério do Traba
lho, Indústria e Comércio, que para os efeitos do presente Decreto a 
publicará no Diário Ojidal da União, assim se procedendo para 
qualquer alteração na relação referida, a qual deverá ser enviada ao 
mencionado Ministério dentro do prazo de 30 dias, a contar da .data 
da modificação. 

Art. 41' Dentro de sessenta dias, a partir da publicação deste 
Decreto, o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio aprovará, 
após pronunciamento do SENA I e do SENA C: 

a) os limites máximos de tempo, necessários à aprendizagem 
metódica no próprio emprego, de que cogita o§ 1~> do art. 2~>; 

b) a relação dos oficias e ocupações para os quais não se torna 
necessária a aprendizagem metódica. 

§ l~' O tempo máximo de aprendizagem a que alude a alfnea a 
deste artigo não será, em caso algum, superior a três anos. 

§ 29 O SENAI e o SENAC enviarão ao Ministro do Trabalho, 
Indústria e Comércio, até 30 de outubro de cada ano, os estudos pro
cedidos sobre a matéria tratada neste artigo. As alterações decorren
tes desses estudos, aprovadas pela precitada autoridade, só vigorarão 
a partir de li' de janeiro do ano subseqUente. 

§ 3~> É facultado aos sindicatos de empregadores e aos de tra
balhadores requerer ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio 
a alteração ou revisão dQs limites e relações a que aludem as aHneas a 
e b deste artigo, sendo que a decisão a respeito profe"rida, após 
audiência do SENAI ou SENAC, terá aplicação imediata. 

Art. 5<;> Ne:nh_urn contrato de aprendizagem terá validade se o 
tempo estabelecido para duração do aprendizado ultrapassar o limi
te determinado na forma dos artigos 3Q e 4"', bem como se tal cop:9i
ção não for previamente anotada na carteira do menor. 

Art. 69 !:. lícito ao menor submetido à aprendizagem metódica 
no próprio emprego, nos termos do§ I Q do art. 2Q, requerer, em qual
quer tempo, ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, por si 
ou seus responsáveis, exame de habilitação, para o respectivo oficio 
ou ocupação. 

§ [9 O requerimento será dirigido ao diretor da Divisão de;: fi.s
calização do Departamento Nacional do Trabalho, no Distrito Fe
deral, e aos Delegados Regionais d,o.Trabalho, nos Estados, cabendo 
a essas autoridades encaminhar o menor à escola mais próximã. do 
SENAI e ou do SENAC, onde será submetido ao correspondente 
exame. 

§ 2~> Se o menor for considerado habilitado a exercer o 
respectivo oficio.Qu o_çupação, ser-lhe-á fornecido, pelo serviço a que 
foi encaminhado, .certificado ou carta de oficio, cessando imediata
mente a aprendizagem a que estava ele submetido no próprio 
emprego. 

Art. 7~ Mediante ajuste com as empresas que lhes estão 
vinculadas, o SENAI e o SENAC poderão organizar cursos inten
sivos de aprendizagem, com duração diária cot:respondente à jor
nada normal de trabalho, percebendo o menor aprendiz, inde
pendentemente de bolsa de estudo que lhe tenha sido concedida pelo 
órgão mantenedor do respectivo curso, o salário a que tem direito, 
por conta do empregador. 

Art. 89 O presente Decreto entrará em vigor noventa dias após 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Com as modificações introduzidas pela Emenda Constitu
cional n"' 1, de 17 de outubro de 1969. 

TITULO III 

Da Ordem Económica e Social 

Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores os seguin
tes direitos, além de outros que, nos termos da lei, visem à melhoria 
de sua condição social; 

X- proibição de trabalho, em indústrias insalubres, a mulheres 
e menores de dezoito anos, de trabalho noturno a menores de 
dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de doze anos; 

(Às Comissões de Serviço Público Civil e de Legi.slaçdo 
Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 12, DE 1978 
(n9 2.284-B/76,naCasadeorigem). 

Revoga o art. 778, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Dec-reto-lei ns> 5.452, de 19 de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lQ O art. 778, da Consolidação das Leis do trabalho, 

aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio de 1943, passa a 
vigorar com a seguinte redação: -

"Art. 778. Os autos dos processos da Justiça do Traba
lho não poderão sair dos cartórios ou secretarias, salvo se 
solicitados por advogado regularmente constituído por qual
quer das partes, ou qUando tiverem de ser remetidos aos 
órgãos competentes, em caso de recurso ou requisição." 

Art. 2<;> Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrãrio. 

LEGISLAÇÃO ciTADA 

DECRETO-LEI N• 5.452- DE I' DE MAIQ DE 1943 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 778. Os autos dos processos da Justiça do Trabalho não 
poderão sair dos cartórios ou secretarias, salvo quando tiverem de 
ser remetidos aos órgãos c-ompetentes, em caso de recurSo ou requisi
ção. 

..................................... ~ ..... .- ~-..-

(À Comissdo de Constituição e Justiça.} 

PARECERES 

PARECER N• 54, DE 1978 

Da Comissão de ConStituição e Justiça, sobre. o Projeto de 
Lei do Senado Federal, n9 218, de 1977, que "dispõe sobre a 
proibição de financiar ou garantir a construção de edifícios de 
mais de seis andares pelas entidades integrantes do Sistema 
Financeiro de Habitação, e dá outras providênc,as". 

Relator: Senador Heitor Dias 

Designado para relatar o vencido, cumpre-nos analisar o Proje
to sob exame, que proíbe o financiamento ou a garantia da cons
trução de edificios de mais de seis andares pelas entidades integrantes 
do Sistema Financeiro de Habitação. 

2. O Projeto, em seu art. 19, dispõe que "o Banco Nacional_ da 
Habitação e demais integrantes do Sistema Financeiro de Habita
ção, assim como os estabelecimentos oficiais de crédito, não concede
rão financiamentos, empréstimos e qualquer espécie de mútuo ou ga: 
rantia à construção de edificios com gabarito superior a seis (6) pa
vimentos". 

Ora, o art. 81, item V, da Constituição, reza que .. compete pri
vativamente ao Presidente da República ... V - dispor sobre a es
truturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da administra
ção federal". Sendo o BNH, como empresa pública, órgão da 
administração federal indireta e sendo outros estabelecimentos ofiw 
ciais de crédito, ou empresas públicas, ou autarquias, ou sociedades 
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de economia mista c, como tais, órgãos da administração federal in
dircta. segue-se que interferir, por limitação, no exercício das atribui
ções de tuis entidades seria infringir o preceito da privatividade de tal 
competência do Presidente da República. 

Pelo que, o Projeto padece do vício de inconstitucionalidade. 
3. Ante o exposto. concluímos pela rejeição do projeto, por in

constitucional. 
SuJa das Comissões, 9 de novembro de 1977.- Daniel Krieger, 

Presidente.-. Heitor Dias, Relator.- Wilson Gonçalves- Accioly 
Filho - Leite C'ba,.-cs - Orestes Quércia - Dirceu Cardoso -
Nelson Carneiro, vencido- Mattos Leão. 

VOTO VENCIDO. EM SEPARADO DO SR. SENADOR 
A'ELSON CARNEIRO: 

Propõe o nobre Senador Orestes Quércia, com o Projeto de Lei 
do Senado n{> 218, de 1977, que "o Banco Nacional da Habitação e 
demais integrantes do Sistema Financeiro de Habitação, assim como 
os estabelecimentos oficiais de crédito, não concederão financiamen
tos e quulquer espêcie de mútuo ou garantia à construção de edifícios 
com gabLlrito superior a seis (6) pavimentos". 

Em sua justi!icLJção, o ilustre parlamentar paulista suscita e 
responde às duas impugnações, que, crê, possam surgir entre os que 
examinarem a proposição~-

"Duas espécies de oposição talvez se apresentem à ado
ção da medida aqui pleiteada. A primeira, daqueles que pode
riam julgar que projeto como o pre..sente interfere com o direi
to de propriedade privada e a segunda dos que pensam que, 
do ponto de vista de viabilidade econômica, que a concentra
ção nos centros minimiza os valores dos investimentos em 
flgua e lul, por exemplo. 

Ã primeira poderíamos responder que a propriedade 
deve submeter-se llO interesse social e à segunda que o custo 
superior de alguns investimentos a curto prazo serão 
Llmplamente recompenslldos pelos benefícios que as cidades 
terão a mêdio e longo prazos.'' 

A esta Comissão importa o primeiro aspecto. Em seu art. 153, § 
22. no Capitulo "Dos direitos e garantias individuais", dispõe a 
Constituição de 1969:-

"É assegurado o direito de propriedade, salvo o caso de 
desaproprh1çào por necessidade ou utilidLJde pública ou por 
interesse social, mediante prévia e justa indenizaçào em 
dinheiro. ressalvado o disposto no art. 161, facultanto-se ao 
expropriado aceitar o pagamento em título da dívida pública, 
com cláusula da exata correçào monetária. Em caso de peri
go público iminente, as uutoridades competentes poderão 
usar da propriedade particular, assegurado ao proprietário 
indeni:r.açào ulterior." 

Salvo a remissão do art. 161 (desapropriação de propriedade ru
rul), já o art. 141, * 16, da Constituição de 1946 previa a desapropria
ção por interesse social. No caso, entretanto, não cabe invocar o 
interesse social. que não se trata de desapropriação. como· ensina 
Ponte." de Miranda. a Constituição somente garante a instituição da 
propriedade. "ma:-; o conteúdo e os limites do direito de propriedade 
sUo detinidos nas leis··. 

Tambêm não haverá invasão da esfera municipal, eis que, como 
bem acentua a justificação, o Projeto não visa a fixar gabarito de 
prédios urbLlnos. que continuarão a ter os pavimentos permitidos no 
Código de posturas de cada comuna, mas de não permitir que os edi
fícios de mais de seis andares sejam construídos com os recursos do 
Sistema Financeiro de Habitação e de outras fontes sujeitas ao 
controle do governo federal. 

Indiscutível a relevância do mérito, inclusive pelas repercussões 
nas construções imobiliárias, notadamente nos centros mais populo
sos. Mas não cabe a esta Comissão descer a esse exame, confiado a 
outra!> Comissões Lécnkas. 

No ãmbito de nossa competência, forçoso concluir que o Proje~ 
to ê constitucional e jurídico. 

Sala das Comissões, 9 de novembro de 1977.- Nelson Carneiro. 

PARECER No 55, OE 1978 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n" 87, de 1977 (n9 2.750, de 1976, na Casa de 
origem) que .. introduz alteração no Código de Processo Civil, 
a fim de regular o restabelecimento da sociedade conjugal, após 
a reconciliação dos cônjuges. 

Relator: Senador Heitor Dias 

A proposição sob análise intenta alterar o artigo 1.124 do Códi~ 
go de Processo Civil, para o efeito de regular o restabelecimento da 
sociedade conjugal, após a reconciliação dos cônjuges. 

2. Como se depreende de seus termos, a medida teria por esco, 
po aperfeiçoar a lei adjetiva civil ao suprir omissão relativa à re
conciliação dos cônjuges desquitados. 

3. Contrariamente a esse entendimento, no entanto, a omissão 
do atual Código decorreu do fato de que disPOStiivo rio sentido pre
conizado é absolutamente desnecessário vez que outra coisa não 
representa que a repetição de t=egra inserta no Código Civil, "ver bis": 

"Art. 323. Seju qual for a causa do desquite, e o modo 
como este se façLl, é lícito aos cônjuges restabelecer a todo o 
tempo a sociedade conjugal. nos termos em que fora cons
tituída, contanto que o façam por ato regular, no Juízo 
competente." 

4. O texto do Código de Processo anterior repetia isso e o proje
to torna a fazê-lo. Desse modo, não parece se deva alterar o diploma 
processual civil somente para introduzir regra que nenhuma falta faz 
e que não é, ao que se saiba. rec!Llmada por juízes e advogados. 

5. Ante o exrosto, opina-se pela rejeição do projeto, por consi
derá-lo prejudicado, em face do di5posto na Lei n9 6.515/77. 

Sala das Comissões, 15 de março de 1978.- Daniel Krieger, 
Presidente. - Heitor Dias, Relator. - r\elson Carneiro - Orestes 
Quércia - Wilson Gon~ahes - Acciolv Filho - ltalívio Coelho -
Otto Lehmann- Dirceu Cardoso. . 

PARECER No 56, OE 1978. 

Da Comissão de Constituição e Justiça, ao Projeto de Lei 
do Senado n9 253, de 1977, que "'acrescenta parágrafo 49 ao 
artigo 487 da Consolida~ào das Leis do Trabalho". 

Relator: Senador Heitor Dias 
Pelo Projeto que ora ê submetido ao exame desta Comissão, de 

autoria do nobre Senador Va!!concelos Torres, pretende-se acrescen
tar ao art. 487 da CLT o seguinte parágrafo 4<?: 

"'Quando a rescisão do contrato de trabalho for de inicia
tiva do empregado, por haver o empregador infrigido obriga
ção legal ou contratual, fará ele jus aos salários corresponden
te..<; ao prazo do aviso prévio, consoante o disposto no caput 
deste artigo." 

O art. 487 e os que se lhe seguem, como sabemos, compõem na 
CL To Capítulo dedicado à definição jurídica C aO processo do Aviso 
Prévio no Direito brasileiro. 

Estabelece o mencionado art. 487: 

"Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo 
motiv-o. quiser rescindir o contrato, deverã avisar a outra da 
sua resolução, com a antecedência mínima de: 

I - oito dias, se o pagamento for efetuado por semana 
ou tempo inferior: 

11 ---:- trinta dias aos que perceberem por quirlzena ou 
mês, ou que tenham mais de doze meses de serviço na enipre~ 
sa. 

9 {9 A falta do aviso prévio por parte do empregador 
dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao 
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prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período 
no seu tempo de serviço. 

~ 2<;> A falta de aviso rrhio ror parte do empregado dâ 
ao empregador o direito de descontar os salãrios correspon
dentes ao prazo respectivo. 

~ 39 Em se tr:.ltando de salário pago na base de tarefa, 
o c:.ikulo. para os efeitos dos parágrafos anteriores, será feito 
de acordo com a média dos últimos doze meses de serviço. 

Entre os elementos caracteriza.dores do Aviso Prévio, pois, estão 
a decisão unilateral do rompimento do contrato de trabalho e a ine
xistência de justa causa como motivad_om dessa decisão. 

No estudo que fez sobre o A viso Prévio e sua natureza jurfdica, 
na publicação "LTR - Legislação do Trabalho", volume 30, 
pág. 139. o jurista Paulo César Gontíjo foi buscar em Hirosê Pim
pão a definição que lhe pareceu a mais adequada para o instituto do 
Aviso Prévio: 

.. espaço de tempo fixado em lei, que antecede à resci
são unilateral do contrato de trabalho por prazo indetermina
do. quando não tenha ocorrido um motivo imperioso, e du
rante o qual a parte avisada deve procurar restabelecer as 
condições normais de trabalho. evitando, assim. as canse~ 
qüêncías da ruptura brusca dos vínculos contratuais." 

O A viso Prévio. assim - no que concerne ao Direito brasileiro 
-. não é acion3do numa rescisão contratual de trabalho por justa 
causa. Quando ocorre a justa causa, o empregador está legalmente 
autorizado a despedir o empregado imediatamente, ou o empregado 
pode dar por rescindido o seu contrato de trabalho, com todos os di
reitos conseqüentes. sem a obrigação do Aviso Prévio que lhe estabe
lece aCLT. 

O Projeto sob nos~o exame deseja criar para o empregador o 
õnus suplementar do aviso prévio cm dinheiro sempre que,-por sua 
iniciativa. o emprega-do encontrar justa causa para dar por rescindi
do o contrato firmadü entre ambos. 

Com o Projeto. prctende-_se então, além do que acima se explici-
tou: 

1- mudar a definição jurfdicu do Aviso Prévio, alterando-lhe 
as característkas de tempo, no correr do qual se restabeleceriam as 
condições normais de trabalho, paro. uma valorização em dinheiro; 

2 - cstabele~cr-se uma segunda indenização a ser deVida pelo 
empregador. no caso da despedida indireta. 

Tais propósit~,.1s, como se verifica~ não se coadun'lm com o Direi
to do Trabalho em nosso País. tido e reconhecidQ como um dos mais 
avançados do murido. 

Ainda do mesmo autor Paulo César Gontijo, obra citada, 
pág. !44: 

"E mesmo no caso de culpa leve na prática de infrações 
contratuais por parte do empregador. achamos que a indeni
zaçào é devida. pois <~dmitid(l que o ato praticado é lesivo às 
condições c_ontratU<Iis. não se rode admitir meio termo para 
a solução do problema." 

O Projeto. por outro lado, comete uma impropriedade técnica 
ao criar um parágrafo que, versando hipótese rescisória por motivo 
justo, faz remissão a um artigo que regula expressamente as rescisões 
sem justo motivo. 

Em face do exposto, e embora se reconheçam os propósitos me~ 
ritóríos do Projeto n~ 253/77. opina-se pela sua rejeição, por injurldi
co. 

Sala_das Cnmissôes. 15 de março de 1978- Daniel Krleger, Pre
sidente- Heitor Dias, Relator- Wilson Gonça_lves- Italívio Coe
lho- Otto Lchmann - Accioly Filho- Nelson Carneiro, vencido -
Orestes Quércia, vencido. 

PARECER N• 57, DE 1978. 

Da Comissão de Constituição e Justiça, ao Projeto de Lei 
do Senado n9 202, de 1976, que "modifica a redação dos arti
gos 157, 158 e 159 da Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-lei n~ 5.452, de 19 de maio de 1943". 

Relator: Senador Heitor Dias 

Com o PLS n9 202/76, o ilustre Senador Vasconcelos Torres 
reivindica uma ampla reformulõ.lçào do Capítulo "Segurança e Higie
ne do Trabalho", da CLT, com modificação dos arts. 157, 158 e !59, 
que dispõem sobre o assunto. 

Pretende a propmüçào, em essência, fortalecer a autoridade do 
DNSHT e das Delegacias Regionais do Trabalho, oferecendo-lhes 
condiçõ_es de aplicar penalidades pelas infrações autuadas, vistorias 
em estabelecimentos. de aprovar projetas de construção civil. fiscali
zar a cxecuç5o da obra. interditá-la etc. 

O Projeto, talvez por equívoco, retira da legislação vigente o 
atual item li do art. 158 da citada CLT. que é da maior importância 
para os objetivos visados pelo próprio autor, pois confere ao 
DNSHT o dever de "orientar a fiscalização da legislação concernen
te à segurança e higíene do trabalho". 

Vale a transcrição, nesta oportunidade, dos dispositivos que a 
proposição quer alterar: 

(Lei vigente) 

"Art. 157. A fiscalízaçt10 do cumprimento das disposi
ções deste Capítulo compete ao Departamento Nacional de 
Segurança e Higiene do Trabalho (DNSHT), às Delegacias 
Regionais do Trabalho e, supletivamente, mediante autoriza
ç5o do Ministro do Trabalho e Previdência Social a outros 
órg8os federais. estaduais ou municipais. 

Art. 158. Cabe: especialmente ao Departamento Nacio
nal de Segurança e Higiene do Trabalho: 

I - Estabelecer normas referentes aos princípios cons
tantes deste Capitulo; 

li - orientar a fbculizaçào da legislação concernente à 
segurança e higiene do trab<tlho; 

111 - conh~..:er. cm segunda e última instância, dos 
recursos voluntários ou de ofício. das decisões proferidas pe
los Delegados Regionais do Trabalho em matéria de seguran
ça_c higiene do trabulho. 

Art. 159. Cabe especialmente às Delegacias Regionais 
do Truhalho. nos limites de suas respectivas jurisdições: 

I- udutar a~ medidas que se tornem exigíveis, em virtu
de du .... di~posiçõe<; deste Capítulo, determinando as obras e 
rcp~traçõcs que, cm qualquer local de trabalho, se façam 
neccssônns: 

11 - fornecer certificado referentes ao cumprimento das 
obrigações deste C.tpíl ulo." 

Como se verifica, a legislação vigente jú atende aos propósitos 
do autor. Se h:.i f<.tlh;.ts a corrigir. acredit:1mos que elas estejam na 
execução. não na lei. 

Parece-nos incom·eniente. ror outro lado. que se deleguem aos 
citados órgUos até mesmo de aprovaçii.o de projetas de construção ci
vil. 

Isto posto. npinnm1)S contrariamente ao PLS n9 202/76, por 
injurídico. 

Sala das (l)mi~sões. 15 de março de 1978. Daniel Krieger, Presi
dente- Heitor Dias, Relator- Wilson Gonçalves- Otto Lehman 
- Accioi~· Filho - ltalhio Coelho - Nelson Carneiro - Oreste~ 

Quércia. 
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PARECER No 58, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o projeto de 
lei do Senado n9 150, de 1976, que uconsidera circunstâncias 
atenuante da pena o fato de ter sido o agente menor aban
donado". 

Relator: Senador Leite Chaves 

Na reunião do dia 8 deste, foi vencido o ilustre Senador Accioly 
Filho. Relator da matérií\, em razão de não ter aceito emenda oral ao 
Projeto para que a circunstãncia atenuante fosse considerada nos 
casos de abandono do menor quando se tratasse da primeira 
ocorrência delinqilencial. 

Assentou-se a discussão plenária, favorável à emenda, no prin
cípio imanente ao Direito Penal de tratar com um pouco mais de 
benevolência os deliqüentes em seu primeiro cometimento delituos_o. 
Reconhece-se que a todos se de_y_~_ dar_ _gma oportunidade na perpe
tração dos primeiros erros, devendo-se, ainda, nessa fase evitar-se as 
prisões duradouras, pois na maioria das vezes tendem elas ao agrava
mento da personalidade do agente, em vez da cura, em razão do con
tágio da convivência com os encarcerados mais adultos, amadureci
dos por anos a fio no exercício do crime. 

Dessa forma, somos pelo acolhimento do Projeto nos termos da 
seguinte 

EMENDA No 1-CCJ (SUBSTITUTIVO) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I"' inclua-se como n"' V do artigo 48 do Decreto n"' 2.848, de 

7 de dezembro de 1940: 

V- Ter sido menor abandonado, desde que primário. 

Art. 2"' Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3~> Revogam~se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 8 de março de 1978 - Daniel Krieger, 

Presidente- Leite Cha,·es, Relator - Nelson Carneiro, sem voto -
Accioly Filho, vencido - Orestes Quércia - ltálívio Coelho -
Wilson Conçalves - Otto Lehmann, vencido - Mattos Leão, 
vencido. 

VOTO VENCIDO. EM SEPARADO. DO SR. SENADOR 
A CC! OL Y FILHO: 

O Projeto inclui entre as circunstâncias atenuantes genéricas do 
artigo 48, do Código Penal, :1 de ter sido o agente menor abandona
do. 

Tem. de fato, relevância na formação do caráter da pessoa o seu 
período de infância. a orientação e a educação que recebeu, e a 
oportunidade que desfrutou de escolher, ao longo do caminho, ou
tros rumos para a sua vida. Sem _dúvida o quadro não é favorável 
para os menores abandonados, tão_ precário é, ainda, o sistema 
assistencial de que se dispõe. 

Sendo a cu!pahilidu.dc, normativamente considerada, graduável 
segundo o grau ou a carga de reprovação que cai sobre o agente, tem 
ela ligação com o tipo de pessoa. formando-se o juízo de valor tam
bém em função da conduta exigível do indivfduo, nas circunstâncias 
que cercam o fato. Sem chegar-se, é certo, à culpabilidade do caráter, 
ou pela conduta de vida, o conceito até leigo de reprovação envolve o 
julgamento da personalidade integral. que no momento delitivo 
atuou. 

São fatores que o juiz obrigatoriamente considera na avaliação 
das circunstâncias ditas judiciais, depois de afirmada a censurabili
dade. para a fixaçào da pena. 

Mas a inscrição de uma causa obrigatória de atenuação da pena 
de formulação tão ampltt não parece boa. 

O conceito de menor abandonado, tendo em vista as circunstân· 
elas que contribuem para o desvio ou a mã formação da personali
dade. como causa justificadora de menor censura, é amplo. Neste 
sentido. abandonado é também o menor de país negligentes, que 

formam no lar mau ambiente, e a enunciação seria longa e 
desnecessária. 

Como há períodos de abandono, muitas vezes curtos, encon
trando o menor, não ob~tante a fraca atuaçjQ do poder público no 
setor. abrigo, lar em sentido amplo, orientação e amparo, casos há 
em que aquele tempo reduzido não justificaria, por si só, a 
minoração penal propostu. -

A melhor solução é mesmo confiar à apreciação judicial, em 
cada caso, a graduação da cen~um pelo crime cometido, consideran
do entre outros fatores. este no Projeto destacado. 

ConstituciO!pl e jurídico. opino pela rejeição quanto ao mérito. 

Sala das Comissões, 8 de março de 1978- Accioly Filho. 

PARECER N• 59, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n<> 128, de 1977. que .. altera disposições legais 
relativas à proteçào do trabalho do menor". 

Relator: Senador Orestes Quércia 

A proposição sob exame, de autoria do ilustre Se~ador Vas
concelos Torres, visa a alterar disposições legais relativas à proteção 
do trabalho do menor. para estabelecer a exigência de "paridade 
salarial com a remuneração assegurada ao trabalhador adulto, sem
pre que a duração da jornada e o tipo do trabalho executado sejam 
<rs-ln e-smos". 

2. Na Justificação, alega o Autor que "a tendência generaliza
da do empregador é, com a suposta cobertura da lei, aviltar sempre o 
salário devido ao menor, sob a frágil alegação de que a presença 
deste na empresa explica-se, mais, como o exercício de uma apren
dizagem. Em certo sentido e em alguns casos talvez o seja. Mas, em 
muitos outros. não. Se o menor está habilitado e faz o trabalho de 
um adulto. não existe nenhum motivo ponderável para que ele rece
ba um salário inferior ao do adulto. E a palavra exploração é a mais 
adequada para designar tal prática, onde e quando ela existir". 

3. Do ponto de vista da constitucionalidade, nada há a objetar 
no Projeto. 

Quanto à juridicidade, é de se observar que a matéria já se acha 
amplamente regulada no art. 461 da Consolidação das Leis do Traba
lho, sem nenhum problema de interpretação nos tribunais, pelo que 
o Projeto se configura como injurídic_o. 

4. Ante o exposto, opinamos pela rejeição do Projeto, o (jual 
se bem que constitucional, apresenta-se inquinado de injuridicidade. 

Sala das Comissões, 15 de março de 1978- Daniel Krieger, Pre
sidente- Orestes Quércia, Relator - Wilson Gonçalves - Accloly 
Filho - ltalívio Coelho- Otto Lehmann - Heitor Dias- Nelson 
Carneiro, vencido- Mattos Leão. 

PARECER N9 60, DE 1978. 

Da Comissão de Constituição e Justiça, ao Projeto de Lei 
do Senado n9 12, de 1976, que .. eleva o valor de benefícios m!
nimos a cargo do INPS, dando nova reda~ào ao§ 5~> do arti
go 3"' da Lei n~ 5.890, de 8 de junho de 1973 ''. 

Relator: Senador Heitor Dias 
O Projeto de Lei do Senado n~' 12/76 volta a esta Comissão pa

ra reexame, a requerimento do seu aUtor, o eminente Senador Fran
co Montoro. 

O Projeto. como é do nosso conhecimento, dã no~a redação ao 
§ 5" do art. 3'1 da Lei n~> 5.890, de 8-6-73- a que "altera a legislação 
de Previdência Social e dá outra~ providências'' - , com o objetivo 
de elevar os valores mínimos das aposentadorias e do auxílio-doen
ça a que têm direito os segurados do lN PS, os quais, percebendo h o· 
je 90S( e 750i nas hipóteses da aposentadoria e do auxilio-doença, res· 
pectivamente, passariam a perceber. com o Projeto, !00% do salário 
mínimo. 

O processado teve grande movimentação e mereceu, do Poder 
Executivo, duas respostas detalhadas às informações requúld8.s Pelo 
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autor do Projeto, cujo prinCipal objetivo, com as diligências solicita
das, foi o de demonstrar a existêncía da fonte de custeio total para a 
majoração desejada pela proposição, com o que dela se afastaria a in
constitucionalidade que, no nosso primeiro Parecer n~' 35 t /76, argUi
mos sobre a matéria, com o apoio majoritário desta Comissão. 

Dos esclarecimentos prestados pelo Ministério da Previdência e 
Assistência Social, depreende-se que: 

I -a autoridade oficial não assegurou, em nenhuma das suas 
informações. que pudesse executar o Projeto, acaso transformado 
em lei, sem aumento da contribuição devida ao IN PS; 

2 - afírmuram os técnicOs do mencionado Ministério que a 
União não tem dado cumprimento integral ao pagamento ·~que lhe 
cabe no custeio da Previdência Social nos últimos 3 (três) anos" 
(fls. 2 do OF/GSG/nl' 245). Tal afirmação compromete a fonte de 
custeio indicada pelo Projeto. 

No nosso Parecer de fls. 06/07/08 deste processado, invocamos 
as razões que nos levaram a opinar pela inconstitucionalidade e inju
ridicidade do Projeto, bem c_omo contra a proposição no seu mérito, 

Não encontramos, neste reexamc, nenhuma fundamentação que 
nos levasse a alterar a opinião anterior, pelo que propomos a manu
tenção do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Pro
jeto de Lei do Senado m 12/76. 

Saiu das C o.m'issões, 15 de março de \978 - Daniel Krleger, Pre
sidente- Heitor Dias, Relator - Wilson Gonçalves - Italívio Coe~ 
lho- Otto Lehmann- Accioly Filho- Nelson Carneiro, vencido
Orestes Quêrcia, vencido- Mattos Leão. 

PARECERES N•s 6I e62, DE 1978 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 4, de 1978 
( n(' 4,233-B, de 1977, na C' asa de origem), que "autoriza o Ins
tituto Nacional de Colonização c Reforma Agrária- INCRA 
- a doar o imóvel que menciona''. 

PARECER N• 6I, DE I978 
Da Comissão de Agricultura 

Relator: Senador 'Saldanha Derzi 

O Projeto de Lei que vem ao exame desta Comissão é originário 
do Poder Executivo. Objetiva autorizar o INCRA a doar, ao Estado 
do Paraná, o terreno que, na forma dÕ art. \9, se denomina "Lote 
n9 2, da Gleba 12, do Imóvel Rio Azul/Piqueroby, com área de 
486.4432 ha (quatrocentos e oitenta e seís hectares, quarenta e quatro 
ares e trinta e dois centiares)". 

Situa-se, o lote objeto d.:J doação pretendida, no Município de 
Palatina. e seus limites e confrontações-constam do Memorial Descri
tivo existente no Processo INC_RAJBR/n9 000884/77. 

O art. 29 obriga o donatário, sob pena de tornar-se nula a doa
ção de que trata o Projeto - e. neste caso, o imóvel reverteria ao 
domínio do doador- a dar continuidade às atividades de pesquisa e 
experimentação agropecuárias que nele são desenvolvidas. Outra 
obrigação do donatário é manter a área coberta de mata, para estudo 
e preservação da fauna locaL 

Para que se complete a transferência de propriedade que a 
Propi.1Sição sugere, é mister que se lavre o termo em livro próprio do 
INCRA. 

A matéria foi encaminhada ao Congr~so Nacional, nos termos 
do art. 51 da Constituição. Acompanha-a exposição de motivos, na 
qual o Ministro da Agricultura assinala que o imóvel já "é ocupado 
pela Secretaria de Agricultura do Paraná, que ali mantém uma Esta
ção Experimental Agropecuãria", 

Frisa o Ministro Alysson Paulinelli: 
a) "parte do imóvel foi cedida, em comodato, ao Minis

tério da Agricultura,_ para construção de uma Unidade de 
Beneficiamento de Sementes:" 

b) "a doação ensejará melhores condições para o estu
do e a preservação da vida fáuníca toca!, pois a área rema
nescente se constitui de mata coberta, uma das últimas flores
tas nativas da região." 

Na Cimara dos Deputados. a Proposição mereceu pareceres da 
Comissão de Constituição e Justiça (pela constitucionalidadl! e juridiK 
ciaade): de Agricultura e Política Rural e de Finanças, pela aprova
ção. 

Como se verifica, o Estado do Paraná já se encontra na posse do 
imóvel. Cujo domínio pertence ao Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária. Ali já realiza experiências de caráter agropecuá
rio e, tudo indica. será dada continuidade aos experimentos, 
porquanto se acha instalado um centro de pesquisas da Secretaria de 
Agricultura parunaense. 

Somos pela aprovação do presente Projeto de Lei, tendo em vis
ta, :linda, que se trata de doação onerosa, que implica na retomada 
do imóvel. no caso de inadimplemento da obrigação. 

Sala das Comissões. 14 de março de 1978. - Agenor Maria, 
Presidente- Saldanha Derzi, Rellltor- Adalberto Sena - Italívio 
Coelho. 

PARECER N~' 62, DE 1978 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

O projeto de lei sob exame, de iniciativa do Poder EXecutivo, 
submetido ao Congresso Nacional, nos terinos do art. 51 da Coos
tituiçào, autoriza o Instituto Nacionlll de Colonização e Reforma 
Agrária- INCRA- a doar imóvel que menciona. 

Constitui o imóvel a ser doado ao Estado do Paraná, uma área 
de 486.4432 hectares (quatrocentos e oitenta e seis hectares, quarenta 
e quatro ares e trinta e dois centiares) no Município de Palatina, 
naquele Estado. 

Objetiva a doação a o.:ontinuidude das atividades de pesquisa e 
experimentação agropecuârias que se vem realizando, bem assim a 
pre::;ervação da fauna local. 

Na Câmara dos Deputados, a proposição foi aprovada em 
Plenário, após tramitar pela:. Comissões de Constituição e Justiça, de 
Agricultura e Política Rur~l e de Finanças. 

Esclarece a Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do da Agricultura que o imóvel objeto da proposição já vem sendo 
ocupado pela Secretaria de Agricultura do Paraná, que lá possui 
uma E~taçào Experimental Agropecuária. 

Trata-se de autorização legislativa para que o INCRA possa efe
tuar a doação. 

No âmbito regimental da Comissão de Finanças, nada vemos 
que se possa opor ao projeto e, em face às_ razões expostas, opinamos 
pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 16 de mllrço de 1978.- Ruy Santos, Presi
dente. eventual. - Saldanha Derzi, Relator. - Cunha Lima -
Mattos Leão - Braga Júnior - Lenoir Vargas - José Sarney -
Wilson Gonçahes - Lourival Baptista. 

PARECERES N9s63 e 64, DE 1978 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 03, de 1978 (n9 
4.135-B, de 1977, na Casa de origem), que uautoriza o Institu
to Brasileiro do Café, autarquia federal vinculada ao Minis
tério da Indústria e do Comér~:io, a alienar imóvel de sua pro-
priedade, loc8:1izado na capital do Estado de São Paulo''. 

PARECER N•63, DE !978 
Da C omissão de Economia 

Relator: Senador Luiz Cavalcante 

Em dois artigos, o Poder Executivo submete ao Congresso Na
cional Projeto de Lei, pelo qual é autorizado _o _ __Instituto Brasileiro 
do Café a alienar imóvel de sua propriedade, localizado na capital do 
Estado de São Paulo. 

O referido imóvel, constante de prédio e terreno (com ârea apro
ximfda de 1.049,04 m1), segundo a Exposição de Motivos do Minis
tro de Estado da Indústria e do Comércio, foi adquirido, em 1934, 
pelo antigo Departamento Nacional do Café, tendo sido avaliado 
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recentemente em CrS 9.643.822,00 (nove milhões, seiscentos e qua
renta e três mil, oitocentos e vinte e dois cruzeiros). 

Ainda o documento citado esclarece que "o laudo de a.va_l_iação 
considerou o prédio como construção obsoleta e sem nenhum valor, 
em razão do seu estado de conservação". Em conseqUência, .. o 
terreno tornou-se a parte ótil do imóvel, embora sem condições de 
aproveitamento pelo Instituto Brasileiro do Cafê, que se dispõe, por 
essa razão, a aliená-lo". 

A Lei n"' 1.779, de 22 de dezembro de 1952, que criou o Instituto 
Brasileiro do Cafê, atribuiu a essa autarquia federal realizar a políti
ca económica do café brasileiro no País e no estrangeiro. 

O Projeto sob análise, versando sobre uma transação imo
biliária, apenas indiretamente se relaciona à destinação b_as_ta_nte a_m
pla que a Lei definiu para o IBC. 

Sendo assim, apenas residualmente interfere nas atividades bãsi
cas do órgão executor da política cafeeira do País, restando pois es
treita margem, se tanto, para a manifestação desta Comiss?lo de 
Economia. 

Ante o exposto, e tendo em vista que adiante serâ ouvida a 
Comissão de Finanças desta Casa, somos pela aprovação do Projeto 
de Lei da Cãmara n'i' 03, de 1978. 

Sala das Comissões, 15 de março de 1978 - Marcos Freire, 
Presidente - Luiz Cavalcante, Relator - Orestes Quércia -
Augusto Franco -José Sarney- Agenor Maria. 

PARECER No 64, DE 1978 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Cunha Lima 

Cabe-nos apreciar o presente Projeto de Lei, de iniciativa do 
Senhor Presidente da República, que objetiva autorizar o Instituto 
Brasileiro do Café a allenar imóvel de sua propriedade, situado na 
rua Brigadeiro Tobias n9 258, na cidade de São Paulo, medindo 
1.049,04 m2 (hum mil e quarenta e nove metros quadrados e quatro 
decímetros quadrados), com as demais especificações constantes do 
art. 19. 

2. A Exposição de Motivos, que acompanha a matéria, vem 
assinada pelo Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, onde 
se esclarece ter o referido Instituto Brasileiro do Café, autarquia 
federal vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, adquiri
do, em 1934, um imóvel constituído de prédio e terreno, com a área 
já mencionada, ao tempo em que era denominado Departamento 
Nacional do Café. 

O referido imóvel foi avaliado em CrS 9.643.822,CYO (nove 
milhões, seiscentos e quarenta e três mil, oitocentos e vinte e dois cru
zeiros), considerado, nesta avaliação, apenas o terreno como parte 
útil do mesmo, uma vez que o prédio é de construção obsoleta e sem 
nenhum valor. 

Assim, a mencionada autarquia resolveu aliená-lo, sobretudo 
porque não o utiliza, sendo necessária, para tanto, autorização 
legislativa, segundo entendimento firmando no Parecer n9 525-H, de 
14-6-67, da Consult_oria-Geral da República. 

3. Não havendo qualquer objeção à matéria, no âmbito desta 
Comissão, somos pela aprovação do presente Projeto de Lei. 

Sala das Comissões, 16 de março de 1977 - Ruy Santos, 
Presidente eventual - Cunha Lima, Relator - Saldanha Derzi -
Mattos Leão - Braga Júnior - Lenoir Vargas -José Sarney -
Wilson Gonçalves- Lourival Baptista. 

PARECER No 65, DE 1978 

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n"' 2, de 1978 (n"' 2.688~8, de 1976, na origem), que 
.. autoriza a doa4;ào ao Montepio-Geral de Economia dos Servi
dores do Estado do terreno que menciona, situado na Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro''. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

Cabe a esta Comissão opinar sobre o presente projeto, de 
iniciativa do Senhor Presidente da RepUblica, que autoriza a trans-

ferência, por doação, ao Montepio-Geral de Economia dos Servido
res do Estado, do terreno designado por lote n'i' 13, da Travessa Be
las-Artes, situado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, consoante 
os elementos integrantes do processo protocolizado no Ministério da 
Fazenda sob o n~ 0768/12.866, de 1974. 

A Mensagem presidencial traz, anexa, a legislação pertinente, 
ou seja, o Decreto-lei n"' 3.575, de 30-8-41, onde se verifica a conces
são e constituição do usufruto, em favor daquela entidade, daquele 
próprio da União. 

Igualmente· inclusa na Mensagem presidencial, a Exposição de 
Motivos do Ministro de Estado da Fazenda esclarece que o Monte
pio-Geral de Economia dos Servidores do Estado pleiteia a trans
ferência, por doação, ora proposta, do referido imóvel, de que é 
usufrutuário. 

Informa, ainda, a Exposição de Motivos que o Serviço do Pratri
mônio da União, apoiado pela Secretaria-Geral do Ministério da 
Fazenda, considerando os fins beneficentes e previdenciáríos daque
la Entidade e a prestação ininterrupta de seus serviços hã 141 anos 
opinou pela concessão da medida. 

As cautelas próprias e necessárias à consolidação da transferên
cia foram previstas nos arts. 2'~ e 3'~ do Projeto, onde se determina a 
manutenção, em funcionamento, dos serviços assistendais vincula
dos às finalidades da donatária e, por outro lado, se estabelece que a 
doação será efetivada por contrato, lavrado em livro próprio do Ser
viço do Patrimônio da União, prevista sua nulidade e a reversão do 
imóvel, sem qualquer indenização, nas hipóteses de destinação diver
sa da prevista na lei efou inadimplemento de cláusula co_ntratual. 

Assim, no plano financeiro, a medida nos parece viável e corre
ta, pelo que somos pela aprovação do presente Projeto de Lei. 

Sala das Comissões, 16 de março de lS76.- Ruy Santos, Presi
dente eventual -Saldanha Derzi, Relator- Mattos Leão - Cunha 
Lima- Braga Júnior - Lenoir Vargas- José Sarney - Wilson 
Gonçalves- Lourival Baptista. 

PARECERES J'ios66 E 67, DE 1~78 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n"' 01, de 1978 
(n"' 1.972-B de 1976, na origem) que "autoriza a doação à Pre
feitura Municipal do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
de faixas de terreno de propriedade do Instituto de Previdência 
e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE)''. 

PARECER No -66, DE 1978 

Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Ruy Santos 
Originário da Mensagem n9 16/76 do Poder Executivo, o Proje

to em exame visa autorizar o Instituto de Previdência e Assistência 
dos Servidores do Estado- lP ASE- a doar à Prefe"itura Municipal 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, faixas de terreno neces
sárias ao alargamento da Estrada Comandante Luiz Souto e da Rua 
Cândido Benício, ambas situadas no bairro de Jacarepaguâ. 

Pelo que informa a Exposição de Motivos que acompanha a 
Mensagem Presidencial, a efetivação da transferência permitirá ao 
lP ASE a regularização fiscal e jurídica de um Conjunto Residencial 
ali edificado, possibilitando, ein conseqilêncía, a expediçãO das-Cã.-r
tas de "habite-se" e a outorga das escrituras definitivas das unidades 
residenciais, cujos promitentes compradores efetuarem, nos prazos 
contratuais, a quitação do respectivo saldo devedor. 

O Projeto, como se vê, tem um meritório fim SoCial, porquanto, 
somente com a transferência das citadas áreas para o patrimônio da 
cidade do Rio de Janeiro serã possível ultimar as escrituras de com~ 
pra e venda dos imóveis ali edificados. 

No âmbito desta Comissão não vemos, assim, qualquer óbice à 
tramitação do projeto, razão pela qual opinamos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 15 de março de 1976.- Orestes Quércia, 
Vice-Presidente no exercício da presidência. - Ruy Santos, Relator 
-Braga Junior- Virgílio Távora- Lenoir Vargas. 
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PARECER N• 67, DE 1978 

Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Mattos Leão 
Sob exame o projeto de lei de iniciativa do Senhor Presidente da 

República, que autoriza a doação, à Prefeitura Municipal do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, de faixas de terreno de proprieda
de do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Esta
do (lP ASE). 

A matéria é submetida à deliberação do Congresso Nacional, 
nos termos do urtigo 51 da Constituição, estando acompanhada de 
Exposição de Motivos do M_i_n_i_s_tro de Estado da Previdência e Assis
tência Social, que afirma: 

"O imóvel cuja doação ora se propõe, de características 
e dimensões descritas no mencionado ato, corresponde a f:!: 
xas de terreno abrangidas pelo plano urbanistico elaborado 
por aquela Municipalidade e se destina a atender ao alarga~ 
menta da Estrada Comandante Luiz Souto e da Rua Cãndi~ 
do Ben(cio, em Jacarepagtiá, de acordo com os projetas aproM 
vados sob os números 5.539 e 4.892, respectivamente. 

A efetivaçào da transferência, necessárhfaó aten--arm:ento 
de exigência formulada pelo Governo do então Estado da 
Guanabara, virá propiciar ao Instituto de Previdência e Assis
tência dos Servidores do Estado a regulamentação fiscal e ju
rídica do Conjunto Residencial ali edificado, assim como a 
obtenção da competente carta de habíteMse e a outorga das es
crituras definitivas das unidades residenciais cujos p-romiten
tes compradores efetuarem, nos prazos contratuais, a quita
ção do respectivo saldo devedor." 

Descrevendo, com detalhes, o imóvel objeto da doação, o proje
to destina as faixas de terreno a recuo para alargamento da Estrada 
Comandante Luiz Souto e da Rua Cândido Benício, em Jacarepa
guã, na cidade do Rio de Janeiro, dentro do prazo de 5 (cinco) anos 
contados da assinatura do contrato a ser lavrado. 

Prevê o artigo J9 que a doação será nula, sem direito a qualquer 
indenização, se ao imóvel for dada destinação diferente da prevista 
ou inadimplência de cláusula contratual. 

Tratando~se de terreno que integra o património do Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado- lP ASE, autar~ 
quia federal, é indispensá\.'el a autorização do Poder Legislativo. 

Está devidamente fundarrieritada a doação que proporcionará 
ao lP ASE a regularização fiscal e j\,lrídica do Conjunto Residencial 
edificado no imóvel. 

Por estas razões e nada tendo a opor ao projeto em exame, opi
namos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 16 de março de 1976.- Ruy Santos, PresiM 
dente eventual - Mattos LeãÕ, Relator- Saldanha Derzi - Cunha 
Lima- Braga Junior - Lenoir Vargas- José Sarney - Wilson 
Gon~:alves- Lourival Baptista. 

PARECERES N•s68, 69 E 70, DE 1978 

Sobre o Projeto de Lei do Senado""' 154, de 1977- Com
plementar, que "Altera a redaçào do artigo 12 do Decreto-lei 
n9 406, de 31 de dezembro de 1968". 

PARECER N•68, DE 1978 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Helvfdio Nunes 

O Projeto de Lei do Senado nQ !54, de 1977, de autoria do ilustre 
Senador Cattete Pinheiro, vísa a alterar o Decreto-lei n"' 406, de 31 de 
dezembro de 1968. que "estabelece normas de direito financeiro 
aplicáveis aos impostos sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre serviços de qualquer natureza", pois que defen
de nova redação para o seu art. 12. 

Com efeito, dispõe o referido dispositivo: 

··consideraMse local da prestação de serviço: 
a) o estabelecimento prestador ou, na falta de estaM 

belec_imento, o do domicílio do prestador; 
b) no caso de construção civil, o local onde se efetuar a 

prestação.'' 

A redaçào proposta é a seguinte: 

"Art. 12. O imposto será devido, em qualquer hipóte
se, ao Municipio onde o serviço for prestado." 

Da jU.StifLcação oferecida vale destacar os parágrafos que se~ 
guem: 

"A atual sistemática de arrecadação do imposto sobre 
serviços de qualquer natureza - ISS, vem acarretando pre
juízos de monta a um semMnúmero de pequenos municípios, 
especialmente nos Estados menos desenvolvidos do PaLs. 

Ê que, por essa sistemática, as empresas com sede nas 
Capitais dos Estados, quando são contratadas para prestar 
serviços em municípios do interior, recolhem o ISS no local 
onde estabelecidas e não onde o serviço ê efetivamente presta
do, lugar que, em última análise, enseja o fato gerador do 
tributo. 

Com isso, centenas de municipalidad~s vêm sofrendo 
prejuízos de vulto, deixando de arrecadar importâncias a que 
teriam direito legítimo, e que poderiam auxiliâ~las na 
execução dos serviços municipais. 

É o caso específico dos Estados do Norte e Nordeste do 
País, cujos municípios têm de socorrer~se de serviços prestaM 
dos por empresas do Centro-Sul, que recolhem o ISS exclusiM 
vamente nos locais de suas sedes. 

Nesse contexto, o objetivo do Projeto- é corrigir essa 
situação, determinando, mediante a alteração da redução do 
art. 12 do Decreto-lei n9 406, de 31 de dezembro de 1968, que 
o ISS será sempre devido ao MunicípÍo onde o serviço for 
prestado, independentemente do local de sede da empresa. 

A medida, temos convicção, beneficiará substancial 
número de carentes municipatidades, merecendo, em 
con-SeqUência, ser acolhida." 

Justificada, satisfatoriamente, a necessidade, resta examinar o 
problema referente à constitucionalidade e juridicidade da matéria. 

Na verdade, não acolho a diferenciação doutrinária entre matéM 
ria financeira e matéria tributária sustentada pelo ilustre autor da 
proposição. Apesar disso, não afirmo a inconstitucio-nalidade ou 
injuridicidade do Projeto de Lei. 

t que, na espécie, cuida-se apenas de unificar, para efertO de 
pagamento do ISS, o local da prestação do serviço. Em outras 
palavras, a proposição procura abolir injustificável privilégio 
concedido às sedes dos estabelecimentos prestadores de serviços, ou 
do domicílio dos respectivos titulares. 

Assim, a alteraç-ão não invade o campo doutrinário, não incide 
sobre a substância, sobre a essência da lei, vale dizer, não fere a 
competência constitucional claramente definida, mas simplesmente 
cuida do aspecto locacional da obrigação. Em síntese, o ISS c.onM 
tinuará a ser pago, sem aumentos, decréscimos ou qualquer outra 
inovação, que não seja a relativa à unificação do local do pagamento. 

O parecer, pois, é por que tenha normal tramitação o Projeto de 
Lei do Senado n"' 153, de 1977, desde que é constitucional ejurfdico. 

Sala das Comissões, 31 de agosto de 1977. - Accloly Filho, 
Presidente, em exercício.- Helvídio Nunes, Relator.- Leite Chaves 
- Lenoir Vargas- Orestes Quércia- Cunha Lima- Osires Teixei
ra - Otto Lehmann - Heitor Dias. 
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PARECER N• 69, DE 1978 
Da Comissão de Economht 

Relator: Senador Franco Montoro 
t. submetido à d_eliberação desta Comissão de Economia o 

Projeto de Lei do Senado n~' 154/77, de autoria do ilustre Senador 
Cattete Pinheiro, que "altera a redação do artigo 12 do Decreto-lei 
n~' 406, de 31 de dezembro de 1968". 

O artigo que a proposição em tela pretende alterar é o seguirtte: 

"Art. 12. Considera-se local de prestação do serviço: 
a) o do estabelecimento prestador ou, na falta de esta

belecimento, o, do domicílio do prestador; 
b) no caso de construção civil, o local onde se efetuar a 

prestação." 
Com a alteração pretendida, esse artigo passaria a ter a seguinte 

redação: 
"Art. 12. O imPosto será devido, em qualquer hipótese, 

ao Município onde o serviço for prestado." 
O Decreto-lei n~' 406, de 31 de dezembro de 1968, "estabelece 

normas gerais de direito financeiro, aplicáveis aos impostos sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre serviços de 
qualquer natureza, ... " 

Os artigos 8~' ao 12 tratam do imposto sobre serviços de qual
quer natureza, especificando, neste últímo, o local da prestação des
ses serviços. 

Ao justifiCar a si..uq)foposição o Autor fundamenta-se nos se
guintes argumentos: 

"A atual sistemática de arrecadação do imposto sobre 
serviços de qualquer natureza - ISS, vem acarretando pre
juízos de monta a um sem-número de pequenos municípios, 
especialmente nos Estados menos desenvolvidos do Pais. 

~ que, por essa sistemática, as empresas com sede nas 
Capitais dos Estados, quando são contratadas para prestar 
serviços em municípios do interior, recolhem o ISS no local 
onde estão estabelecidas e não onde o serviço é efetivamente 
prestado, lugar que, em última análise, enseja o fato gerador 
do tributo. 

Com isso, centenas de municipalidades vêm sofrendo 
prejuízos de vulto, deixando de arrecadar importâncias a que 
teriam direito legítimo, e que poderiam auxiliá-las na 
execução dos serviços municipais. 

:!:. o caso específico dos Estados do N arte e N ardeste do 
País, cujos muntclpios têm de socorrer-se de se(Viços presta
dos por empresas do Centro-Sul, que recolhem o ISS exclusi
vamente nos locais de suas sedes. 

Nesse contexto, o objetivo do projeto é corrigir essa 
situação, determinando, mediante a alteração da redação do 
art. 12 do Decreto-lei n~' 406, de 31 de dezembro de 1968, que 
o ISS será sempre devido ao Município onde o serviço for 
prestado, independentemente do local de sede da empresa. 

A douta Comissã.o de Constituição e Justiça, após exaustivo exa
me, sob o ângulo de sua competência, concluiu pela aprovação do 
Projeto em pauta, ressaltando: 

" ... , na espécie, cuida-se apenas de unificar, para efeito 
de pagamento do ISS, o local da prestação de serviço. Em 
outras palavras, a proposição procura abolir injustificável 
privilégio concedido às sedes dos estabelecimentos prestado
res de serviços, ou do domicílio dos respectivos titulares. 

Assim, a alteração não invade o campo doutrinário, não 
incide sobre a substância, sobre a essência da l~i. vale dizer, 
não fere a competência constitucional claramente definida, 
mas simplesmente cuida do aspecto locacional d_a c;>brigaçào. 
Em síntese, o ISS continuará ser pago, sem aumentos, decrés
cimos ou qualquer outra inovação que não seja a relativa à 
unificação do local_d~ pagamento." 

A nosso ver, por tratar-se de matéria de Direito Financeiro e Tri
butário, a Comissão de Finanças deverá apreciã-la de forma mais 
adequada quanto ao mérito. 

Dessa forma, cumpre-nos tecer algumas considerações, de 
ordem lógica e económica, a respeito da proposição. Mas, dada a 
amplitude e a relevância jurídica que envolve a matéria, somos obri
gados a ressaltar alguns aspectos neste campo. 

Inicialmente, constatamos que o artigo 8~' do Decreto-lei 
n~' 406/68 estabelece o seguinte: 

"Art. 8~' O imposto, de competência dos Municfpios, 
sobre serviços de qualquer natureza, tem como fato gerador a 
prestação, por empresa ou profissional autônomo, com ou 
sem estabelecimento fixo, de serviço constante da lista ane
xa." 

Em outras palavras, o artigo transcrito determina a competén· 
cia do Município para cobrar imposto sobre a prestação de serviços 
de qualquer natureza, por empresa ou profissional autônomo, com 
ou sem estabelecimento fixo. Ou ainda, qualquer prestação de servi
ços por empresa ou profissional autônomo, com ou sem bstabeleci
mento fixo. está condicionada ao imposto municipal. 

Em se tratando de um imposto de competência municipal, é 
óbvio que esta competência se restringe à área geográfica que deli
mita o município. Logo, é lógico deduzir que o município somente 
tem competência para cobrar o imposto sobre prestação de serviços 
oc_orrida em seu espaço geográfico. 1:. claro que, dar copetência a um 
município, além de suas fronteiras, é afrontar o princípio constitu· 
cional de autonomia municipal. 

Daí, acreditarmos que o parágrafo único do art. 91 do Decreto· 
lei n~' 82/66, que "regula o sistema tributãrio do Distrito F~tieral", 
tenha sido lógico ao estabelecer: 

"Art. 91 .. , .. , ...................• ~············ 
Parãgrafo único. Uma vez efetívada a prestação do 

serviço no Distrito Federal, a ele será devido o imposto, mes
mo que a empresa ou profissional autônomo seja estabeled
do fora de seu território." 

Cabe ressaltar que, apesar de contrariar o artigo 12 do Decreto
lei n~' 406/68, o referido parágrafo teve uma vigênci_a de lO (dez) 
anos, sendo revogado pela Lei n'i' 6.392, d6 lO de dezembro de 1976. 

Ao analisarmos o artigo 12· do Decreto-lei n~' 406/68, conclui
mos que ele considera o local da prestação do serviço, salvo no caso 
de construção civil, inclusive aquele onde o serviço não tenha sido 
efetivamente produzido, na medida em qtie fi:xã. ·a ocorrência do fato 
gerador (a prestação) no Município em que o prestador tenha estabe
lecimento ou domicílio. 

Ora, tal fato constitui uma aberração, pois, sendo a prestação de 
serviços uma atividade econômica que se traduz pela produção de 
um bem (serviços) não quantificável materialmente, permitir que um 
Município A cobre imposto sobre uma produção realizada no Muni
cípio B, signiflca contrariar todos os princípios e técnicas constitucio
nais, jurídicas, económicas, sociais, etc. 

Quais os argumentos capazes de justificar a extensão, além 
fronteiras, da competência Municipal? E a autonomia Municipal? 

Sob a ótica estritamente económica, tal sistemática contribui 
para a evasão de recursos dos Municípios consumidores para aqueles 
produtores de .~erviços e a perda de renda Municipal. Concorre, por
tanto, para concentrar espacialmente a renda nacional e eternizar o 
subdesenvolvimento de grande número de Municípios brasileiros. Ê 
uma conseqí.lência, sem dúvida, da concentração do fato gerador (a 
prestação) nos Municípios produtores, mesmo que o serviço não 
tenha sido produzido nele, e que c_orresponde a uma sucção, de fato. 
de competência inerente aos Municípios onde os serviços são efeti
vamente produzidos. 

Do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado 
n~' 154/77. pois, além de tudo, corrige uma distorção que é a 
inconstitucionalidade de fato do art. 12 do Decreto-lei n~' 406l68. 
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Sala das Comissões, 19 de outubro de 1977.- Lulz Cavalcante, 
Presidente, em exercicio - Franco Montoro, Relator - Arnon de 
Mello - Domício Gondim - Roberto Saturnino - Agenor Maria -
Milton Cabral- Augusto Franco. 

PARECER N• 70, DE 1978 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Mattos Leão 

Vem ao exame da Comissão de Finanças o ProjetO de Lei do 
Senado, de iniciativa do _nobre Senador Cattete Pinheiro, que altera a 
redação do artigo 12 do Decreto-lei n~:~ 406, de 31 de dezembro de 
1968. 

Justificando sua proposição, o autor afirma que a atiial sis
temâtica de arrecadação do Imposto sobre Serviços de qualquer na
tureza - ISS, acarreta prejuízos razoâveis a grande número de 
pequenos municípios, uma vez que as empresas sediadas nas capitais, 
ao prestarem serviços em municípios do interior, recolhem o ISS no 
local onde são estabelecidas e não onde é prestado o serviço. 

Objetiva o projeto corrigir tal distorção, modificando a redação 
do artigo 12 do Decreto-lei n11 406, de 31 de dezembro de 1968, para 
que o ISS passe a ser devido sempre no município onde o serviço for 
prestado, sem cogitação da sede da empresa. 

A douta Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se pela 
tramitação do projeto por ser constitucional e juridico e a Comissão 
de Economia concluiu pela sua aprovação. 

Cabe a esta Comissão o" exame ao mêrito da proposição. 
Realmente o fato gerador do tributo é a prestação do serviço, 

sendo o contribuinte o prestador do serviço. Em sua redação atual, o 
artigo 12 estabelece como local da prestação do serviço o do esta
belecimento prestador e, em sua falta, o do domicílio do prestador. 
No caso de construção civil prevê o local da obra. 

Cuida o projeto de unificar, para efeito de recolhimento do ISS, 
o local da prestação do serviço, eliminando vantagem concedida às 
sedes de empresas prestadoras de serviços e ao domicílio <;l.e seus ti
tulares, de af recolherem seu tributo. 

Não se trata de aumento de redução de imposto, apenas de uni
ficação de local de pagamento do ISS. 

A modificação proposta traz sensível aperfeiçoamento ao texto 
legal, pois faz justiça aos M unicipios consumidores de serviços, 
evitando a evasão de recurso.$ _para os MunicíplOs-·preStã-dores de 
serviços. 

Enquadra-se perfeitamente ria legislação reguladora do Imposto 
sobre Serviços de qualquer natureza. · 

É matéria tríbutâria que se acha na competência legislativa do 
Congresso Nacional. 

À vista do exposto, nada vendo que se possa opor ao projeto, 
opinamos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 16 de marçO de 1978.- Ruy Santos, Presi
dente, eventual - Mattos Leão, Relator. - Saldanha Derzl -
Cunha Lima- Braga Júnior- Lenoir Vargas- José Sarney- Wil
son Gonçalves- Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio PorteUa) - O Expediente lido 
vai à publicação. 

A Presidência comunica que, nos termos do ãrt. 278 do 
Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei 
do Senado n9 244, de 1975, do Senhor Senador Orestes Quércia, que 
revigora, por 30 (trinta) dias, o prazo do parágrafo único do art. 1' 
do Decreto-lei nO? 194, de 24 de fevereiro de 1967, por ter recebido pa
receres contrários, quanto ao mérito, das Comissões a que foi dis
tribuído. 

Em face da tramitação conjunta e pelas mesmas razões, determi
nou, ainda, o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 117, de 
1977, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre o re
vigoramento do exercício do direito previsto no Decreto-lei nO? 194, 
de 24 de fevereiro de ! ?67. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - De acordo coru 
expediente recebido do Senador Accioly Filho, Presidei:J.te do Grupo 
Brasileiro da União Interparlamentar, a Presidência comunica ao 
Plenário que integrarão a Delegação do Senado Federal à 122• 
Reunião do Conselho Interparlamentar, a realizar·se em Lisboa, de 
27 de março a 19 d~ abril, os Senhores Senadores Accioly Filho e Nel
son Carneiro, o primeiro como Chefe da Delegação. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Sobre a mesa, 
projetas de lei que serão lidos pelo Sr. }9-Secretârio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 24, DE 1978 

Dá nova redaçio ao artigo 227 do Decreto-lei n9 5.452, de 
J9 de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }9 O artigo 227 do Decreto· lei nO? 5.452, de }9 de maio de 
1943, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 227. Nas empresas que explorem ou man
tenham, para uso próprio, s-erviço de telefonia, telegrafia 
submarina ou subfluvial, de radiotelegrafia ou de radiotelefo
nia, fica estabelecida para os respectivos operadores a dura
ção mãxima de seis horas contínuas de trabalho ou trinta e 
seis horas semanais." 

Art. 2? Esta Lei entrarã em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Motivou·nos a apresentação desta propositura a flagrante dis· 
sociação entre o preceito modificando e o título da seção na qual se 
ericontra inserido. 

O titulo, de modo genérico, é dirigido a todos os "empregados 
nos serviços de telefonia", ao passo que o artigo 227, caput, da CLT, 
restringe a disciplinação da jornada de trabalho apenas àqueles 
operadores de empresas que explorem o serviço de telefonia. 

Ora, se a Lei Consolidada não visa a finalidade da empresa, 
mas, sim, resguardar o trabalho executado eru condições adversas, 
não se justifica a distinção existente entre os operadores das empre
sas que exploram o serviço de telefonia daqueles que executam esse 
mesmo trabalho nas empresas que mantenham referido serviço, para 
uso próprio. 

Ademais, essa distinção talvez fosse vãlida ~m 1943, data da 
vigência da CLT, quando, certamente, eram pouquíssimas as empre
sas que se utilizavam subsidiariamente, como meio de desenvolver 
sua principal atividade, de serviços próprios de telefoniã.. 

Entretanto, hoje em dia, todas as grandes empresas possuem 
sofisticados serviços de telecomunicações, empregando um grande 
número de operadores que executam suas funções em atividade 
permanente e exaustiva. 

E a jurisprudência de nossos Tribunais Trabalhistas vem se 
orientando no sentido de aplicar a todos os operadores de serviços de 
telefonia as disposições do artigo 227 da CLT, consoante nos dão 
notícia os seguintes julgados: 

"Não importa a nãtureza da atividade empresarial. A 
telefonista de mesa tem seu horârio reduzido para seis horas e 
nessa base deve ser paga. TST-RR·l.216f73- Ac. l• T.l.011 
/73,9-8-73- Rei. Min, Ribeiro de Vilhena". ln Revista LTr, 
1973, pág. 991. 

"A jornada de seis horas ê devida a todos os que operam 
em serviço de telefonia e não só aos empregados de empresas 
que explorem o referido ramo. TRT 2• Reg. 5.212/71, Ac. 3• 
T.- 1.091/72, 28·2-72- Rei. Juiz José Cabral" - ln Re
vista -L Tr, 1972, pág. 397. 

"Telefonista de mesa. Horário reduzido, Norma prote
cion[sta específica. Interpretação. Não deve o intérprete ater-
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se somente ao nível das palavras, mas aprofundar-se, a fim de 
alcançar o espírito da norma legal, dentro de sua finalística 
específica. Se esta se dirige: essencialmente aoS obreiros, não 
será com base no ramo explorado pela empresa que se irá 
afastar a incidência do texto protecionista". TST-RR -
3.121- Ac. 3~ T.- 6!2/72, 23-5-72- Rei. Min. Vieira de 
Mello", ln Revista L Tr, 1972, pág.- 881. 

"Telefonista de mesa. Horário de trabalho. As telefonis
tas de mesa, embora não empregadas de empresas que explo
rém a telefonia, constituem uma categoria diferenciada, às 
mesmas se aplicando o disposto no art. 227 da CLT. TST
E-RR-3.047/72 - Ac. TP-2.157/73, 21-11-73 - Rei. Min. 
C.A. Barata SHva" ln Revista LTr, 1974 -pág. 419. 

Pelos motivos expostos, e a fim de pôr um paradeiro à odiosa 
discriminação consubstanciada no preceito legal modificando, 
adaptando-o ao estágio atual de desenvolvimento de nossas empre
sas, nos animamos a submeter o presente projeto de lei à apreciação 
dos nobres pares, certos de que, pelo seu elevado objetivo da justiça, 
merecerá apoio e total aprovação. 

Sala das Sessões, 20 de março de 1978.- Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI No 5.452- DE IoDE MAIO DE 1943 
Consolidação das Leis do Trabalho 

SEÇÃOH 

Dos empregados nos serviços de telefonia, de telegrafia 
submarina e subfluvlal, de radiotelegrafia e radiotelefonla. 

Art. 227. Nas empresas que explorem o serviço de telefonia, 
telegrafia submarina ou subfluvial, de radiotelegrafia ou de radiote· 
lefonia, fica estabelecida paiã oS respectivos operadores a duração 
máxima de seis horas contínuas de trabalho por dia ou trinta e seis 
horas semanais. 

§ l~ Quando, em caso de indeclinável necessidade, forem os 
operadores obrigados a permanecer em serviço além do período nor
mal fixado neste artigo, a empresa pagar-lhes-â extraordinariamente 
o tempo excedente com acréscimo de 50% (cinqUenta por cento) so
bre o seu salário-hora normal. 

§ 2~ O trabalho aos domingos, feriados e dias santOs de guar
da 'será considerado extraordinário e obedecerá., quanto à sua exe
cução e remuneração, ao que dispuserem empregadores e emprega
dos em acordo, ou os respectivos sindicatos em contrato coletivo de 
trabalho. 

(Às Comissões de Con.stituiçao e Justiça e de Legislaçao 
Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 25, DE 1978 

Isenta de contribuicão previdenclárla as instituições de 
fins filantrópicos reconhecidas de utilidade pública, cujos di
retores não percebem remunera~ão. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. f9 Fica assegurado às instituições de fins ftlantr6picos 
reconhecidas de utilidade pública, cujos diretores não percebam 
remuneração, e que gozam ou gozaram de isenção de contribuição 
para o Instituto Nacional de Previdência Social - INPS - , em 
caráter provisório, o diieifo ·a continuar a gozar da mesma isenção, 
desde o requeiram dentro de noventa (90) dias da vigência da 
presente lei. 

Art. 29 Revogam-se as disposições contrárias_. 

J ustlflcacio 

A Lei n9 3.577, de 4 de julho de 1959, isentava de contribuição 
ao INPS as instituições de fins filantrópicos, reconhecidas de utili
dade pública, cujo diretores não percebessem remuneração; o 
Decreto-lei n~ 1.572, de 1~ de setembro de 1977, a revogou dispondo 
porém, no§ 19, que a revogação "não prejudicará. a instituição que te
nha sido reconhecida como de utilidade pública pelo Governo 
Federal atê a data da publicação deste Decreto-lei". Pelo§ 2~ porém 
foi, de outra parte, assegurado às instituições portadoras âe certi
ficado pr0\;is6rio o direito ao gozo ~e isenção desde que venham a 
requerer dentro de noventa (90) dias a contar do início da vigência 
deste Decreto-lei. Este Decreto-lei, contudo, deixou em má situação 
várias instituições de fins filantrópicos que não se serviram, por igno
rância, do prazo a que se refere o § 29. Claro que a ignorância não 
pode beneficiar ninguém; mas claro, de outra parte, que o público 
brasileiro não tem condições de acompanhar a pletora legislativa em 
que vivemos. 

Por outro lado, hã divergência no entendimento quanto à si
tuação destas instituições, de parte do Conselho Nacional de Serviço 
Social e dos Consultores Juridicos do M EC e do Ministério da Previ
dência Social. E, enquanto isso, as instituíções, com títulos provi
sórios de utilidade pública estão chamadas a contribuir para a previ
dência. E são inúmeras estas instituições, e de útil serv_iço à co1eti
vidade e que não podem arcar com o ânus da contribuição. Daí o 
presente projeto de lei que ora submeto a deliberação do Congresso 
Nacional. 

Sala das Sessões, 20 de março de 1978- Ruy Santos. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 3.577- DE 4 DEJULHO DE 1959 

Isenta da taxa de contribuição de previdência dos Instltu· 
tos e Caixas de Aposentadoria e Pensões as entidades de fins 
filantrópicos reconhecidas de utilidade pública, cujos membros 
de suas diretorias não percebam remuneração. 

DECRETO-LEI No 1.572- DE IODE SETEMBRO DE I977 

Revoga a Lei nQ 3.577, de 4 de julho de 1959, e dá outras 
nrovidências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con
fere o artigo 55, ítem 11, da ConstitUição, decreta: 

Art. {9 Fica revogada a L~i.n9 3.577, de 4 de julho de 1959, Que 
isenta da contribuição de previdência devida aos Institutos e Caixas 
de Aposentadoria e Pensões unificados no Instituto Nacional de 
Previdência Social - INPS, as entidades de fins filantrópicos 
reconhecidas de utilidade pública, cujos diretores não percebam 
remuneração. 

§ I Q A revogação a que se refere este artigo não prejudicará a 
instituição que tenha sido reconhecida como de utilidade pública 
pelo Governo Federal atê à data da publicação deste Decreto·lei, 
seja portadora de certificado de entidade de fins filantrópicos com 
validade por prazo indeterminado e esteja isenta daquela con· 
tribuição. 

§ 29 A instituição portadora de certificil.do provisório de enti
dade de fins filantrópicos que esteja no gozo da isenção referida no 
caput deste artigo e tenha requerido ou venha a requerer, dentro de 
90 (noventa) dias a contar do início da vigência deste decreto-lei, o 
seu reconhecimento como de utilidade pública federal continuará go. 
zando da aludida isenção atê que o Poder Executivo delibere sobre 
aquele requerimento. 

§ 3~ O disposto no parágrafo anterior aplica-se às- instituições 
cujo certificado provisório de entidade de fins filantrópicos esteja 
expirado, desde que tenham requerido ou venham a requerer, no 
mesmo_ prazo, o seu reconhecimento como de utilidade pública 
federal e a renovação daquele certificado. 
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§ 49 A instituição que tiver o seu reconhecimento como de utili
dade pública federal indeferido, ou que não o tenha requerido no 
prazo previsto no parágrafo anterior deverá proceder ao recolhi
mento das contribuições previdendârias a partir do mês seguinte ao 
do término desse prazo ou ao da publicação do ato que indeferir 
aquele reconhecimento. 

Art. 29 O- Cancelamento da declaração de utilidade pública 
federal ou a perda da qualídade de entidade de fins filantrópicos 
acarretará a revogação automática da isenção, ficando a instituição 
obrigada ao recolhimento da contribuição previdenciária a partir do 
mês seguinte ao dessa revogação. 

Art. 39 Esie decreto-lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, (9 de setembro de 1977; 1569 da Independência e 899 da 

República- ERNESTO GEISEL- L. G. do Nascimento e Silva. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social, de 
Educação e Cultura e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella) - Os projetas que 
acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às comissões 
competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-Secretá-
rio. 

São lidos os segUtntes 

REQUERIMENTO N' 29, DE 1978. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a trans

crição, nos Anais do Senado Federal, da Saudação feita pelo Minis
tro A.rmando Falcão, no Palácio do Planalto, no dia 15, ao Presiden
te, ~ •la passagem do quarto aniversâ.rio do Governo, e o agradeci
rr:.~~ttO do Presidente Ernesto Geisel. 

Sala das Sessões, 20 de março de 1978, - Lourival Baptista. 

REQUERIMENTO N' 30, DE 1978. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 2J3, do Regimento Interno, requeiro a trans

crição, nos :\nais do Senado Federal, do discurso proferi4o pelo 
Ministro Lei:ão de Abreu, na sessão de despedida do Minist~o Bilac 
Pinto, rlo Supremo Tribunal Federal, por ter atingido a idade limite_ 
para permanecer no serviço públicO. 

Sala das Sess_ões, 20 de março de I 978. - Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Os requerimentos 
lidos serão publicados e encaminhados à Comissão Diretora. -

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao npbre Senador Evandro Carreira.-(Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamím Farah. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. (Pausa.) 
S. Ex~ não está presente, 
Concedo a palavra ao nobre Senador Osires Teixeira. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz. (Pausa.) 
S. Ex• não -estâ presente, 
Concedo a palavra ao nobre Senador Otto Lehmann. 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA -SP. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Preocupado com o problema do idoso, desejo, hoje, focalizar os 
magníficos trabalhos que, nesse campo, vêm sendo desenvolvidos 
peloSESC. 

Estou informado, Sr. Presidente, de que, em função de obser
vaç-ões, feitas por técnicos do SESC, em viagem de estudo aos EUA, 

em 1962, surgiram as primeiras experiências de programas destina
dos a idosos, ob~etivando prevenir o processo de marginalização 
desse grupo etário, fenômeno cada vez mais evidente nas sociedades 
em desenvolvimento. 

Como primeiro impulso dessas programações, o SESC de São 
Paulo reuniu 40 participantes idosos, e o trabalho evoluiv. com tal 
êxito que, hoje, a programação dedicada a essa faiXa etária atende a 
4.500 interessados, particularizando-se nos seguintes projetas em 
desenvolvimento: 

A- Grupo de Convivência 
Sua proposta fundamental é promover a convivência entre 

idosos e estimular sua participação social e comunitária. A motiva
ção tem sido o lazer, concretizado em atividades culturais, artísticas, 
recreativas e associativas. 

Os grupos, em número de 16 no Estado de São Paulo, têm sido 
criados em cidades onde o SESC mantém unidades operacionais e 
naquelas onde atende à sua clientela através das unidades móveis de 
orientação social, no seu trabalho de ação comunitária. 

B- Preparação para a Aposentadoria e a 3• Idade 
Com o objetivo de atenuar os problemas mais comuns que 

ocorrem na idade avançada, periodicamente o SESC tem realizado 
cursos para pessoas que se aproximam da aposentadoria. 

C - Escola aberta para Idosos 
Trata·se de projeto de largo alcance social para oferecer 

oportunidade de aprimoramento educacional, cultural e de convi
vência a idosos, preparando-os para a participação social mais efeti
va em sua comunidade, significa ainda a abertura de nova frente de 
trabalho com o idoso, numa perspectiva eminentemente educacional 
ainda não desenvolvida na realidade brasileira. 

O projeto, iniciado em abril de 1977, na Cidade de Campinas, 
apresenta, hoje, mais três escolas em funcionamentO": Capital, São 
Carlos e Ribeirão Preto, e mais duas a serem brevemente inaugu
radas, em Catanduva e São José dos Campos. 

Convencida da validade deste programa pioneiro de largo alcan
ce social, programa para o qual todo o País está sendo sensibilizado 
neste momento, a Administração Regional do SESC em São Paulo 
vem promovendo encontros para estudo sobre a terceira idade. 

Assim é que realizou-se, de 13 a 17 de fevereiro próximo passa
do, um seminário de estudos sobre a terceira idade, com a presença 
da Dr~ Claudine Attias Donfut, Gerontóloga francesa de renome 
mundial, especialmente trazida pelo SESC para esse encontro com 
profissioriais e voluntãrios que se dedicam ao trabalho com essa 
faixa etária. 

Durante o seminârio as palestras trataram dos temas: 
I - Aspectos Demogrãfii:os da Velhice; 
2- Principais Aspectos Sociais do Envelhecimento; 
3 -Elementos Psicopatológicos; 
4 - Política para a Velhice. 
Ao final da semana os participantes dos grupos de estudo, que 

se desenvolveram paralelamente às conferências, apresentaram, num 
resumo do seu trabalho, as seguintes conclusões: 

- Verificou-se a falta generalizada de pessoal especia
lizado no atendimento ao idoso, quanto aos seus problemas 
de saúde, de lazer e na área social. 

- A aposentadoria apresenta-se como perda de manu
tenção econômica, pela defasagem entre salário e a própria 
aposentadoria, com a conseqüente dependência dos filhos e 
de obras sociais. 

- Generaliza-se a discriminação, para o idoso, no mer
cado de trabalho, favorecendo·se as faixas etárias mais jo
vens, consideradas mais produtivas. 

- Em sua linha bãsica, uma política social deve incenti· 
var todos os níveis de trabalho para idosos, partindo-se da 
reaHdade comunitária, perguntando-se "quem é o idoso?", 
para traçar programas. 
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-Quanto à necessidade da política social a ser adotada 
para o idoso, verificou-se que; 

-é necessário reeducar a população e o próprio idoso, 
quanto às suas potencialidades, para trabalho de política So
cial; 

-é necessârío um programa nacional de treinamento de 
pessoal na ârea de atendimento ao idoso; 

-deve-se concretizar uma política de ação que respeite 
os aspectos regionais e incentive os clubes nas próprias 
comunidades residenciais; 

-eliminação dos preconceitos e das imagens distorci
das sobre o idoso; 

-evitar toda e qualquer discriminação na- Política 
educativa de lazer e de saúde para a faixa etária mais avança
da. 

Por outro lado, em relação à implantação de um programa de 
mobilização comunitária, verificou-se que esta política social estâ 
ligada a uma díretriz técnica especializada, ou seja, está mais voltada 
para as instituições de assistência em nível de administração. 

Seria necessária, portanto, a mobilização do .. poder civil" dos 
idosos anterior à mobili~ação tecnocrata (tratamento técnico 
especializado) procurando-se, desse modo, evitar a manipulação do 
idoso. Essa mobilização objetivaria preparar essa faixa etária para 
orientar-se para suas próprias necessidades, não se embasando tal 
mobilização, portanto, em dramas e problemas existentes de maneira 
específica, mas dentro do conceito de educação permanente. 

Quanto aos técnicos, caberia um posicionamento em. termos de 
assessoria, estudos, pesquisas, para que trabalhassem com os idosos 
e não para os idosos. 

A exposição sucinta dos projetas que o SESC de São Paulo 
desenvolve para o bem-estar e orientação da pessoa idosa, vem ates
tar, mais uma vez, o pioneirismo dessa entidade nas grandes realiza
ções destinadas ao bem-estar social e à preservação e revigoramento 
dos valores da coletividade brasileira. 

Esses problemas serão reexaminados por nós, oportunamente. 
Desejo, contudo, ressaltar o esforço de instituições que se 
preocupam com esse tão crucial assunto que, hoje, desperta a aten
ção de homens responsáveis, em todo o mundo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portetla) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o seM 
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:· 

Não podem continuar fechados hospitais do INPS. 
Há mais de seis meses - precísamente a 6 de setembro do ano 

passado- o Deputado Osmar Ribeiro Fonseca denunciava, no ple
nário da Assembléia Legislativa de São Paulo, um fato constrangeM 
dor: o Hospital do INPS, que pertencia ao extinto IAPETEC, situa
do no populoso bairro do lpiranga, na Capital paulista, encontrava
se fechado hâ mais de dois anos, para intermináveis reformas. 

Na época, a denúncia teve grande repercussão, e, em conseqUên
cia, as autoridades responsáveis prometeram que as obras seriam 
concluídas prontamente. 

Prometeram, mas não cumpriram. O Hospital, que dispõe de 
mais de 300 leitos, contiriua fechado. -· 

É desalentador constatar que, indiferente às intermináveis filas 
que se formam diariamente, desde a madrugada, às portas dos hospiM 
tais em todos os pontos do Brasil, de pessoas necessitadas de assistênK 
cia médica, o Instituto Nacional de Previdência Social mantenha feK 
chado, por an'os e anos, estabelecimentos de assistência médica como 
o Hospital do lpiranga. 

Desta tribuna, que é do povo, dirijo-me ao Ministro da Previ
dência e à direção do INPS não para pedir, mas para reclamar, em 
nome da população pobre do País, que contribui mensalmente para 
manter o Instituto, a reabertura do Hospital do lpiranga e de outros 
hospitais que se encontram fechados, em todo o Brasil. 

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

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Não há mais oraM 
dores inscritos. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - A Ordem do Dia 
da sessão-de hoje é destinada a Trabalhos das Comissões. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, 
designando para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

TRABALHOS DÀS COMISSOES 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Está encerrada a 
sessão. 

( LevantaKse a sessão às 15 horas e 15 minutos.) 

CONSUL TORIA-GERAL 
PARECER NoOt, DE 1978 

Sobre consulta do Senhor Dlretor-Geral, relativa à pos
sibilidade de alienação de móveis, pelo Senado, gratuitamente, 
a órgãos da Administração Pública. 

Indaga o Senhor Diretor-Geral desta Casa sobre a possibilidade 
de alienação, em caráter gratuito, de móveis iriservíveis, pertencentes 
ao Senado, a entidades públicas, e, em caso afirmativo, como proce
der. 

II - Inicialmente, cabe apelar para o Regimento Interno da 
Casa, que, no art. 439, determina: 

"Art. 439. O património do Senado ê constituído de 
bens móveis e imóveis. 

li l<? Os bens móveis, quando inservíveis, poderão ser 
alienados. 

§ 29 Os bens imóveis não poderão ser alienados." 

III- Pode, portanto, o Senado, em princípio, proceder à aplica
ção de seus bens móveis, quando consider.ados desnecessários aos 
seus serviços. 

Que tipo de alienação, porêm, é possível à Casa realizar, para 
quem pode fazê-lo e em que condições? 

IV- A alienação, em tese, faz-se através das seguintes modali-
dades: 

a) venda; 
b) doação; 
c) permuta; e 
d) cessão. 
V- O Regimento não especifica por que modo o Senado pode 

alienar seus móveis, pelo que havemos de nos socorrer de outras fon
tes, sendo a principal delas, p-orque a mais explicita, o Decreto 
n<? 21.063, de 19 de fevereiro de 1932 (Regula a forma de cessão e 
permuta de material velho e inservível, e dâ outras providências}, o 
qual, no artigo (9, assim preceitua: 

"Art. }9 A partir da data deste Decreto, as cessões ou 
permutas de material entre as repartições federais e entre elas 
a quaisquer outras, só serão permitidas mediante lavratura 
de um termo em que fiquem firmadas as condições da cessão 
ou troca, indicando-se sempre o valor estimativo do material 
e a forma de indenização quando se tratar de permuta." 

O Decreto referido (que proíbe, no art. 29, cessão de material 
desnecessário ou inservível, em caráter gratuito, a particulares) não 
faz referência expressa a "doação", mas fala em "cessão gratuita", o 
que dá no mesmo. 

VI- Podendo, uma entidade pública, ceder, graciosamente, a 
outra, seus bens móveis, pode, igualmente, vendê-los, o que se faria 
em processo licitatório, a que alude o Decreto-lei nt 200, que, no 
Título XII - Das Normas Relativas a Licitações para Compras, 
Obras, Serviços e Alienações, reza, no art. 143: 

"Art. 143. As disposições deste Título aplicam-se, no 
que couber, às alienações, admitindo-se o leilão, neste caso, 
entre as modalidades de licitações." 
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Essa venda, consoante frisou o Chefe da Seção de Material da 
Câmara dos Deputados, ao opinar em processo relativo a doação de 
bens móveis, por aquela Instituição, a sociedades filantrópicas, "'é 
forma de reingresso no orçamento público, e, na espécie, classificado 
como Receita de Capital, como estabelece a Lei nl' 4.320, de 1964. 
Ao se permitir a doação de bens que poderiam alcançar preço em 
processo de venda ou permuta, caracteriza-se o ato de privação dos 
cofres públicos desta possibilidade de auferir receita". 

A propósito, cumpre registrar que a Subsecretaria de Patrimô
nio do Senado, segundo informa o seu Diretor, em Parecer etliltido 
sobre o pedido de doação de carcaças de pneus e outros materiais, fei
to pela Casa do Ceará, "vem realizando ultimamente alienações de 
bens móveis e materiais inservíveis, tendo o Senado, durante o exercí
cio de 1974, recebido dessas providências adotadas a importância de 
CrS 93.371,00". 

O processo de venda, utilizado pela Subsecretaria de Patrimô
nio, estã conforme com o prescrito no Decreto nl' 14.655, de 2 de 
fevereiro de 1944 (Dispõe sobre o reaproveitamento, venda e cessão 
dos resíduos, aparas, acondicionamentos e embalagens do material 
adquirido para os serviços públicos civis da União), arts. 19, 21' e 31', 
verbis: 

"Art. 11' Os resíduos, aparas, acondicionamentos e embala
gens do material adquirido para o serviço público civil serão reapro
veitados, cedidos ou vendidos de acordo com as determinações deste 
decreto e das instruções que forem expedidas pelo Departamento 
Administrativo do Serviço Público.'' 

"Art. 29 Cabe aos Oiretores de Material dos Ministérios, direM 
tamente ou através dos demais órgãos de Material, e aos dirigentes 
dos órgãos diretamente subordinados ao Presidente da República, fa
zer executar o reaproveitamento e autorizar a cessão de venda, de 
acordo com as instruções a que se refere o art. 19." 

"Art. 3"' As cessões só poderão ser autorizadas quando as 
instruções de que fala o art. 19 tenham fixado o material que poderá 
ser cedido." 

VII - A hipótese da Consulta diz respeito à cessão, gratui
tamente, do Senado Federal a uma Repartição Pública, de bens mó
veis. 

Cuida-se, pois. de uma simples cessão de bens de Órgão da 
Administração Federal para outro da mesma natureza, admissivel, 
por legal, face ao disposto no Regulamento Administratívo da Casa 
e no Decreto n'>' 21.063, de 19-2-1932, acima mencionados. 

VIII- Não seria de falar, no caso, de perda da possibilidade de 
reingresso de valores ao orçamento do Senado, e isso porque, na 
espécie, se procederia apenas a uma transferência de bens para um 
mesmo patrimônio, o da União. 

Além de legalmente permitida, a cessão não implicaria em 
esvaziamento do património públicO~- -

IX - Quanto à maneira de se proceder à cessão, ter-se-ia, na 
hipótese. de agir em consonância com o preceituado nos arts. 91 e 94 
do Regulamento Administrativo, que dispõem: 

"Art. 91. Ã Divisão de -Patrimônio compete coordenar, orien
tar e controlar a execução do sistema de administração patrimonial 
do Senado Federal. 

Parâgrafo único. São ór!iàos da DiVisão de Património: 

III- Seçào de Controle e Tombamento de Bens. 

Art. 94. À Seçào de Controle e Tombamento de Bens compe· 
te padronizar, codificar e catalogar o material; realizar o tombamen
to periódico dos bens e manter cadastros dos mesmos; classificar o 
material permanente; inventariar anualmente os bens patrimoniais; 
indicar à Seção de AquisiçãO- de Material os materiais considerados 
inservívâs: conservar, sob sua responsabilidade, as escritq_ras do 
patrimônio imobiliáriÕ do Senado Federal, executar outras tarefas 
correlatas". 

X- Em conclusão: o Senado Federal pode, se assim lhe aprou
ver, ceder, graciosamente, a outro órgão da Administração Pública, 

os bens móveis que a Subsecretaria de Patrimônio considerar inservf
veis, para tanto lavrando~se; na dita Subsecretaria, o competente Ter~ 
mo de Alienação, a ser assinado pelo Cedente e pelo Cessionãrio. 

É, smj, o nosso parecer. 
Brasília, 7 de março de 1978.- Paulo Nunes Augusto de Figuei

redo, Consultor-Geral. 

CONSULTORIA-GERAL 
PARECER No02/78 

Sobre Requerimento em que José Viana da Silva, Assisten
te de Plenários, "Classe D", solicita retifica~io de enqua~ 
dramento para Técnico Legislativo. 

José Viana da Silva, Assistente de Plenários, .. Classe D .. , 
pleiteia Seja retificado seu enquadramento para que passe a integrar 
a Categoria Funcional de Técnico Legislativo. 

II. Aduz o Requerente, em apoio de sua pretensão, em sfntese, 
que: 

a) enquadrado como Assistente de Plenários, foi desviado de 
função, desempenhando atividades próprias de Auxiliar de Gabinete; 

b) diversos colegas seus, de mesma função, obtiveram melhoria 
f1ri"anceira, por força de reenquadramentos; 

c) teria ocorrido preterição do Requerente, que continua no 
cargo de Assistente de Plenários. 

III. Após devidamente informado pela Subsecretaria de Pes
soal, o Processo foi encaminhado ao Sr. Diretor·Geral, que solicitou· 
o pronunciamento desta Consultaria. 

IV. A Resolução n"' 18/73 e o Ato nQ 14/73 da Comissão 
Diretora prevêem 3 (três) modalidades de provimento dos cargos da 
classe inicial da Categoria Funcional de Técnico Legislativo: 

a) Ascensão Funcional de Agente Administrativo; 
b) Progressão Funcional da classe final de Assistente Legislatiw 

vo; 
c) Concurso Público. 
Ora, não ocupando o Requerente cargo das categorias fun

cionais de Agente Administrativo ou de Assistente Legislativo, 
somente através de concurso público poderá atingir o cargo que 
pleiteia. 

V. Além disso, de acordo com o artigo 99 -da Resolução n' 18, 
de 1973, constitui requisito essencial para ingresso na Categoria Fun
donal de Técnico Legislativo a apresentação de certificado dé 
conclusão de curso superior ou habilitação legal equivalente, sendo 
certo que, segundo a documentaç-d.o acostada ao processo, o Peticio
nãrio apenas' concluiu o curso ginasial. 

Pelas razões expostas, e reiterando pronunciamentos anteriores 
em processos similares, entende esta Consultaria que o presente 
requerimento deve ser indeferido, por falta de amparo legal. 

Brasilia, 17 de março d~ 1978. - Paulo Nunes Augusto de 
Figueiredo, Consultor-GeraL 

CONSULTORIA-GERAL 
PARECER No 03/78 

Sobre requerimento de Décio Braga de Carvalho, solici
tando reconsideração de despacho da Comissão Diretora. 

Décio Braga Carvalho, Agente Administrativo, Classe "C",_soli
cita reconsideração da decisão adotada no Processo 0432/77, pela 
Comissão Diretora, contrária a seus interesses e publicada no Diário 
do Congresso Nacional de 5 de agosto de 1977. 

II. O Recorrente oferece, como fundamento para justificar sua 
pretensão, o Ato n~" 24, de 2 de dezembro de 1976, da Comissão 
Diretora, pelo qual foi retificado o enquadramento nominal da Cate
goria Funcional de Técnico Legislativo, do Grupo Atividades de 
Apoio Legislativo, para efeito de nela ser incluído Mateus Teófilo 
Tourinho. 

III. A decisão de que ora se recorre negou acolhida à pretensão 
do Recorrente que, então, postulava, por eqUidade com Mateus Teó
filo Tourinho, fosse revisto o seu enquadramento, para o fim de, co-. 
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mo aquele servidor, ser igualmente posicionado na Categoria de Têc
nico Legislativo. 

As razões em que se baseou, àquela época, a egrégia Comissão 
Diretora, para recusar guarida à pretensão do Recorrente, idênticas 
às que apresentamos em nosso Parecer, foram as seguintes: 

a) o Recorrente foi enquadrado com exatidão nos precisos ter
mos do artigo 20, item I, da Resolução n<1 18, de 1975, não havendo 
como se retificar ou corrigir algo feito perfeita e legalmente: 

b) a mesma Resolução, em seu artigo 99, exige certificado de con
clusão de curso superior para o ingresso na classe inicial da Catego
ria Func:ional de Técnico Legislativo - e o Requerente só possui o 
segundo grau incompleto e pretende ser alçado à última classe da 
citada categoria; 

c) a legislação exige, ainda, treinamento eSpecífico, não possuí
do pelo Requerente; 

d) agora, não send_Q_mais possível falar-se em "transposição" e 
"transformação" de cargos- institutos jurídicos temporários, vigen
tes exclusivamente à época da Reforma- a passagem do servidor de 
uma Categoria Funcional para outra só poderá ocorrer mediante 
.. progressão" ou "ascensão" funcionais, institutos jurídicos ainda 
não regulamentados pelos Três Poderes da República e, portanto, 
sem aplicação. 

IV. Todas essas razões, que então conduziram à decisão recorri
da, persistem, Nenhum fato novo foi trazido à baila pelo Recorrente, 
capaz de modificar o nosso entendimento sobre o assunto. 

Como acentuou, oportuna e corretamente, a douta Comissão 
Diretora, "não se pode_decidir por cqüidadc contra-egem". 

V, Cabe observar, de passagem, que a Subsecretaria de Pessoal, 
na Informação de 28-4-1977, págs. 28, do zeloso Chefe de Seção, Sr. 
Francisco das Chagas Monteiro, diz, a certa altura, que 

... a Comissão Diretora anterior favoreceu outro servidor em si
tuação idêntiCa" à do requerente - Mateus Teófilo Tourinho -
.. após ouvir a Consultaria-Geral''. 

Ora, aos menos avisados o trecho transcrito faz supor que aque
le ato da Comissão Diretora, retificando o enquadramento de Ma
teus Teófilo Tourinho para Técnico Legislativo, foi feito com base 
em parecer favorável desta Consultaria. 

Assim, e para dissipar quaisquer dúvidas, cabe esclarecer, de 
maneira clara e insofismável, que, ao examinarmos, no devido tem
po, o requerimento de Mateus Teófilo Tourinho, que pleiteava o 
mesmo que agora pleiteia o Recorrente, o nosso pronunciamento lhe 
foi contrário. conforme se pode ver no parecer 73/76 (fls. 7 e 8). 

VI. Ante o exposto, opinamos pelo não provimento do recurso 
de Décio Braga de Carvalho, por lhe falecer suporte legal. 

Brasília, 20 de março de 1978. Paulo Nunes Augusto de Figueire
do, Consultor-Geral. 

CONSULTORIA-GERAL 
PARECER No04/78 

Sobre requerimento de João de Deus Lopes, e outros 
Motoristas, Classe .. A" - Referência 11, do Quadro de 
Servidores regidos pela CLT. 

João de Deus Lopes, José Ribamar da Silva e Francisco das 
Chagas de Alme.ida, Motoristas Oficiais, Classe "A", Referência 11, 

do Quadro de Pessoal CLT, requerem aproveitamento na Classe 
"B", referência 16 da mesma Categoria FuncionaL 

II. Alegam em defesa de sua pretensão: 

a) que trabalham para o Senado hã mais de três anos, sem que 
tenha contra si qualquer nota desabonadora; 

b) que exercem, nos mesmos horários, as mesmas funções que 
seus colegas da Classe "B"; 

c) __ que, tendo sido admitidos em igualdade de condições com 
aqueles seus colegas, não lograram, através do processo seletivo 
realizado pela COREGE, posicionamento na Classe "B", sendo 
aproveitados na Classe inicial. 

III. O processo se acha devidamente informado pela Subsecreta
ria de Pessoal. 

IV. Do exame dos autos, verifica-se que os Postulantes preten~ 
dem beneficiar~se do princípio geral do Direito Trabalhista, que indi
ca: .. a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, 
corresponderá igual salário" . 

V. É exato que o trabalho desenvolvido pelos Requerentes é em 
tu-do idêntico ao de seus colegas, ocupantes da Classe "B". Entretan
to, o princípio geral do direito acima enunciado, não prevalece quan~ 
do o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira, 
conforme preceitua o art. 461, § 29 da CL T: 

.. Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de 
igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma 
localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de 
sexo, nacionalidade ou idade. 

§ 29 Os dispositivos deste artigo não prevalecerão 
quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de 
carreira, hipótese em que as promoções deverão obedecer aos 
critérios de antigUidade e merecimento". 

VI. No Senado, o Ato n"' 8, de 1976, da Comissão Diretora, 
estabeleceu que a passagem de um servidor de uma para outra Clas
se, de qualquer Categoria Funcional, obedecerá sempre aos critérios 
da "progressão funcional". ' 

Não foram, todavia, até o moMento, fixados os critérios para o 
processamento de progressões funcionais. 

VIL Falece aos Postulantes direito ao pleiteado, face à vedação 
constante da legislação do tr<ibalhO Supracitada. 

Quando forem traçadas as normas disciplinadoras da progres
são funcional, pela Comissão Dir~tora, serã aberta a oportunidade 
aos Postulantes de alcançarem o seu objetivo, em concorrência com 
outros servidores na mesma situação. 

No momento, não hã como acolher o pleiteado, pelo que opiM 
namos pelo indeferimento do pedido, por ilegal. 

BrasHia, 20 de março de 1978. - Paulo Nun~ Augusto de 
Figueiredo, Consultor~Geral. 

ATAS DAS COMISSÕES 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL 

ATA DA 2• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 16 DE MARÇO DE 1978. 

Ãs nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de março do ano 
de mil novecentos e setenta e oito, na Sala "Clóvis Bevilãcqua", pre-. 
sentes os Senhores Senadores Benjamim Farah - Presidente, Lenoir 
Vargas, Saldanha Derzi e Mattos Leão, reúne-se a Comissão de Ser
viço Público Civil. 

Deixam de-comparecer por motivo justificado, os Senhores SeM 
nadares Augusto Franco, Heitor Dias, Itamar Franco e Accioly Fi
lho. 

O Senhor Senador Benjamim Farah, Presidente, concede, então, 
a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi, para que possa relatar 
o seguinte Projeto: 

Parecer contrârio ao Projeto de Lei do Senado n9 66, de 1973, 
que "Altera dispositivos da Lei n"' 4.069, de 11 de junho de 1962, e 
dâ outras providências". 
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Em discussão c votação, é aprovado o parecer sem restrições. 
Prosseguindo. em cumprimento ao que preceitua o Artigo 94, 

parágrafo único, do Regimento InternO, passa a Presidência ao Se
nhor Senador Lenoir Vargas, para que possa relatar favorâvelmente, 
o Projeto de Lei do Senado nt? 214, de 1977, que "'Acrescenta disposi
tivo à Lei n~' 1.046, de 2 de janeiro de l 950, que dispõe sobre a con
signaçào em folha de pagamento". 

Durante a discussão o Senhor Presidente conceide vista aa maté
ria ao Senhor Senador Saldanha Derzi. 

Ao reassumir a Presidência, o Senhor Senador Benjamim Fa
rah, encerra a reunião, lavrando eu, Sônia de Andrade Peixoto, As
sistente da Comissão, a presente Ata que lida e aprovada serâ assina
da pelo Senhor Presidente. 

COMISSi\0 MISTA 

Incumbida de estudo e Parecer sobre a Mensagem nt? 04, 
de 1978 - CN, do Senhor Presidente da República submeten
do à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei 
n~' 1.586, de 6 de dezembro de 1977, que "dispõe sobre a utili
zação de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
para dedução do valor do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos, ou nas modalidades de aproveitamento indicadas pelo MI
nistério da Fazenda, e dá outras providências~•. 

ATA DA 2• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 15 DE MARÇO DE I978 

Ãs dezesseis horas do dia quinze de março do ano de mil nove
centos e setenta e oito, na Sala Clóvis Bevilacqua, presentes os-Senha~ 
res Senadores Augusto Franco, José Sarney, Milton Cabral, Otair 
Becker, Marcos Freire, Orestes Quércia e Agenor Maria e os Depu~ 
tados Angelina Rosa, Murilo Re4ende, Vilmar Pontes, José Carlos 
Teixeira e Padre Nobre, reúne~se a Coffiissào Mista incumbida de es
tudo e parecer sobre a Mensagem nY 04, de 1978- CN, do Senhor 
Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso 
Nacional o texto do Decreto-lei nY 1.586, de 6 de dezembro de 1977, 
que "Dispõe sobre a utilização de créditos do Imposto sobre Circula
ção de Mercadorias para dedução do valor do Imposto sobre Produ
tos Industrializados, ou nas modalidades de aproveitamento indica
das pelo Ministério da Fazenda, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se
nadores Arnon de Mello, CattetetPinheiro, Dinarte Mariz e Murilo 
Paraiso e os Deputados NortOn Macedo, Januário Feitosa, Rezende 
Monteiro, Marcondes Gadelha, S~r,gio Murilo e Ruy Brito. 

É dispensada a leitura da Ata da .reunião anterior, que é dã.dii co
mo aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente, Senador Marcos Freire, con~ 
cede a palavra ao Relator da matéria, o Senhor Deputado Angelina 
Rosa, que emite parecer favorável à Mensagem n9 04, de 1978 -
CN, na forma de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como 
conclusão, 

Posto em discussão e votação, é o parecer-aproVado por unani
midade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a presente reunião, la
vrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente 
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e vai 
a publicação. 

COMISSAO MISTA 

Incumbida de estudo e Parecer sobre a proposta de emen~ 
da à Constituição n9 19, de 1977:CN, que .. Altera a redação 
da alínea ''C", item XVII, do artigo 89 da Constituição Fe
deral, atribuindo competência ã União para legislar sobre nor
mas gerais de Desen~·olvimeilto urbano ••. 

ATA DA J• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 16 DE MARÇO DE 1978. 

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de mil novecentos e 
setenta e oito, às dezenove horas, na sala Clóvis Bevilacqua, presen~ 
tes os Srs. Senadores Eurico Rezende, Augusto Franco, Altervir 
Leal, Lenoir Vargas, Otto Lehmann, Saldanha Derzi, Osir-es Teixei~
ra, Wilson Gonçalves, Itamar Franco, Gilvan Rocha e Deputados 
Nelson Marchezan, Hélio Campos. Odulfo Domingues, Jorge Arba~ 
ge, Parente Frota, José Alves, Nabor Júnior, Celso Barros e Júlio Vi
veiros, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbi
da de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constítuição 
n<:> 19, de 1977-CN, que "altera a alínea ··c", item XVII, do arti
go 8t? da Constituição Federal, atribuindo competência à União pa
ra legislar sobre normas gerais de desenvolvimento urbano"-. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senador 
Evelásio Vieira e os Srs. Deputados Fernando Cunha e Paes de 
Andrade. 

Havendo número rcgiment:.~l, são abertos os trabalhos pelo Sr-. 
Presidente. Senador lt:.~mar Franco, que solicita ao Assistentes da 
Comíssào a leitura d;.~ Ata da reunião anterior, que logo após é apro
vada. 

Prosseguindo. o Sr. Presidente comunica haver recebido ofícios 
das Lideranças du ARENA no Senado Federal e na Câmara dos 
Deputados, indic:.tndo os Srs. Senadores Altevir Leal, Lenoir Var
gas. Osircs Teixeira e Deputados Jorge Arbage, para integrarem a 
Comissão em sub~títuição aos Srs. Senadores Heitor Dias, Italívio 
Coelh;), Virgílio Távora e Deputado Theobaldo Barbosa, respectiva· 
m·ente. 

Em seguida, o Sr. Senador Itamar Franco coloca o parecer em 
discu:;sào, tendo em vista o mesmo já ter sido apresentado na reu
nião anterior relo Relator, Deputado José Alves, concluindo pela 
aprovação da Proposta surracitada. 

Em di~cussãtl. fazem uso da ralavra os Srs. Senador Otto 
Lehmann e Deputados 1\'abor Júnior e Celso Barros. 

Posto em votaçUo, (! o parecer aprovado com voto vencido do 
Sr. Senador Gilvan Rocha. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, para cons
tar, eu. Mauro Lopes Sú, A"~istente de Comissão. lavrei a presente 
Ata que, lid<t e aprovada. será assinada pelo Sr. Presidente, demais 
membros da Comissão e vai à publicação. 
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MESA 

Presidente: 39-Secretório: 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Líder 

Petrdnio Portel\a (ARENA- PI) Henrique de La Rocque (ARENA- MA) 

Eurico Rezende 
Vice-llderes 
Heitor Dia i 

Helvídio Nunes 
José Sarney. 
Mat1os leão 

Osires Teixeira 
Oito lehmann 

Saldanha Derzi 
Virgílio Távora 

19-Vice-Presidente: 

José Lindoso (ARENA - AM) 49-Secretório: 

Renato franco {ARENA- PA} 

2<?.Vice-Presidente: 

Amoral Peix:oto (MDB- RJ} 

1 <?-SecrE:f6iiõ: 

Suplentes de Secretório: 

LIDERANÇA DO MOS 
E DA MINORIA 

líder 

Mendes Canele (ARENA -MT) 

29-Secretário: 

Mauro Benevides (MOB- CE) 

Altevir Leal (ARENA- AC) 

Evandro Carreira (MDB- AM) 

----Ofãlr Becker (ARENA- SC) 

Braga Junior {ARENA- AM} 

Franco Montoro 
Vice-Uderes 

Roberto Soturnino 
Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

lózaro Barboza 
Danton Jobim 

COMISSOES 

Diretor: José Soares de Oliveira Filho 

Local: Anexo IJ- Térr_e5) 

Telefones, 23-6244 e 25-8505- Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Cbefe: Clóudio Cario~ Rodrigues Co~ta 

local: Anexo JJ- Térreo 

Telefone: 25-8505- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
{7 membros) 

Tífulares 

1. Otair Becker 

2. Benedito Ferreira 

3. ltalivio Coelho 

4. Murilo Paraíso 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Morlc 

Vice-Presidente: Otcir Becker 

Suplentes 

ARENA 

1. Dinarte Mariz 

2. Saldanha Derzi 

3. Mattos leão 

5. Vasconcelos T erres 

MDB 

1. Agenor Marie 1 . Adalberto Seno 

2. Roberto Saturnino 2. Evelósio Vieira 

Assistente: Clciudio Carlos Rodrigues Costa- Remais 301 e 313 

Reuniões: Terços-feiro~, às 10,30 horas 

~Local: Sele "Clóvis Bevi\ócquo"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Oinarte Mariz 
Vice-Presidente, Evandro Carreira 

Titulares 

1. Heitor Dias 
2. Jarbos Passarinho 
3. Dinarte Mariz 
4. T eotônio Vilela 
5. Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2. Evandro CClrreiro 

ARENA 

MOS 

Suplentes 

1 . Solda nha Derzi 
2. Jo-s~ Sarney 
3. Otair Becker 

L Evelósio Vieira 
2. Gilvan_ Rocha 

Assistente: Lêda Ferreiro do Rocha - Ramol312 
Reuniões, Terços-feiras, às 1 0:00-hO_ias 
Local: Solo "Clovis Bevilócquo" -Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Pre5idente: Daniel Krieger 
l"'·Yice·Presidente. Acdoly Filho 
29-Více-Presidente: Leite Choves 

Titulares 

1. Accioly Filho 
2. Gu~tavo Capanemc 
3. Daniel Krleger 
4. Eurico Re:r:ende 
5. Hei to r Dias 
6. Helvidio Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
a. Jtolivio Coelho 
9. Otto lehmann 

lO. Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. Leite Chaves 
3. Nelson CClrneiro 
4. Paulo Brossard 
5. Orestes Quércia 

Suplentes 
ARENA 

1. Mattos Leão 
2. Lenoir Vergas 
3. Arnon de Mello 
4. Vasconcelos Torres 
5. Milton Cabral. 
6. Jose SClrney 

MOS 
1. Franco Montara 
2. Lázaro Barboza 
3. Cunho limo 

Assistente: Mario Helena Bueno Brandão- Ramal 305 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
locol: Solo "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11- Ramal623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Wilson Gonçalves 

Yice-Presidente: Itamar Franco 

Titulares .S'.Jplentes 

ARENA 

1. Heitor Dias 1. Augusto Franco 

2. Murilo Paraiso 2. José Sarney 

3. Cattete Pinheiro 3. Braga Junlor 

4. Osires Teixeira 4. Altevir leal 

5. Saldanha Oerzi 5. Luiz Covolc::ante 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Tóvoro 

8. Alexandre Costa 

MOB 

1. Itamar Franco 1. Eva_!'l_9ro Carreira 

2. lcizaro Barboza 2. Nelson Carneiro 

3. Adalberto Seno 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306 

Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas 

Local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO. DE ECONOMIA- (CE) 
( 11 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice-Presldente: Vasconcelos Torre~ 

Titulares 

1. Mihon Cabral 

2. Arnon de Mello 

3. José Guiomard 

.4, Luiz Cavalcante 

5. Murilo Poroiso 

6. Vasconcelos Torres 

7. Di norte Mariz 

8. Otoir Becker 

L Franco Montara 

2. Marcos Freire 

3. Roberto Saturnino 

ARENA 

MOB 

Suplentes 

1. Cattete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. José Sarney 

4, Domído Gondim 

5. JorbOs Passarinho 

1. Agenor Maria 

2. Orestes Qu6rcio 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramol675 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 

local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo li- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 

Vice-Presidente: Evelósio Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Tarso Outro 1. Helvidio Nunes 

2. Gustavo Capanemo 2. Ruy Santos 

3. João Colmon 3. Arnon de Mello 

4. Otto Lehmann 4. Heitor Dias 

5. Jarbas Passarinho 

6. Cottete Pinheiro 

MOB 

1. Evelósio Vieira 1. franco Montoro 

2. Paulo Brossord 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Seno 

Assistente: Cleide Mario B. F. Cruz- Ramal598 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

local: Solo "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Paulo Brossard 

Yice-Presidente: Oomício Gondim 

Titulares Suplentes 

ARENA 

I. Teotónio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Domicio Gondim 

5. Helvídio Nunes 

6. Lenoir Vergas 

7. Mottos leão 

8. Ruy Santos 

9. Braga Juníor 

10. Tarso Outra 

11. Virgílio T óvora 

12. Magalhães Pinto 

MDB 

1. Paulo Brossord 

2. Evelósio Vie.ira 

3. Gilvan Rocha 

4. Roberto Soturnino 

5. Cunho Limo 

Assistente: Cdndido Hippertf- Romol676 

Reuniões: Quintos-feiras, às 9:00 horas 

1. Cattete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. lourival Baptista 

4. Daniel Krieger 

5. José Guiomard 

6. José Sarney 

7. Saldanha Cerzi 

1. Oanton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Correi r o 

local: Solo "Clóvis Bevilócquo"- Anexo 11- Romal623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

l. Jesse Freire 
2. Ruy Santos 
3. lenoir Vergas 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jené Freire 
Vice-Presidente, Orestes Quérda 

Suplentes 
ARENA 

1 . Braga Junior 
2. Virgílio Távora 

4. Jorbos Passarinho 
3. Osires TEtixeira 
4, Domiclo Gondim 

5. lourivol Baptista 
6. Accioly Filho 

MOB 
l. Franco Montoro 1. Lázaro Barboza 
2. Orestes Quércia 2. Cunha lima 
3. Nelson Carneiro 

Assistente, Daniel Reis de Souza - Romal675 
Reuniões: Quintodeiias, às 11 :00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilcicqua"- Anexo U- Ramol623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

Titulares 

I. Milton Cabral 
2. Comlcio G_ondim 
3. Arnon de Mello 
4. luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jarbas Passarinho 
Vice·Presidente: luiz Cavcdtante 

Suplentes 
ARENA 

I. José Gulomard 
2. Muri!o Paraiso 
3. VirgUlo Tóvora 

S. Jorbos Panarinho 
MDB 

1. Dirceu Cardoso 1 . Gilvon Rocha 
2. Itamar Franco 2. Franco Montoro 

Assistente: R:onaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 

local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo li -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(S membros) 

Titulares 

1. Helvidio Nunes 
2. Otto lehmann 
3. Saldanha Derzi 

l. bonton Jobim 
2. Adalberto Sena 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adcdberto Seno 
Vice-Presidente: Helvídio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

I. Virgílio Távora 
2. Arnon de Mello 
3. Jarbos Passarinho 

MOS 
1. Dirceu Cardoso 

Assistente: Mario Cormen COStfo Souza- Romal134 
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 

,local: Sola "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11 - Romol623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Magalhães Pinto 

1"'-Vice-Presidente: Saldanha Cerzi 

2'?-Yice-Presidente: Nelson Carneiro 

Titulares 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexqndre Costa 

3. Yirgilio Távora 

4. Jessê Freire 

5. Arnon de Mello 

6. Saldanha Derzi 

7. José Sarney 

a. Joào Calmon 

9, Augusto Franco 

lO. Otto lehmonn 

1. Oanton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. leite Chave~ 

S. Nelson Carneiro 

ARENA 

MOS 

Assistente: Cdndido Hippertt- Ramal 676 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:30,horas 

Suplentes 

1 . Accioly Filho 

2. Fausto Castelo-Bronco 

3. Helvidio Nunes 

4. Comício Gon-dim 

5. Jorbos Passarinho 

6, Luiz Cavolc.ante 

1. Marcos Freire 

2, Paulo Brossord 

3. Roberto S.aturnino 

local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Ruy Santos 

Vice-Presidente: Altevir tepl 

Titulares 

1. Altevir Leal 

2. Ruy Sontos 

3. Cottete Pinheiro 

4. Fausto Castelo-Bronco 

S. lourival Baptista 

l. Adalberto Sena 

2. Gilvan Rocha 

ARENA 

MOS 

Suplentes 

1. Saldanha Derzi 

2. ltalívia Coelho 

3. Osires Te:xeiro 

l. Beniamim Farah 

2. Cunha lima 

Assistente, têdo Ferreira do Rocha - Ramal 312 _ . 

Reuniões: Quintas-feiras, à; 11:00 hOras 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo J1- Ramais 621 e !16 
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COMI~SÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

Titulares 

l. José GuiOmard 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice·Presidente: Augusto Franco 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junlor 
3. Virgílio Tdvora 3. Dinarte Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MDB 
1. Adalberto Sena 1. Agenor Ma ria 
2. Benjamim Farah 2. Dirceu Cardoso 

Assistente: Lêdo Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quartos-feiras, Os 9:00 horas 
Locah _Solo "Rui Barbosa"- Anexo II- 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 Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSICÀO 

Presidente: Beniamim Farah 
Vlce·Presidente: Lenoir Vergas 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo CapOnema 
3. MaHos Leão 

MDB 
1. Oanton Jobim 
2. Ldzaro Borboza 

Assistente: Sônia Andrade Peixoto - Rama1307 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 
Local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo li- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lourival Baptista 
Vice·Presidente: Alexandre Costa 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre S:osta 1. Otto lehmann 
2. Luiz: Cavalcante 2. Teot8nio Vilela 
3. Braga Junior 3. Wilson Gonçalves 
4. lourival Baptista 
5. Matias leão 

MDB 
1. Evondro Carreiro 1. Lázaro Barboza 
2. Evelcisio Vieira 2. Roberto Saturnino 

Assistente: Ronaldo Pochec_o de Oliveira- Ramal 306 
Reuniões: T erças·feiras, às l 0:00 horas 
local: Solo "Rui Barbosa"- Anex.o II- Ramais 621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUÉRITO 

Comissões Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
local: Anexo li- Têrreo 
Telefon~: 25-8505- Ramal303 
1) Com1ssões Temporárias para Projetas do Congresso Nacional 
2) Comissões Tempordrias paro Aprecioçôo de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e · 
4) Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentária (art. 90 do Regir.·,ento. 

Comum). 

Assistentes de Comissões: Horoldo Pereira Fernandes - Ramal 674: 
Alfeu de Oliveira- Ramal 6741 Cleide Mario B. F. Cruz- Ramal 598; 
Mauro Lopes de Só- Rama1310. 

SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1978 

l!CR..\S TERÇA S A L A S .ASSISTENTE HORAS QUINTA SAL AS ASSIS7ID!TE 

·---
C.T. RIJY EARBOSA RONALDO 09:00 C.F. CLClVIS BEVII.hC.'-i'JA CA.NDIDO 

flama~s - 621 e 716 Ralllfll - 623 
10:00 

C.A.R. CLdVIS BEVILACQUA LEDA 09:30 c.s.P.c. RUY BAR30SA SONIA 
Rarcal - 623 Rarnaus - 621 e 716 

- -€ • ..\;o- - --CLdVr..-S--BEULAGQI:JA- - CLI.UDl-0- -- - --C,E.C.-- _ç1(l_yrs_ .at:VUACQ!J.A CLEIDE 

10:30 
Ramal - 623 COSTA 

~0:00 
Ramal - 623 

C.R.E. Ji[.)'Y i!ARaOSA CWDIDO- C,D.l". RUY BARBOSA RONALDO 
Rame.lS -621 e 716 Rana~s- 621 e 716 

:i.O?.J..S !;;1AETA S A L AS ASSIS'!ENTE C.L.S. CLdVIS EEVILACQUA DAfl:tEL 

11:00 
Ramal - 623 

09:00 c.s.N. RUY BARBOSA LZDA RUY BARBOSA LEDA 
Rarea1.~ - 621 e 716 c.s. 

Raatll.S - 621 e 716 

c.c • .r CUIVIS BE'III.Jl:CQUA MARIA 12:00 C.R. CLCliJlS :SEVIL!!:CQUA MI. RI A 

10:00 Ramal - -623 HELENA Ramal - 623 CAR!.SM 

C,I!I,E, RUY EARBOSA RONALDO 
F..ama!.s - 621 e 716 

10:30 C.E. RUY BAREOSA DANIEL 
Ramais - 621 e 716 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 20• SESSÃO, EM 21 DE MARÇO DE 1978 

1.1- ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República. 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 

- N~ 62/78 (n9 89/78, na origem), referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n"' 9/78 (n9 4.704-A/78, na Casa de origem), que 
reajusta os vencimentos e salários dos servidores da Câmara dos 
Deputados, e dá outras providências. (Projeto que se transfor
mou na Lein"' 6.517, de 17 de março de 1978.) 

De agradecimento de comunicaçao: 

- N"' 63/78 (n'i' 92/78, na origem), referente à aprovação do 
Projeto de Decreto Legislativo n'i' t/78 (n"' 117-B/78, na Câma
ra dos Deputados.) 

1.2.2- Comunicaçio da Presidência 

- Arquivamento do ProjetO de Lei do Senado n"' 123, de 
1975, por ter recebido parecer contrário, quanto ao mêrito, da co
missão a que foi distribuído. 

1.2.3- Comunicaçio 

- Do Sr. Senador Nelson Carneiro, que se ausentarâ do 
País. 

1.2.4- Requerimento 

- N9 31/78, de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, 
solicitando informações ao Poder Executivo, relacionadas com o 
Projeto de Lei n'l' 1/78-CN. 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR BENEDTTO FERREIRA -:-Indicação do Dr. 
Mário Pacini para o cargO de Ministro do Tribunal de Contas da 
União. 

SENADOR DINARTE MARIZ - Falecimento do Sr. 
Agenor de Araújo Lima. 

SENADOR ARNON DE MELLO - Profanação do 
túmulo de Charlie Chaplin. 

SENADOR LÂZARO BARBOZA - COnstituição de 
comissão parlamentar de inquérito destinada a apurar denúncia 
formulada pelo Sr. Rudolf Mirow, em conferência feita no 
Estado do Rio Grande do Sul, a respeito de irregularidacles na 
maioria das empresas estatais brasileiras. 

1.3-0RDEM DO DIA 

-Trabalho das comissões. 

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SE,NADOR VIRG!UO TÁVORA- Esclarecimentos s9bt:e 
fatos arrolados na denúncia focalizada pelo orador que o a'ntece- _ 
deu na tribuna. 

SENADOR EVANDRO CARREIRA - Aproveitamento 
da vocação hidrográfica da Amazônia, como solução dos proble
mas de transportes naquela região. 

SENADOR OTTO LEHMANN- Mensagem de autoria 
do Deputado Claudio Lembo, publicada no Boletim Mensal da 
ARENA-SP, do mês de janeiro último, sobre a identificação do 
General João Baptista Figueiredo com o espírito da gente de São 
Paulo. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Registro do Jubileu 
-de Prata Sacerdotal de Dom Timóteo Cordeiro. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- CONSULTORIA-GERAL 

- Pareceres n"'s 5 e 6, de 1978. 

3-ATADECOM1SSÃO 

4- COMISSÃO DIRETORA 

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES. 
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ATA DA 20~ SESSÃO, EM 21 DE MARÇO DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, das~ Legislatura 

PRESIDI!NCIA DO SR. JOSÉ LINDOSO 

ÀS 14 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- Jar
bas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La_ Rocque- Jo
sé Sarney- Petrônio Portella -Mauro Benevides- Virgílio Távo
ra - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Milton Cabral -
Arnon de Mello - Augusto Franco - Lourival Baptista - Ruy 
Santos- Orestes Quéri;_i_a_- Otto Lehmann - Benedito Ferreira -
Lázaro Barboza- Osires Teixeira- Italívio Coelho- Mendes Ca
nale- Otair Becker- Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número re
gimental, declaro abertaa sessão. 

O Sr. [<:>-Secretârío procederâ à leitura do Expediente. 

t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo aurógra[os de Projeto de Lei sancionado: 

N<:> 62/78 (n<:> 89/78, na origem) de 17 do corrente, referente ao 
Projeto de Lei da Câmara n<:> 09, de 1978 (n<;> 4.704-A/78, na Casa de 
origem), que reajusta os vencimentos e salãrios dos servidores da Câ
mara dos Deputados e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n9 6.517, de 17 de março de 
1978); 

De agradecimento de comunicação: 

N~> 63/78 (n~> 92/78, na origem) de 20 do corrente,·referente à 
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n~> 01, de 1978 (n~> 117-
B/78, na Câmara dos Deputados). 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- 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 do Se~ 
nado n<:> 123..,_d!!- 1975, do Sr. Senador Marcos Freire, que descatalo
ga a "vadiagem" como contravenção penal, por ter recebido parecer 
contrário, quanto ao mérito, da Comissão a que foi distribuído. 

O SR. PRESIDENTE (José lindoso)- Sobre a mesa, comu
nicação que será !ida pe!o Sr. !<:>-Secretário. 

E lida a seguinte 

Brasília, l7 de março de 1978. 

Excelentlssimo Senhor Senador Petrõnio Portella 
Muito Digno Presidente do Senado Federal 

Comunico a V. Ex~. para os fins regimentais, que, nesta data, 
me ausento do País, em desempenho de missão do Grupo Brasileiro 
da União Interparlamentar. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus 
protestos de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A Presidência fica 
ciente. Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 1~>-Secre

tário. 

t lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 31, DE 1978 

Sr. Presidente, 

Na forma regimental, requeiro seja solicitado ao Poder 
Executivo as seguintes informações, relacionadas com o Projeto de 
Lei nl' 1, de 1978-CN: 

1 -Quais são as empresas privadas nas quais a União, di· 
retamente, através de entidade da administração indireta ou res
pectiva subsidiária, possui metade das ações ordinárias'? 

2- Quais são as empresas privadas nas-quais a União, dircta
mente, através de entidade da administração indireta ou respectiva 
subsidiâria, possui menos da metade das ações ordinârias? 

3- Qual a quantidade de ações possuidas pela União, direta~ 
mente, através de entidade da administração indireta ou respectiva 
subsidiária, em cada empresa e respectivo valor nominal? 

---- 4- Qual o capital social de cada uma das empresas e respectiva 
distribuição em ações ordinárias e preferenciais? 

Justlftcaçio 

Com base no que faculta o artigo 239 do Regimento Interno do 
Senado Federal, combinado com o disposto no artigo 151 do Regi
mento Comum, apresento requerimento solicitando informações a 
serem prestadas pelo Poder Executivo. 

A medida se impõe para melhor esclarecer as conseqUências que 
poderão advir caso venha a ser aprovado o Projeto de Lei n~' l, de 
1978-CN. 

Da leitura da Exposição de Motivos, verifica~se Que o intuito da 
proposição é subtrair ao controle financeiro exercido pelo Poder Le
gislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, todas as empresas 
nas quais o Estado detém capital, sob a forma de ações ordinárias, 
em condições de paridade ou minoria com relação a outros 
acionistas, Ademais, ficarão exclufdas do mencionado controle todas 
as entidades em que o poder público detém capital, seja em que 
quantidade for, sob a forma de ações preferenciais. 

Entendemos que a apreciação da matéria não pode prescindir de 
um prévio levantamento nominal das empresas que passarão a estar 
fora do controle financeiro exercido pelo Legislativo bem como do 
que representam para a Nação em termos patrimoniais. 

Dada a natureza da informação, somente o Poder Executivo en
contra-se aparelhado para realizar a coleta de dados que se impõe. 

Sala das Sessões, 16 de março de 1978. - Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Serão solicitadas as 
informações requeridas. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. (Pausa.) 
S. Ex• não estã presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Osires Teixeira. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Alexandre Costa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA - MA)- Sr. Presi
dente, solicito cancelar minha inscrição. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - S. Ex~ desiSte da 
palavra. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Braga Junior. (Pausa.) 
S. Ex• desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira. 
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O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- GO. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Poucas vidas Sr. Presidente, dedicadas à causa pública, especial· 
mente neste século tão materialista e mais que voltado para o 
egoísmo, comparadas com a de Mário Pacini, apresentariam uma 
folha de serviços e de obrigações tão vasta como a deste eminente 
brasileiro que ora deixa o Banco do Brasil e vai para o Tribunal de 
Contas da União. 

Em verdade, e estou mais que convencido, de estar 
interpretando o pensamento de quantos conhecem Mário Pacini, e 
Sr. Presidente, mesmo entendendo ser de justiça~ uma justa grati· 
ficação ao Sr. Mário Pacini, a sua ida para o Tribunal de Contas 
onde mais e melhor poderâ continuar a servir o Brasil, como goiano 
e por certo, tambêm os mineiros todos, lamentamos a perda, na Dire
ção Geral do Banco do Brasil deste extraordinârio representante dos 
nossos Estados. 

Tal a atuação, tamanhos os benefícios carreados para os nossos 
Estados pela gestão Mário Pacini à frente da DIMIG nestes últimos 
oito (8) anos que, o seu sucessor, por certo mesmo, portador das 
mesmas qualificações, dificilmente irá superá-lo. 

A dedicação. Sr. Presidente, e sobretudo a grandeza da hu
mildade intrínseca na personalidade de Mário Pacini, para os descon
fiados e mais que sofridos homens de mãos calosas, os agrope
cuaristas, têm sido, inegavelmente, mais do que o apoio financeiro 
do Banco do Brasil, uma permanente fonte de alento e de confiança 
para se produzir e ampliar as áreas produtivas, por sentirem no 
homem que lhes fornece o crédito, antes de tudo, um igual, um ho
mem simples que compreende, fala a mesma linguagem, vive e sofre 
com os mutuários as suas agruras e dificuldades. 

Não tenho em mãos, Sr. Presidente, os dados estatísticos das 
aplicações, lucros ou prejuízos do Banco do Brasil na área da 
DIMIG, mas como empresârio, com experiência pessoal de mais de 
30 arios, pela habilidade, pelo bom senso e sobretudo pelo huma
nismo de Mário Pacini na condução dos negócios do Banco do 
Brasil, não tenho receios de afirmar, os seus 36 anos de serviços en
trarão para a história do Banco, como um modelo a ser perseguido 
pelas atuais e futuras gerações de servidores e dirigentes do maior 
Banco Agrícola da terra. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Com 
muito prazer. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Nobre Senador Bene
dito Ferreira, no instante em que V. Ext- ocupa a tribuna do Senado 
para exaltar o comportamento do eminente homem público, que é o 
Dr. Mârio Pacini, não poderia faltar por certo esta prova de que 
V. Ex.• não fala isoladamente, mas pelo Estado de Goiâs e, portanto, 
tem a inteira solidariedade do seu colega da Oposição. Verdadeira
mente, o Dr. Mârio Pacini é uma figura singular, um homem 
simples, dedicado ao trabalho, que sofre diuturnamente junto com 
os mutuârios, como muito bem acentuou V. Ex'", os problemas do 
homem do campo, desse homem que planta e criou a riqueza 
nacional. No momento em que o Dr. Mário Pacini deve deixar o 
Banco do Brasil para assumir uma cadeira de Ministro do Tribunal 
de Contas da União, não poderia faltar, verdadeiramente, esse com
portamento de V. Ex", de exaltação a um homem que tudo tem feito 
em prol da agricultura e da pecuária nacional no importante e diffcil 
posto que ocupa. O Dr. Mãrio Pacini- tenho certeza- irá receber 
desta Casa a consagração unãnime, para que ele possa sentar-se. 
naquela~ alta corte, sem ter encontrado por parte do Senado ressalva 
de quem quer que seja. Parabenizo V. Ex.• e me associo as suas 
palavras, porque conheço o Dr. Mârio Pacim e sou um admirador 
do seu talento, da sua humildade, da sua capacidade e do seu 
trabalho. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Senador 
Lázaro Barboza, só resta agradecer a V. Ex• por seu ato de justiça, 

até mesmo porque outra atitude não se poderia esperar de um 
homem correto, como soi ser V. Ex• Aliás, sabe V. Ex• que nós, os 
goianos, entendemos que aquele que não possui a qualidade de ser 
grato, dificilmente pode possuir qualquer outra qualidade apreciável 
para- os valores humanos. E a Oposição goiana nesta Casa, 
dignamente representada por V. Ex•, por ser Oposição não deixou 
de ser goiana e, por conseqüCncia, não deixou de ser grata c cultora 
dessa virtude de que nós nos ufanamos em proclamar, que todos os 
goianos são portadores dela, a qualidade de sermos gratos e de 
darmos àqueles que nos servem o nosso reconhecimento, a nossa gra
tidão, tanto quanto possível e necessário, vez que entendemos todos 
como entende V. Ex• e sei que entende a Casa, o homem público 
outra remuneração não pode esperar, senão esta última e maior que 
~ a estima, o respeito dos seus concidadãos. 

Gratos, pois, a V. Ex• por este seu posicionamento que não
poderia ser outro - repito - pelas virtudes que emolduram o carâ
ter do ilustre colega. 

O Sr. Ital!vlo Coelho (ARENA - MT) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- GO)- Com mui· 
to prazer. 

O Sr. ltalfvio Coelho (ARENA- M1)- :e. com grande prazer 
que ouço V. Ex• se referir ao Sr. Mârio Paccini, Diretor do Banco 
do Brasil, cujo nome vai ser submetido ao Plenário do Senado, para 
nomeação para o Tribunal de Contas da União. Este ilustre 
funcionário do Banco do Brasil teve boa parte de sua vida profissio
nal desenvolvida lá no Estado de Mato Grosso do Sul, onde aprende
mos a conhecer as suas virtudes, a sua simplicidade, a sua lealdade, a 
sua dedicação. Foi sempre elemento propulsor do desenvolvimento 
do Banco do Brasil ao lado da atividade agropecuâria. Acredito estar 
com V. Ex• na preocupação constante, sobretudo nos últimos anos, 
com determinada orientação no que diz respeito à atividade pecuiria 
propriamente dita, ressalvando porém a parte do fmanciamento 
adequadamente atingida pelo Banco do Brasil. A minha preocupa
ção refere-se sempre à desatualização na politica de preços o que 
importou na depredação do rebanho pecuário nacional. Mas, ressal
vo, ainda, a atividade do Banco do Brasil, na importante parcela de 
sua contribuição na exploração do cerrado brasileiro, onde o meu 
Estado o Mato Grosso do Sul e o meu antigo Estado, Mato Grosso 
do Norte e Goiâs são irmanados na mais ampla região do cerrado do 
Brasil, que se vai transformando, rapidamente, numa esplêndida 
realidade. Mário Paccini será sempre um dos exemplos do acerto des
sa política de d~senvolvimento do interior do País. Registro, 
portanto, o meu apoio às palavras de V. Ex• 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Muito 
obrigado, Sr. Senador Italivio Coelho, porque o testemunho de 
V. Ex• só corrobora o que venho dizendo, jâ que V. Ex• conhece 
Mário Paccini desde o início de sua carreira, na época em que ele ni\o 
era o experimentado de hoje. Portanto, o depoimento de V. Ex• enri
quece a nossa modesta fala sempre que se traz à colação esse aspecto 
mais que positivo da preocupação constante de Mário Pacini como 
gestor de uma importante carteira do Banco do Brasil em apoiar as 
atividades agropastoris da região que lhe concerne. 

Sabe a Casa, Sr. Presidente, que por feitio e temperamento não 
sou muito dado a este tipo de pronunciamento e ai estão os Anais 
do Senado e da Câmara dos Deputados a testemunharem o quanto 
sou avesso aos discursos congratulatórios. 

No entanto. no momento em que o Sr. Presidente da Rep6blica 
submete ao Senado o nome do Dr. Mário Pacini para compor o 
quadro dos ilustrados Ministros do Tribunal de Contas da União, 
sou cominado, pelo simples dever de consciência e em nome da 
minha terra usar esta tribuna para dizer da nossa alegria com mais 
este ato de justiça do Governo Federal e congratular-me com o 
Presidente Geisel pelo acerto da escolha de Mário Pacini. 

Para se ter uma idéia da inestimável aquisição que terá o Tribu
nal de Contas da União, com a 'Rresença de Mãrio Pacini, em seu 
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extraordinário e eficiente quadro de Ministros, veja-se o Curriculum 
Vitae do nosso personagem, anexo a este pronunciamento. 

Para não alongar, Sr. Presidente, no traçar do perfil deste notâ
vel homem público que é o Dr. Mário Pacini, até mesmo porque o 
seu Curriculum fala melhor e mais alto do que se poderia intentar, 
vejamos um pouco do muito merecido por Mário Paccini junto aos 
beneficiários de sua atuação, como sua gloriosa trajetória tem sido 
pontificada de manifestações do reconhecimento, por parte da nossa 
gente. 

Recebeu Mário Paccini, pelos seus méritos, 10 importantes 
medalhas civis e militares, 7 títulos honoríficos, 12 missões de alta 
significação e 103 títulos de cidadania dos Munidpios e Estados por 
onde passou a serviço do Banco do Brasil. 

Resta-me pois, Sr. Presidente, lamentando a perda de Goiás em 
favor do Brasil,, congratular-me com todos que o estimam, particular
mente com os familiares, fllhos e netos, por descenderem de homem 
da estirpe de um Mário Paccini. 

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

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. BENE
DITO FERREIRA)EM SEU DISCURSO: 

CURRICULUM VITAEDO DR. MARIO PACINI 

Dados Pessoais: Nasceu em Manhuaçu (MG), aos 22 de junho d_e 
1917. Filho de Leopoldo Pacini e Maria Pacini (falecidos). Casado 
com D• Nilce Pichamoni Pacini. Filhos: Nilma Pacini Werner, 
casada com o Dr. Heron Werner (médico em Brasília e fazendeiro 
em Manhuaçu); e Dr. Leopoldo Pacini Neto, médico-oftalmologista 
em Brasília, casado com D• Raquel Faria Pacini. 

Carreira Funcional: 
Out 1938- Funcionário do Banco Mineiro da Produção S.A., 

Agência de Manhuaçu (MG). 

Abr 1941 - Admitido, por concurso público, como Escriturá
rio do Banco do Brasil S.A., tomando posse na Agência em 
U ruguaiana (RS). 

Jun 1941 - Comissionado ••Investigador de Cadastro" na 
Agência: do Banco, em Uruguaiana (RS). 

Jan 1942- .. Adido" à Agência em Alegrete (RS). 
:-'~.'' Mar 1942 - Retorno à Agência em Uruguaiana (RS), nas 
~ tn1

6smas funções de "Investigador de Cadastro". 

Julh 1942- Transferido para a Agência Centro de São Paulo, 
foi confirmado nas funções de ••Investigador de Cadastro" a partir 
de setembro de 1942. 

Abr 1944 ....-'"Contador" da Agência. em Caratinga (MG). 
Mai 1948- .. Gerente" da Agência em Ponta Porã (MT). 
Jan 1952- ••aerente-Inst_alador" e, posteriormente, "Gerente" 

da Agência em Manhuaçu (MG). Nas mesmas funções exerceu, 
concomitantemente, os encargos de "Gerente-Instalador" da 
Agência em Manhumirim (MG). 

Out 1958- "Inspetor de Agências", função em que vistoriou as 
principais Agências do Banco no Estado de Minas Gerais. Em junho 
de 1965, na mesma função de '"Inspetor", foi encarregado de missão 
especial no Estado de Alagoas, a qual se prolongou até dezembro de 
1965. Reassumindo suas funções normais em dezembro de 1965, foi 
encarregado de trabalho relevante na Agência em Corinto (MG). 

Mai 1966 - Gerente da Agência Central, em Brasília (DF), 
exerceu, cumulativamente, as funções de Chefe de Gabinete da 
Diretoria do Banco na Capital do País, al~m das de Presidente da 
Comissão de Construção dos Edifícios do Banco em Brasília e de 
Presidente da Comissão Especial de Venda dos Imóveis do Banco em 
Brasma. 

Dez 1968 - MissãQ_~special, junto às Agências do Banco do 
Brasil no Exterior (N ew York, Santiago do Chile, La Paz, Assunção, 
Montevidéu e Buenos Aires). 

Mai 1969 - Diretor-Administrativo da Companhia Aços 
Especiais ltabira- ACESITA, com sede (à época) no então Estado 
da Guanabara e Usina em Timóteo (MG). O controle acionârio 
desta empresa pertence ao Banco do Brasil S.A. 

Dez 1969- Convocado pelo Governo brasileiro para exercer as 
funções de Diretor do Banco do Brasil S.A., com o comando das 
operações da 4• Região (Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal). 

Abr 1970- Confirmado, pela Assembléia Geral Ordinária dos 
acionistas do Banco do Brasil S.A. nas funções de Diretor do Banco. 

Abr 1971 - Delegado do Banco do Brasil ao VII Congres-so de 
Bancos, realizado em Brasília (DF). 

Mar 1974- Reconduzido pela Assembléia~Geral Ordinária dos 
Acionistas do Banco do Brasil nas funções de Diretor do Banco, por 
mais um período de 4 anos. -

Abr 1974 - Designado Suplente do Exm<? Sr. Presidente do 
Banco do Brasil junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento da 
Pecuária (CONDEPE). 

Abr 1974- Designado Representante da Carteira de Crédito 
Geral do Banco do Brasil no Grupo Executivo de Racionalização da 
Cafeicultura (GERCA-IBC). 

Fev 1975 - Delegado do Banco_ do Brasil ao IV Encontro 
NaCional de Bancos Estaduais, realizado em Goiânia (GO). 

Mai 1977- Delegado do Banco do Brasil no ciclo de conferên
cias sobre assuntos monetãrios erri Turim (Itália), organizado pela 
•'Cassa di Risparmio de Torino". 

Jun 1977 - Delegado do Banco do Brasil na formação e 
contratação de sindicato financeiro em Londres (Inglaterra). 

Cursos. Funções e Títulos: 
- Bacharel em Direito - inscrição n' 1.385 - Ordem dos 

Advogados do Brasil- Secção do Distrito Federal. 
- Têcnico de Administração (Registro n9 300, de 4-9"-72, no 

Conselho Regional de Técnicos de Adminjstração- 1' ~o). 
-Curso de Extensão sobre "Problemas do Desenvolvimento 

Brasileiro", pelo Centro de Estudos Brasileiros (Convênio c-om o 
Centro de Ensino Unificado de Brasília). 

-Curso d~ .. Organização e Métodos", pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (SENAC). 

-Seminário de "Relações Humanas", Departamento de Selc-
ção e Desenvolvimento do Pessoal (D ESED - Banco do Brasil). 

-Curso de .. Introdução à Sociologia", ministrado peta UnB e 
CEUB. 

- Presidente da Liga da Defesa Nacional - Diret6rio do Dis
trito Federal. 

-Agraciado com o título de "Amigo de Brasllia" (Diploma 
n9 8), pelo Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. 

-Agraciado com a "Medalha da Honra da Inconfidência", do 
Estado de Minas Gerais, em 21 de abril de 1972. 

-Agraciado com a ''Medalha Mérito Santos Dumont'', em 20 
de julho de 1972, concedida pelo Exm' Sr. Ministro da Aeronáutica. 

-Agraciado com a "Medalha Mérito Alyorat;la", em 19 de 
setembro de 1972, pelo Governo do Distrito Federal. 
· - Agraciado, no Grau de "Comendador", com a .. Ordem do 

Mérito de Brasilia", pelo Exm' Sr. Governador do Distrito Federal, 
"Grão-Mestre da Ordem", em 9 de abril de 1973, condecoração 
recebida no Palácio do Buriti, em solenidade de 21-4-73. 

-Agraciado com a "Medalha do Pacificador", de acordo Com 
Portaria de 1"'-10-73, do Exm• Sr. Ministro do Exército, distinção 
essa recebida em solenidade cfvico-militar de 19-11-73. 

-Agraciado com a "Medalha Comemorativa do Sesquicen
tenário do Nascimento de Mariano Procópio Ferreira Lage", na 
cidade de Juiz de Fora (MG) em solenidade de 21-11-73. 

-Agraciado com o titulo de Presidente de Honra da Sociedade 
Mineira da Agricultura. 

-Agraciado pela Municipalidade de Juiz de Fora com a Meda
lha "Mérito Comendador Henrique Guilherme Fernando Halfeld". 

-Agraciado com o título de "_Sócio Honorário" da Associação 
Comercial do Distrito Federal, em solenidade de 20-8-75. 



Março de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Quarta-feira 22 497 

- Agraciado com a '"Ordem do Reflorestador", no Grau do 
Cedro, pela Associação Mineira de Empresas Florestais, em sole
nidade de 2+9~75, realizada em Belo Horizonte (MG). 

- Agraciado com o titulo de .. Sócio Honorãrio" da Associação 
Mineira dos Criadores de Zebu, em Curveta (MG), aos 184~76. 

-Agraciado com a '"Medalha de Pitangui", por relevantes ser
viços prestados àquela Municipalidade, aos 19-4-76. 

- Agraciado com o titulo de .. Amigo de São Lourenço", em 21-
7-76. 

-Participou do I 'i' Simpósio Mineiro do Cate- Poços de Cal
das - 22/23.10.76., promovido pelo IBC e pela Sec. Agric. Estado 
de M. Gerais. 

- Agraciado com o título de ··aencmérito da Ordem d.C--SD.Dta 
Luzia", em Luziânia (GO), aos 13-12-76. 

-Agraciado com a Medalha do M~rito Luzense, em 15-1-77, 
concedida pelo Município de Luz (MG); 

- AgraCiado com o titulo de Garimpeiro do ano, em Teófilo 
Otoni (MG), aos 15-1-77 (título referente ao ano de 1976). 

- Agraciado com o título de Cidadão Honorãrio e Benemérito 
do Estado de Goiãs, das Capitais de Goiãnia (GO) e Belo Horizonte 
(MG), e dos seguintes municípios brasileiros: 

Anâpolis (00), Santa Helena de Ooiâs (00), Paraúna (00), 
lporâ (GO), Goianésia (GO), Resplendor (MG), São João Dei-Rei 
(MO), Montes Claros (MO), Uberada (MO), Catatinga (MO), 
Muriaé (MO), Juiz de Fora (MO), Matipó (MO), Prata (MO), Pas
sos (MG), Uberlãndia (MG), Divinópolis (MO), Francisco Sá. 
(MO), Mara Rosa (00), Ubâ (MO), Carangola (MO), Bom Dcspa. 
cho (MO), Abaetó. (MO), Ituiutaba (MO), Teór!lo Otoni (MO), 
Corinto (MO), Qu,..upê (MO), Varginha (MO), Raul Soares (MO), 
Santa Maria do -Suaçuf (MG), Barbacena (MO), Bicas (MG), 
Araguari (MG); Rubiataba (GO), Leopoldina (MG), Caçu (GO), 
Pirapora (MG), Buritizeiro (MG), Almenara (MG), Capinópolis 
(MG), Ipiaçu (MG), Cataguases (MG), Parafso do Norte de Qoiâs 
(GO), Simonésia- (MG), São Gonçalo do Sapucaf (MO), Três Cora
ções (MG), Ponte Nova (MG), Coronel Fabriciano (MG), JojJo Pi
nheiro (MO), Pedra Azul (MG), Coração de Jesus (MG), Andradas 
(MG), Poços de Caldas (MG), Alfenas (MG), São Sebastião do 
Paraíso (MG), Dores do Indaiâ (MG), Monte Carmelo (MG), Car
mo do Paranaíba (MG), Itapecerica (MG), Inhapim (MG), Luz 
(MO), Unaí (MO), Nanuque (MO), Boa Esperança (MO), Monte 
Santo de Minas (MG), J-ªna6ba (MG), Sete Lagoas (MO), Itabirito 
(MO), Quirinópolis (OU), Aimorés (MO), Viçosa (MO), Pira· 
canjuba (00), Carlos Chag~ {MO), Lajinha (MG) Governador 
Valadores (MO), Pitangui (MO), lbiâ (MO), Silvãnia (00), Ourupi 
(GO), Patos de Minas (MG), Mutum (MG), Brasília de Minas 
(MO), Formiga (MO), Arcos (MO), Piu! (MO), São Domingos 
(00), Ori>cona (001 Araxâ (MO), Santa Rita do Sapucal (MO), 
Miracema do Nort_e (00), Piranhas (GO), ltaúna (MG), Oliveira 
(MO), Lavras (MG), ltajâ (00), Bambu! (MO), Pedro Leopoldo 
(MO), Tombos (MO), Estrela do Sul (MO), Uruaçu (00), Ipanema 
(MG), Visconde do Rio Branco (MG), Lagoa dl:l Prata (MG). 
Arraias (GO), Campos Belos (00), Dianópolis (GO). 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dinarte Mariz. 

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

No dia doze deste mês, em Natal, faleceu o Sr. Agcnor de Araú
jo Lima, um dos melhores homens públicos com que o Rio Grande 
do N arte contou ao longo de sua história política. Modesto, simples, 
exerceu, por mais de uma vez, a Prefeitura do Município de Goiani
nha, a sua terra natal. 

Pertencia a uma das mais eminentes famílias do nossQ- _Estado. 
Irmão do jornalista e escritor Antônio Bento de Araújo Lima, figura 
notâvel da cultura norte-rio-grandense. Deixa Viúva a Srs. Bencdita 
de Araújo Lima e oito filhos: Alfredo Luiz, Antônio Bento, Manoel 
Otoni, Amaro, Maria da Conceição e Benedita Camila. -

Com ele desaparece o amigo querido, o companheiro dileto, leal 
e bravo com quem mais convivi ao longo de minha vida póblica, o 
homem público de sentimentos nobres, cuja formação de carâtcr 
vem rareando nos dias atuais, e a quem a sua Goianinha e o Rio 
Grande do Norte ficam a dever os mais relevantes serviços. 

A saudade' que deixa servirá para que se tenha sempre presente 
na lembrança aquele que, tendo nascido para servir e praticar o bem, 
teve o privilégio de agasalhar em sua personalidade as melhores virtu
des cívicas, exemplo que fica como herança aos que amam a nossa 
terra, o nosso Rio Grande do N arte. 

Com este registro, Sr. Presidente c Srs. Senadores, deixo aqui a 
expressão do meu sentimento à famffia enlutada e ao meu Estado, 
que perdeu, na figura do morto, um dos seus mais diletos filhos, que 
iantos serviços prestou à sua terra, com tanta bravura, se destacou 
na vida pública do Rio Grande do Norte. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Arnon de Mello. 

O SR. ARNON DE MELW (ARENA - AL. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Na semana passada, falava eu, nesta Tribuna, de Charles Cha
plin que, aos 88 anos de idade, falecera no seu retiro sufço de Corsier
sur~Vevey. 

No ano de efervescência poHtica em que vivemos, pareceria 
desarrazoado que eu. homem público que me preso de ser, estivesse 
fora de vila e termo ao ocupar-me de assunto tão sem propósito. Mas 
não era. Vejo pelos telegramas e mensagens que tenho recebido, 
sobretudo da ·minha terra, que o assunto ~ bem oportuno e 
pertinente. Além dos telegramas e mensagens, sensibilizou-me 
profundamente a atitude de Vladimir Calheiros, jornalista cheio de 
sensibilidade, que, em artigo, observou: 

.. 0 cotidiano das obrigações partidârias não deve trans
formar o representante do povo em um homem de negócios 
políticos, afastando-o dos dema_is assuntos que interessam à 
coletividade. A vida de Charles Chaplin é um património que 
pertence à Humanidade. Seu gênio deve ser exibido, atrav~ 
dos tempos, às gerações,, como exemplo de romo a inteligên
cia e a arte superam a força e a brutalidade",_ 

Não se tratava, ademais, de acontecimento comum, c a prova é 
a de que do cemitério da pequena cidade -hevítica foi retirado, altas 
horas da noite, dois meses e pouco depois de enterrado, o seu caixão, 
sem que até agora a polícia haja descoberto aos autores da profana
ção. Por quê? Seria vingança de neonazistas contra o autor de O 
Grande Ditador, filme com que ainda em 1940 Chaplin tanto ridi
cularizara Hitler? Seriam ladrões sequiosos de resgate? Seriam ingle
ses inconformados com o fato de não repousarem em sua terra os res
tos mortais de Chaplin? 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um apat· 
te? 

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA- Al)- Pois não, no
bre Senador. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Faz V. Ex• muito bem 
em evocar a grande figura de Carlitos. Foi, indiscutivelmente, uma 
das maiores expressões da arte cénica. Usava a mímica com uma 
sensibilidade e uma perfeição notável. Lembro-me de um filme dele, 
no qual havia a preocupação de pegar uma mosca e mudá-la de posi
ção. Foi uma coisa impressionante! A caricatura que ele fez de Hitler 
é uma das coisas mais bem feitas que jâ vi no cinema universal. A 
morte de Charles Chaplin - e aqui vai um lugar comum - deixa 
realmente uin vazio, que acho dificil de ser preenchido. 

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA- AL)- V. Ex•, no· 
bre Senador Ruy Santos, sabe da admiração que nutro por tudo 
quanto produz a sua inteligência. Recebo o o seU-aparte com grande 
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honra, quando vejo que a sensibilidade de V. Ex• homenageia a 
grandeza de Charles Chaplin. 

Continuando, Sr. Presidente, os jornais noticiaram o fato com 
ab~undância de suposições, mas, até agora, permanecem perplexas as. 
autoridades suíças, sem a respeito nada poder informar ao certo ... 
Ouvida pela imprensa, a esposa da Chaplin, Oona O'Neil, esclareceu: 

.. Retiraram a terra Com cuidado, deixando-a bem 
distribuída ao redor da cova, e me parece que tinham boas 
pâs e picaretas. Eu enterrei Chaplin a um metro e quarenta 
centímetros de profundidade, de modo que, para recolher to
da a terra e retirar o caixão, eles devem ter levado, trabalhan· 
do depressa, mais de duas horas, no mínimo. Parece-me que 
carregaram o caixão com cuidado, apesar de terem tirado 
uma lasca de uma ãrvore no caminho, mas isto deve ter sido 
por causa da escuridão." 

Divergem, como acentua Claudio Kuak, as explicações sobre 
os motivos do crime: 

.. Cada vez aumenta mais o número de boatos envolven
do o caso. Fala-se de um grupo neo-nazista que pretenderia 
vingar-se do autor de O Grande Ditador, filme com que Cha
plin muito ridicularizou a figura de Hitler. Outros defendem 
a tese de que o caixão deve ter sido roubado a mando de 
algum excêntrico milionário suíço que guardaria o corpo 
para uma espécie de coleção onde estariam outras pessoas 
ilustres. 

Um jornalista do Le Flgaro, de Paris, disse que o corpo 
foi roubado por cidadãos ingleses fanáticos do .cineasta e 
atar, a fim de chamar a atenção das autoridades britânicas 
para a recusa, pela Prefeitura de Londres, a 23 de fevereiro 
último, de abrir crédito especial para erguer uma estãtua de 
Carlitos na capital inglesa. A tese de que o corpo teria sido 
levado para a Inglaterra também é defendida pClo- eScritor 
Frederik Sands (autor de Charlie e Oona Chaplin, história de 
um matrimônio), que afirma ter Chaplin declarado que gosta
ria de ser enterrado em Londres, perto do bairro miserável 
onde nasceu em 1889, no East End. Hã também quem diga 
que o seqUestro foi organizado pela própria Mãfia italiana, o 
que, no entanto, estã mais perto da fantasia do que da realida
de." 

Vale a pena reproduzir tais comentãrios, demonstrativos 
de que Chaplin, mesmo depois de morto, continua a ser 
"notícia". 

Aguardemos, contudo, os acontecimentos, na esperança de que 
sejam descobertos os autores da profanação e as razões que os move
ram a ato tão grave. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - V. Ex• permite um 
aparte? (Aquiescência do orador) - Ilustre Senador Arnon de 
Mello, V. Ex• enfoca o sacrilégio, a profanação inominável do tú
mulo de um dos maiores artistas de todos os tempos: Charles 
Chaplin. Aproveito esta oportunidade para incorporar ao seu discur
so o fato da notoriedade de Carlitos repousar não essencialmente 
sobre sua habilidade artística de interpretação, mas sobre o conteó.do 
da mensagem que ele inseria na mesma, sobre a mensagem que ele 
emoldurava, com a sua capacidade extraordinária de grande cômico. 
E essa mensagem não era outra, ilustre Senador, que·a aversão, a 
repulsão à violência policial, essencialmente à violência policial e 
citadina. A mensagem de Charles Chaplin encerra esses dois conteú
dos: a luta contra a violência policial.e contra a violência das cidades 
antropófagas. Foi juStamente ai que repousou a extraordinária 
notoriedade do grande artista cê:nico que foi Charles ChaPliii: -Para
benizo-me com V. Ex• por trazer à baila este tema, a fim de des· 
pertar toda a consciência universal em torno dessa violência que 
assombra e assoberba todas as grandes cidades do mundo, a ponto 
de voltarmos aos tempos primordhi.iS em que se-pi'Ofanavam túmulos 
para com os cadáveres se fazer riqueza ou se ornamentarem museus. 
Muito obrigado nobre Senador. 

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA- AL)- Nobre Sena
dor Evando Carreira, do Amazonas, felicito V. Ex• pelo enfoque em 
que coloca o assunto que me traz à tribuna. Ha outros aspectos da 
mensa~em de Carlitos, entre eles os sociais, que pretendo referir 
mais adiante e é com muita alegria que assinalo a sua concordância 
comigo. 

Crianças e Adultos 

O regimento do Senado Federal é muito rigo-roso em matéria do 
tempo destinado aos oradores, e a mim não agrada estar a contrariá
lo. Eis porque boje continuo as ligeiras considerações que me animei 
a produzir com referência a Carlitos. 

Assim, prosseguindo em tais considerações, cumpre ressaltar 
como Charles Chaplin, venceu as barreiras que se lhe antepunham, e 
chegou à glória que o mundo tanto festeja. Nascido a 16 de abril de 
1889, filho de pai de origem francesa, alcoólatra inveterado, que 
morreu aos 37 anos de idade, e com o qual ele praticamente não 
conviveu, segundo declara em sua autobiografia: "Eu não tinha 
quase noção da existência de meu pai, e não me lembro que tenha 
vivido conosco." Por outro lado, sua mãe, doente mental, andava em 
permanente tratamento nos asilos de alienados, enquanto ele e seu 
meio-irmão Sidney eram postos em orfanatos. 

Atares os seus pais de music-hall, muito pouco ganhavam os 
dois, sem condições, portanto, para educar os filhos. Separada do 
marido depois de cinco anos de vida em comum e no ano seguinte ao 
do nascimento de Charles, filho único desse matrimónio, pois Sidney 
era produto de outra união, sua mãe, de certa época em diante, 
deixou de trabalhar. Já não cantava mais as canções do seu repertó
rio, pois não o permitiam, obstruídas como estavam as suas cordas 
vocais. Quando se separou do marido, nada quis dele. Assim, mais 
tarde, já viúva, não possuía renda alguma. Muito pobre, transferiu· 
se, então, para um quarto humilde, ela e Charles - pois SidneY à 
época já trabalhava e residia em outra parte, - num dos bairros 
mais modestos de Londres, cujos habitantes, em virtude da desnutri· 
ção, tinham um limite de vida de 25 anos, enquanto no rico East End 
tal limite chegava aos 53. 

O Insucesso da Mie 

Chaplin passa, desde então, a viver na mais extrema pobreza, 
porque encerrada estava definitivamente a carreira ai1ística da sua 
mãe. 

"No meio de uma cançoneta, - relata ele -, a voz da minha 
mãe desafinava ou desaparecia, reduzindo-se a um fiapo de som, e a 
platéia ria ou vaiava. Foi devido a essas falhas da voz que, na idade 
de cinco anos, apareci num palco, pela primeira vez. Mamãe ge-
ralmente me levava para o teatro à noite, em vez de deixar-me no 
quarto de pensão. Estava ela, então, representando _A Cantina no 
Aldershot, àquela época um teatrinho poeira, freqUentado prin
cipalmente por· soldados, - platéia grosseira, Que em tudo encontra· 
va pretexto para risotas e caçoadas. Trabalhar no Aldershot significa~ 
va um terror para os artistas. Eu me achava em pé nos bastidores, 
quando a voz da minha mãe falhou, reduzindo-se a mero sussuro. O 
público começou a cantar em falsete, a miar como gato. O barulho 
cresceu tanto que mamãe se viu obrigada a sair de cena. Chegou agi
tadíssima aos bastidores, e pôs~se a discutir Com o empresârio, que, 
tendo me visto representar para os seus amigos, lhe sugeriu que me 
pusesse em cena no lugar dela". Foi, e alcançou sucesso espetacular. 
Modificou-se inteiramente a atitude da platéia que, de hostil, logo 
começou a aplaudir vivamente o atar-menino, de cinco anos de 
idade, e a jogar-lhe moedas. 

O Trabalho 

A vitória de Chaplin ainda custou-lhe muito sacriflcio e tra
balho, assemelhando-se à de Edson, que, indagado como descobrira 
a lâmpada elétrica, respondeu: com 99% de trabalho e 1% de intuição. 

É o caso também do nosso Pelê, cuja vida se assinala pela con· 
tenção, pelo esforço e pelo trabalho, mercê do que chegou a ser consi· 
derado o maior jogador de futebol do Mundo, em todos os tempos. 
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Chaplin refere assim o seu triUnfo pessoal: .. Sempre fui discipli~ 
nado e levei a sE:rio o meu trabalho. Como Balzac, para quem uma 
noite de prazeres sexuais significava uma grande página literâria a 
menos em sua obra, eu tambêm julgava que isso me faria perder um 
dia de bom trabalho no estúdio." 

A Vida Continua Dlffcil 

A vida de Charles Chaplin continua difícil, e E: ainda ele quem o 
diz: "Joseph Conrad, em carta a um amigo, declarou, certa vez, que 
a vida o fazia sentir~se como um rato acuado, esperando ser morto a 
pauladas". Acentua que, na vida de todo mundo, há, de repente, um 
lampejo de sorte, e, referindo~se ao seu êxito, confessa: "Fui ven~ 
dedor OeJornais, tipógrafo, fabricante de brinquedos, soprador de vi
dros, recepcionista de mêdico, etc." 

Quase analfabeto ao iniciar sua carreira no- cinema, conside~ 
rando, nas suas elocubrações, até a possibilidade de dedicar~se a tra
balhos braçais, "tinha, porém, no início, como lembra Carlos Heitor 
Cony, ambições armazenadas pela miséria de sua infância e pelo seu 
amor à vida. Estes temas, que fizeram Dickens, fizeram Chaplin. 
Começando no muslc~ha/1, chegou às alturas de pioneiro de um novo 
cinema, unindo elite e povo". 

Amava Riqueza 

Muito sofreu Chaplin em virtude do sentido social da sua obra. 
A caça às bruxas, exercida em certo tempo nos Estados Unidos, 
alcançou-o de rijo e foi tão forte que ele chegou a deixar o país e 
voltar à sua Inglaterra, depois do que decidiu residir na Suíça. Mas, 
em que pese sua obra ser de critica aus poderosos, o certo é'que ado· 
rava a boa vida, o conforto e o luxo possibilitados às elites. Amando 
a riqueza e desejando experimentar-lhe as sensações e vantagens 
chegou até, em determinada ocasião, ainda quando não tinha re
cursos para fazê.. lo, a hospedar-se por um dia e uma noite no melhor 
hotel de Nova Iorque. Irritava·se, aliás, com os que lhe atribuiam 
desapreço pela riqueZa: "A riqueza nunca me inibiu; ao contrário, 
deu·me sempre muita liberdade" - disse ele em contestação a SQoo 
merset Maugham, que, considerando·o infenso à riqueza, destacou 
seu amor à pobreza: .. Ele sente- a nostalgia dos cortiços. A riqueza o 
constrange. Relembra com saudade o seu livre viver na juventude lu· 
tadora, marcada pela miséria e por ainãrgas provações". 

Em sua autobiografia, juntou fotos em compailhia de personali· 
dades de escol: na França, com o seu Presidente, Vincent Auriol. e 
com o Abbé Pierre; na Inglaterra, com o primeiro·ministro Ramsay 
Mac-Donald; na Espanh:i, com a Rainha; na China, com Chou-En· 
Lai ainda na Inglaterra, com o -ex-Deão de Canterbury, Hewlett 
Johnson com Churchill, com a ex·Duqueza de Rutland, e com Sir 
Philip Sassoon. E ainda com Gandhi Nehru e lndira Gandhi, com 
Lord Mountbatten, com Jascha Heifets. 

Costumo referir Andrê-_ O_i_çl_e- que, no prefácio do seu romance 
Páludes, afirmou haver na obra do escritor a parte dele, escritor, e a 
de Deus. A parte do escritor - explica - é o que ele procurou 
exprimir; e a de Deus é o que o leitor descobre. A frase de Gide se 
aplica ao caso de Carlitos, porque não há dúvida que seus filmes, 
feitos de críticas à sociedade em que vive, não dão idéia do seu amor 
à riqueza 

Glória 

Cheio de glória, Chaplin resolve voltar à sua Londres. Quer visi· 
tar os lugares em que viveu a sua infância de pobreza mas ao mesmo 
tempo procura encontrar·se com figuras eminenteS do mundo britâ· 
nico, confirmando sua personalidade contraditória. Dez anos depois 
de recebido entusiasticamente por seus conterrâneos, qtiC viam nele o 
triunfo da Pâtria, torna à Inglaterra, e a viagem lhe sugete, entretan
to, esta reflexão: 

"Não devemos esperar que nos embale por muito tempo 
a adulação do ptíblico, a qual é como soufjlé que, posto no 
prato, não demora a desmanchar~se. Foi o que sucedeu com 
a minha acolhida na Europa: de súbido esfriou. E o primeiro 
sinal veio da imprensa." 

Estados Unidos 

Aludi ao fato de Chaplin haver sofrido muito nos Estados Uni
dos, e cumpre esclarecer os motivos de tal sofrimento, como ele 
mesmo o conta em sua autobiografia. Depois de haver conquistado a 
glória com os seus filmes extraordinários, resolveu servir ao País 
onde se tornou cêlebre e milionário. Começou, então, a participar de 
movimentos nacionais em favor de causas diversas. Desde logo, 
entretanto, sentiu intensa reação contra ele. E em 1952, quando, de 
navio, viajava de volta da Europa a Nova Iorque, recebeu notícia de 
que, por pressões do Sellador Mac.Carthy e da Comissão de Ativida· 
dé Anti-Americana, fora oficialmente colocado "sob suspeita". 

Em telegrama que então dirigiu a James P. Mac Granery, Minis~ 
tro da Justiça, afirmou solenemente: 

.. Não sou comunista. Jamais em minha vida aderi a qual~ 
quer partido político. Sou o que o senhor chamaria de merca· 
dor da Paz." 

O Ministro irritou-se com a manifestação de Chaplin e expediu 
ordem para o prenderem logo que descesse em Nova Iorque. "Ele 
faz pronunciamentos- acentuou- que indicam sua atitude de de· 
sordem para com o País cuja hospitalidade o_ enriqueceu." 

Diante da determinação de MacGranery, Chaplin decidiu não 
descer em Nova Yorque. Voltou à Inglaterra e poúco depois dai se 
transferia para a Suíça com a sua esposa, Oona O'Neil, filha, como 
se sabe do damatur$!0 Eugênio O'Neil, e com seus cinco filhos. 

De Londres novamente telegrafou ao Ministro da Justiça dos 
Estados Unidos: 

.. Não penso que se deva dar ouvidos às pessoas segundo 
suas opiniões. Creio na liberdade. Esta ê a minha política." 

Outros Fatos 

Já antes, porêm, se registravam outros fatos que o molestaram. 
O Presidente Wilson prometera, na sua campanha eleitoral, que os 
Estados Unidos ficariam fora da Primeira Grande Guerra Mundial 
mas, eleito Presidente, não pôde cumprir a promessa. Chaplin resol~ 
veu, então, não se alistar. Seus inimigos, invejosos do seu grande 
sucesso, o atacaram, e ele lhes respondeu: "O que fiz ou farei para 
provar a minha dedicação _à democracia não foi nem será explorado 
para a minha publicidade nem para a publicidade dos outros. 
.. Produziu então o filme "Ombro A.n;nas", em homenagem ao solda· 
do. 

Quando Mac Carthy, dominando a cena ameri~na, exigiu que 
Chaplin se naturalizasse americano, ele se recusou a fazê~lo ... Não 
me considero cidadão de nenhum País em particular - afirmou. Sou 
cidadão do mundo. As rendas dos meus filmes,_ ademais, vêm de 
todo c~nto, e aqui, nos Estados Unidos, o fisco me tira metade delas. 
Sou, assim, para América do Norte, um hóspede muito rendoso." 

Politica 

Depois da glória obtida pelos seus filmes, Chaplin não quil 
dormir sobre os louros da vitória. Encaminhou.se, então, para il 
política, atendendo a amigos. A América do Norte participava da 
Segunda Grande Guerra e sua palavra era reclamada pelas multi· 
dões. Participou, assim, do grande comício de apoio ao Presidente 
Roosevelt, promovido pelos sindicatos americanos, com os quais se 
solidarizaram numerosas personalidades do país, entre elas Wendell 
Wilkie. Vários oradores se fizeram ouvir nessa nóife de 22 de julho 
de 1942, como o Senador James M. Mead, que disse, entre outras 
coisas, .. Só ganharemos esta guerra quando tivermos engajado as 
grandes massas populares da Ásia, da Europa conquistada, da 
África, sincera e entusiasticamente na peleja pela liberdade". 

O Impossível 

De Hollywood, pelo telefone, Charles Chaplin, pedindo a vitó
ria para 1943 aos homens das fábricas, aos homens do campo, aos 
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homens fardados, aos cidadãos do mundo, aos senhores do Governo 
de Washington e de Londres, assim terminou sua râ.pida oração: 

.. Se tal pensamento não nos sair da cabeça, se nos 
acompanhar ao trabalho, se presente estiver em todas as ho
ras da nossa vida, há de constituir-se numa inspiração que fa
râ crescer a nossa energia e acelerar a nossa marcha para o 
triunfo. 

Que os nossos ~forças desafiem as impossibilidades. 
Lembrai-vos de que as grandes proezas da História foram 
conquistas do que parecia impossível". (Muito beml Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA PRONUNCIA DISCUR· 
SO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O Sr. VlrgDio Tahora (ARENA- CE)- Sr. PreSldente, como 
Líder, peço a palavra. 

O SR. PRFSIDENTE (Josê: Lindoso) - A Ordem do Dia de 
hoje ê dedicada a Trabalhos das Comissões. Vamos dar continuida
de, portanto, aos trabalhos de Plenário, concedendo a palavra ao Lí
der Virgílio Távora. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE. Como Lfder, 
pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente: 

Nossa presença aqui na tribuna se justifica, por uma razão 
simplíssima. S. Ex• o Senador Lázaro Barboza que, no momento, 
respondia pela Liderança do MDB, talvez por amnésia, esqueceu-se 
de nos dar o aparte prometido, em que gostaríamos de explicar os 
fatos por ele percutidos. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - V. Ex• me permite, 
apenas para uma explicação, eminente Senador? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Pois não. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Não foi por amnésia, 
não, nobre Líder. Sou não apenas um escravo do Regimento, mas, 
sobretudo, um cumpridor de ordens emanadas da Presidência. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- Era, mas 
geralmente as ordens emanadas da Presidência têm a generosidade 
da fonte, e sempre, quando se trata de conceder o aparte final, são 
elas como que ladeadas. 

Em assim sendo, Sr. Presidente, vamos responder. Número 1. 
Foi apresentado aqui uma denúncia como do Jornal do Brasil. Não, 
Sr. Presidente. O que houve ê que o Sr. Rudolf Mirow, autor,justa
mente, da publicação em discussão, da noite para o dia, transforma
do em conferencista, no Rio Grande do Sul, fazendo o resumo das 
principais-alegações que se contêm no livro cit~do, fez uma palestra e 
o jornal em tela publica a noticia vind_a do Sul do País, com esses 
tópicos aqui citados. Segundo: mais ainda - talvez por falta de tem
po- S. Ex• esqueceu de citai-, por exemplo, as aberrações, em ter
mos da justiça, que vemos na publicação em tela. 

Saiba a Casa que, segundo o Sr. Mirow, a Companhia Vale do 
Rio Doce, por influência, pressão e- dentro do contexto geral do li
vro, não vamos fugir à acusação- pór Suborno, ao invés de associar
se à VOTORANTIM, associou-se, na ALBRÁS, aos japoneses. 

Sr. Presidente, demos aqui esse exemplo para mostrar o que de 
pouco fundamento existe nas acusações apresentadas. A Vale do Rio 
Doce procurou uma parceria internacional, pelo vulto do empreendi
mento. Aqui já foi dito muitas vezes -....:e o repetimos no Forum de 
Debates de São Paulo, onde testamos as figuras representativas 
do empresariado daquele Estado, que o Brasil é um País capitalista, 
mas sem capitalistas. Esta é a verdade, doa a quem doer. 

O que falta à ALBRÂS - e disso sabem os representantes do 
Norte; sabe V. Ex•, Sr. Presidente, que ê do Amazonas, sabe o 

eminente Senador Jarbas Passarinho, que é do Pará., sabe o eminente 
Senador Evandro Carreira, que tanto defende sua Região - o que 
falta à ALBRÁS, repetimos, é apenas uma questão de recursos, de 
dinheiro. A Companhia Vale do Rio Doce, sozinha, não poderia 
levar avante esse projeto. A Vale do Rio Doce somada à uma 
companhia particular e brasileira - no caso a VOTORANTIM. a 
quem tanto deve o Pafs, tamMm não tinha capacidade de levar o 
empreendimento avante. Examinados os fatos dessa maneira, pode
se discutir a felicidade ou não, de tal ou qual parceiro ter sido escolhi
do dentro da órbita internacional; mas dizer, dado esse exemplo, que 
a Vale do Rio Doce vai procurar a multinacional pela pressão, pelo 
suborno, e não a VOTORANTIM, é paixão exagerada. 

Vamos para os casos citados. Dá-se a impressão, aqui, do que se 
leu, do que se ouviu, de que esté: Governo é insensível a acusações 
que lhe são feitas! Não! Toda a vez que vem a tela algo, pela voz 
autorizada de algum membro da Oposição, ou pelas pâginas não me
nos autorizadas da Imprensa brasileira, aqui temos a honra de vir 
prestar os esclarecimentos, inclusive das providências tomadas pelo 
Governo. Isto tem sido uma norma invariável de ação. 

Falou-se aqui que um membro do Parlamento estava ·çnvol
vido ... 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO) - Permite, Senador? Diz 
a notícia: um ex-membro do Parlamento. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Sim, falamos 
jâ. V. Ex'" agora dâ o aparte, que acolhemos com tanta generosi
dade, não ouvindo o fim da nossa frase - nos idos de 1960 - af é 
que íamos frisar - estava envolvido com a recepção da mais alta 
condecoração francesa, por ter recebido, por ter propiciado, por ter 
auxiliado, por ter sido fator preponderante, pode--se-lhe dar os sinô
nimos que bem entender, sua ação, na compra dos chamados 
"jatinhos Paris" que aqui. jocosamente, endossando a qualificação 
dada pelo Sr. Mirow, foram chamados de .. lambretas de Ministro". 

Hâ um pequeno equívoco em toda essa ação. Não eram assim 
"lambretas de Ministro", não. Tinham autonomia de vôo, de vir do 
Rio a Brasília, e qUem o diz é um Ministro que, como todos os 
demais, entre 1960 e 1966. antes dos HIS. utilizava esses •<jatinhos 
Paris", vindo do Rio a Brasília em vôo direto. Hã um eguívoco. Aí 
hâ outro também em atribuir a acão de um parlamentar- e somos 
insuspeitos, já- Que Conhecida é a animadversão existente entre o 
Senador citado e nós, que data desde os anos, justamente, de 1960-
de ver que por sua ação no Ministério" da Aeronáutica - quem foi 
que comprou '"jatinho Paris", vejam Os Srs. a paixão dominante- ti
nha sido convencido a tal fazê-lo. 

Sr. Presidente, o que existe, o que o Sr. Rudolf Mirow 
apresenta, não são denúncias concretas. Um bilhão e 500 milhões de 
dólares. O Conjunto IEA foi importado pelo Brasil electrónico. 
Mostra aí o que foi. Onde houve um escândalo, onde houve a trans
gressão legal, não tenha a menor dúvida de que o Governo mandará 
apurar, como aí está citado. 

A IEA é um grupo poderosíssimo, ninguêm desconllece, mas, 
que exporta para o Brasil, como compra para todos os paises do 
Mundo. ~preciso, porém, que se diga em quais os casos especfficos, 
porque o Governo não se furta, como nunca se furtou, a verificar a 
exação ou não do procedimento dos responsáveis, pelas entidades 
estatais. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Agora, mas o 
que não é passivei é dizer: tudo ê .. safado", tudo está ruim, vamos 
fazer uma Comissão de Inquérito para verificar se tudo estã_ruim. 
Vamos apontar os casos concretos, onde, realmente, houve isso, 
desta maneira, a acusação de que houve suborno, houve malversação
de dinheiro público e o Governo nunca, nunca, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, se furtou a apurar a responsabilidade, doesse a quem 
doesse. 
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Por prioridade cronológica, o eminente Senador Alexandre 
Costa e depois, com muito prazer, acolheremos o aparte de V. Ex• 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Estou de acordo 
com o que V. Ex' diz e nem sequer chego a entrar no méito do 
assunto, porque de tão leviano, o nobre Líder Lázaro Barboza o 
endossou. Quero me referir apenas a uma incursão de um aparte que 
foi feito aõ discurso do nobre Líder Lâzaro Barboza, pelo nobre 
Senador Evandro Carreira, do Amazonas, que, no afã de ser oposi
tor, no atã de atacar o Governo, no afã de desfazer as coisas boas 
que hã no País, se lançou novamente contra a BR-319, a estrada 
de rodagem que leva à capital do seu Estado, o único Estado ainda 
ilhado deste· País, que ele afirmara antes- e já faz ti'ês anos- que 
as âguas do Amazonas levariam, e ela lá está, como orgulho da 
engenharia nacional, e ele agora, nada tendo mais que dizer, traz o 
mesmo argumento que lá está, mas só passa dez toneladas por eixo. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Quatro toneladas por 
eixo. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Uma tonelada, 
V. Ex• pode reduzir, mas está indo, ligando à capital de V. Ex• S de 
lamentar, mas de lamentar profundamente, seja ele o único 
amazonense, porque nunca li e nunca ouvi de outro amazonense um 
ataque sequer a uma obra daquela grandeza. Com uma tonelada, 
duas toneladas, ou vinte toneladas, o Amazonas não a levou e ela se 
encontra lá, contra a vontade do Sr. Senador Evandro Carreira, 
dando trâfego, conduzindo a população, conduzindo a carga, para o 
engrandecimento do grande Estado do Amazonas. Era o que tinha a 
dizer, nobre Senador. 

O SR. VIRGIL!O TÁVORA (ARENA - CE) -Ouviremos 
agora, com prazer, o aparte do eminente Senador Lázaro Barboza, 
para, depois, respondermos. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Eminente Senador 
Virgílio Tâvora, gostaria apenas que V, Ex• flzesse uma pequena 
correção no seu pronunciamento. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - OOuçamos, 
então. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - b. óbvio - e creio ter 
deixado isto claro - que eu não estava empalmando, endossando ou 
reafirmando as denúncias objeito do meu pronunciamento. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-CE)- E nem afirma
mos que V. Ex• houvesse procedido dessa maneira. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- E também, em nenhum 
instante, chegamos a afirmar que nada prestava e que tudo neste Pais 
girava em torno de um ninho de corrupção. V. Ex• é testemunha de 
que sempre procurei dar ao meu comportamento, nesta Casa. um 
embasamento de seriedade. No que insisti, nobre Senador, foi sobre 
a necessidade de se constituir uma Comissão Parlamentar de Inquéri
to - e espero que V. Ex• possa aderir a c~a - a fim de esclarecer 
assuntos de tamanha gravidade. Como brasi_ltiro e como Senador 
não tenho dúvidas em afirmar que todos nós que integramos esta 
Casa nos sentimos mal, muito mal, quando um órgão da imprensa 
do porte do Jornal do Brasil, ernpalma e acolhe, nas suas páginas, 
denúncia de tamanha gravidade. Ela deve ser objeto de severa verifi
cação, de severa apuração, para, se for o caso, punir os culpados. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente .Se
nador, V. Ex•,- vamos repetir- trouxe ao conhecimento da Casa 
uma notícia publicada no Jornal do Brasil, transmitida do Sul do 
País, ou mais especificamente de Porto Alegre, é verdade, de uma 
conferência de Rudolf Mirow autor da Ditadura dos Cartéjs, em 
que S. S• reproduz sinteticamente tudo que- vamos repetir- tudo 
que na publicação em apreço havia ele jogado em letra de forma. Por 
esta publicação S. S• está sub-judice no Superior Tribunal Militar. E 
quem diz isso não somos nós, mas é o próprio conferenCista quando 

afirma esperar em breve absolvição por parte do Superior Tribunal 
Militar. Assim a notícia chegou ao nosso conhecimento. Verdade? 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Verdade. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)--: Sr. Presiden
te, a Comissão Parlamentar de Inquérito, se constitui para fato defi
nido, bem caracterizado. E o que nós vimos, sem nenhuma ofensa ao 
Sr. Rudolf Mirow, porque achamos que cada qual deve procurar 
aquilo que é a sua verdade, a verdade de Rudolf Mirow é essa, a nos
sa é outra. Mas -já atendemos ao prçgão de V. Ex•, Sr. Presidente 
- não é um fato caracterizado, e sim a globalização de acusações e 
sob forma pomposa. Na Suécia, afirma que vinte e dois e meio mi~ 
lhões de coroas suecas foram utilizadas para fazer vitoriosa, nesta ter
ra, uma grande indústria eletrônica e suas concorrências. Em lin
guagem comum só faltou dizer o nome da indústria sueca de eletrô
nica, pois só existe uma aqui. 

Mas, Sr. Presidente, se memória tem esta Casa, quando houve 
as acusações iniciais de suborno, que deram como resultado, na 
América do Norte, um processo generalizado nas ações da Lock
head em todos os outros países, logo em seguida surgiram acusações 
múltiplas: primeiro, aqui no Brasil; segundo, cm países do Sudeste 
da Ásia. Ficou estabelecido, rigorosamente, em toda a Aeronáutica e 
depois demonstrado no próprio inquérito americano, que haviam pa
go as comissões aos ~eus agentes, como de costume. Todo agente de 
companhia internacional tem a 'sua comissão. 

Recorde-se aqui nesta Casa que isso não se deu em outros países 
e que lá tinha havido e a Lockhead foi proibida de transacionar com 
os mesmos. O que tinha havido lá era a abundância de benesses a 
membros importantes de diversos Governos. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO}- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Estamos é his
toriando para mostrar a V. Ex• a improcedência da increpação. 

Em seguida vem o problema da Suécia - e não queremos citar 
o nome da companhia, mas V. Ex• sabe que só existe uma. Ficou ple
namente demonstrada à época. Protestamos até em trazer os recortes 
e as notícias do caso, se solicitado, que carecia de qualquer funda· 
meritõ aQuela notícia. 

Continuemos: Que diz Rudolf Mirow, tal qual a noticia E: dada? 
Perante o CADE, o ilustre Presidente brasileiro, da GE, teve que for~ 
necer propinas para vender locomotivas. 

Sr. Presidente, foi justamente: por exercer sua ação antitruste 
que o CADE ouviu não só a GE como todos os demais fabricantes 
de locomotivas no Bras.iL 

O Governo Brasileiro, pede nisto, a contribuição da nobre Opo
sição; deseja o caso concreto; a denúncia não vaga - porque na hora 
do cidadão dizer a quem deu, como deu, se esquivou - para, justa
mente, não ter a menor dúvida, ao tomar as providências. 

Mas dizer que a Vale do Rio Doce não se une com a Votorantim 
e sim a japoneses, por pressão dos mesmos; que compramos 1 bilhão 
e meio de dólares em material do Grupo IEA, importando esses anos 
todos, ao invés de fabricarmos no Brasil. é a mais vaga do mundo, 
sem saber, sem especificar, realmente, se havia essa obrigatoriedade 
da importação ou não desse material. 1:: algo que não E: apenas ligei
ro, tem uma designação um pouco mais forte. 

Sr. Presidente, mais ainda ... 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO) -Gostaria que V. Ex• 
me permitisse aparteã-lo rapidamente. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE) -Antes de ter
minarmos, não tenha a menor dúvida, concederemos o aparte a 
V. Ex• 

Mas, Sr. Presidente, ainda há mais; diz-se: .. Fazem negócios in
ternacionais sempre vinculados a fornecimento de material." Mas, 
Sr. Presidente, qual é o pais fornecedor, seja Alemanha, seja França, 
seja Inglaterra, de material pesado, de bens de capital, que não procu~ 
ra sempre, nos encontros, nos acordos feitos com os demais pafses, 
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vender o seu material? E, mais ainda, aí que é importante, Sr. Presi
dente, quando se examina este tão discutido balance de pagamentos 
e, dentro dele, a balança comercial, o que se vê são os créditos sup
plier's. O que é um crédito supplier's? ~o crédito dado pelo fornece
dor ao·compraáot, algo para o qual não haja recursos para comprar 
imediatamente, algo que recebemos de um pais estrangeiro sob a for
ma de material; financiamento dado a prazo de oito, dez, doze anos, 
este não E:, como assegurado à primeira vista, um negócio feito pelo 
desejo que tem o Brasil de se submeter a multinacional alguma, mas 
sim a necessidade premente que tem dos recursos para diferentes 
obras e equipamentos. Se ele pudesse fazer Tubarão sozinho iria pro
curar qualquer partner fora do País'? Se pudesse fazer Praia Mole, o 
porto que vai atender a essa grande iniciativa, iria ele procurar finan
ciamento fora, aumentando, ainda mais, aquilo que aqui é condena
do pela Oposição, que é a nossa dívida externa? Não, Sr. Presidente. 
O que o País faz quando compra financiado, o que o País faz quando 
toma financiamento para suas obras, é apenas atender àquelas limita
ções de recursos que. infelizmente, todo país subcapitalizado tem. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Jâ termina· 
remos, Sr. Presidente, mas não sem antes ter o prazer de ouvir o 
eminente Líder da Oposição. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - 00) - Muito obrigado, 
eminente Senador Virgflio Távora. Quero dizer a V. Ex• que ficaria 
muito feliz, se, efetivamente, V. Ex• estiver coberto de razão em to
das essas denúncias que, a meu juízó, na realidade, estão bem caracte
rizadas e devem ser objeto de uma apuração rigorosa, sendo uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito o instrumental válido para pro
ceder a essa apuração. Ficarei imensamente feliz, se V. Ex• puder 
subscrever, conosco, da bancada do Movimento Democrâtico Brasi
leiro, o pedido para constituição dessa CPL Ela virã, ao final, 
demonstrar que todas essas denúncias são na realidade, bem caraCte
rizadas, são levianas e não são verdadeiras. ~ o que eu queria, ao fi
nal, dizer a V. Ex•. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Sr. Presiden
te, jâ dissemos os pressupostos bâsicos de ação legislativa para cons
tituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Aí é que discordamos 
deV. Ex•. 

O SR. VIRG[LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Mas no caso 
específico, além de não caracterizadas as denúncias, S. S•, o Sr. Ru
dolf Mirow, foi "convidado", pela Justiça, no órgão competente, o 
Superior Tribunal Militar, a fim de comprovar e se livrar da ação 
que o Ministério-da Justiça lhe promove. 

É isto, Sr. Presidente, que temos que dizer, sem aumentar nem 
diminuir uma vírgula, àquilo que realmente deve ser apresentado aos 
Srs. Senadores: uma série de denúncias que o Sr. Rudolf Mirow enfei
xou no livro e depois, resumidamente, apresentou nesta conferência, 
no Rio Grande do Sul, e que foi aqui trazido pela nobre Oposição; 
denúncias vagas, denúncias vazias, mercê das quais S. S• estã sendo 
submetido a um processo, no Superior Tribunal Militar, repetimos. 

Esperamos que a Justiça daquele alto órgão, em seu alto descor
tino, dê aquilo que nós lemos, a palavra final sobre a atitude de um 
homem querer conspurcar, num livro, praticamente toda a adminis
tração indireta de sua Pátria, do Brasil. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O Sr. Senador 
Evandro Carreira pediu a revalidação de sua inscrição. Com a 
palavra S. Ex• 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

A Nação se amargura e se constrange, ma. is uma vez, com a no
tíca de uma calamidade, uma hecatombe aquática no Rio Tocantins. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, jã se tornou um estribilho, já se 
tornou enfadonho, cansativo, exaustivo, desde que esta República é 
república, o amargurar da planície amazónica, toda vez que o grande 
rio ou uma de suas bacias sobe. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o fenômeno é cfclico, o 
fenômeno é períodico, desde que houve um movimento orogêniCO, 
um movimento sísmico que resultou no levantamento deste oceano, 
deste mar interno que é a Bacia Amazónica, que as enchentes acon
tecem. É um fenômeno comezinho, é anual, ê cíclico, é periódico. Se 
a enchente não angustia na grande calha, no baixo Amazonas, ou no 
médio ou alto, ela assoberba num dos seus tributários ou subtri
butãrios. Agora ocorre com a Bacia do Tocantins; lã se vê, agora, a 
enchente desvastando tudo, inundando tudo. Porém, continuamos a 
teimar, a macaquear e a copiar um modelo econômico, um modelo 
de desenvolvimento e um modelo de transporte alienígena. 
Continuamos a enfatizar as rodovias numa região onde a terra é uma 
condescendência da âgua, como disse muito bem Ramayana de 
Chevalier, onde a ãgua é que prepondera, onde não se constroem es
tradas, constroem-se maroinbas, aterros. Como é passivei construir 
uma estrada em uma ârea aluvional de terra sedimentar, onde não 
existe uma pedra, onde não existe uma substância de consistência, 
capaz de arrimar os taludes, como é possível dar condições 
económicas, dar economicidade à BR-319, que vai de Porto Velho, 
margeando o Rio Madeira, que ê navegâvel o ano todo de Porto 
Velho a Manaus, e sai na Boca do Careiro, do Paraná do Careiro, 
tendo que fazer uma travessia de 14 quilômetros pelo Rio Amazonas 
e desembocadura do Negro, atê alcançar a cidade de Manaus? Essa 
estrada foi feita de pura areia e sedimento. 

O rio sofre, nessa área, uma defasagem que varia atê 25 metros 
nas grandes enchentes. Nessa defasagem, nesse período entre a 
menor vazante e a maior enchente, aproveitou-se a menor vazante ou 
uma das vazantes para se começar estradas. 

E essa vârzea, essa terra sedimenta}, aluvional, areia pura, foi enw 
tulha da no centro, por mâquinas que caminhavam lateralmente, e foi 
construída uma maromba, um aterro de alguns metros de altura, 
mas sem a menor consistência nos taludes. Chegou-se a aproveitar 
atê restos de madeira. Madeira podre, pauis, restos vegetais foram 
aproveitados para este aterro. ~por isso, justamente, que a responsa
bilidade do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem teme 
que containers, que caminhões económicos de 20 ou 30 toneladas 
possam transitar por essa estrada, pois temem que eles cheguem a ser 
succionados por vazios possivelmente existentes, vacúolos possivel
mente existentes nesse aterro, resultado de processo de erosão; pois 
essas âguas, quando sobem, não ficam paradas, ficam insultando, 
assediando as margens do aterro, ficam insultando os taludes do 
aterro, porque não tem uma pedra, não existe um arrimo, desde que 
não é possível trazer pedra para arrimar esses taludes. Seria construir 
uma outra muralha chinesa. A estrada atê Humaitá, quando 
começam as grandes planícies e as proximidades do altiplano boli
viano, tem cerca de seiscentos e tantos quilômetros, são seiscentos e 
tantos quilómetros de estrada que necessitariam de um arrimo, de 
muralhas, de alicerces capazes de evitar a erosão nos lados da 
estrada, nos taludes, nos cortes. 

E por isso o DNER se precavém, e colocou balanças possantís
simas na entrada dessa estrada, ou nas entradas, em Porto Velho, em 
Humaitá e em Manaus, para pesar os veículos e não deixar passar 
nenhum com mais de 4 toneladas por eixo. Ora, a se considerar um 
limite -de 4 toneladas por eixo, nós precisaríamos para levar 20 tonela
das um caminhão com 5 eixos, quando a carga de 20 toneladas é leva
da tranqUilamente por qualquer caminhão de 2 eixos, com reforço 
no eixo traseiro. Logo se conclui que esta vocação hidrográfica da 
Amazônia foi desobedecida por um planejamento insipiente, incapaz. 

Sr. Presidente, a minha responsabilidade obriga-me a denunciar 
este fato da tribuna do Senado, para que não se fique a cavar buracos 
na Amazônia, como s6i acontecer agora em Marabâ. Marabã está 
inundada, Imperatriz ameaçada, isolada, como declaram os jornais. 
Ora, Imperatriz ê uma cidade que fica à margem da Belém-Brasf· 
lia, até esta está sendo insultada pelas ãguas, numa demonstração 
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eloqUente de que a vocação amazónica 6 aquática, não é Iitosférica. 
Mas nós, nessa teimosia do macaquear, de andar de gravata, luvas e 
polainas, sob uma canfcula de 3511 acima de zero, em Manaus, em Be
lém, na Amazônia. Teimamos em cavar buracos dentro d'agua na 
Amazônia, e não reconhecemos que a vocação daquela área é hidro
gráfica. Todo planejamento ali tem que sujeitar-se ao parâmetro e à 
baliza água. Mas, não. Não acordamos para esta verdade. 

E os vindouros, que dirão de nós? A minha responsabilidade 
não é só com o hoje do meu Amazonas, não é apenas no afã da 
promiscuidade da obtenção do voto pessoal. Tenho uma respon
sabilidade com o futuro d_a minha terra. Sou um moço de quarenta c 
tantos anos. Não posso deixar de atender a este chamamento futuro, 
Não quero que dà'qui a dez anos me responsabilizem como um inca
paz, como um débil mental, como um mentecapto que a nada assistia 
e nada via, e não afirmava esta vocação hidrográfica da minha terra. 

Precisamos aproveitar os quarenta mil quilómetros de rios nave
gáveis da Amazônia. Ainda não ocupamos as margens dos rios -li
ção soberba da própria filosofia da história: todos os grandes povos 
começaram aculturando, colonizando e ocupando as margens dos 
rios. Mas nós, não. Queremos partir para o macaquear e o copiar de 
civilizações completamente adversas. Queremos correr para o Oeste, 
como os Estados Unidos fizeram. Ali, eram outras as condições, a 
mesologia era outra. A corrida para Brasília é outra situação 
completamente diferente. Aqui prepondera o litos, a pedra, mas, na 
Amazônia, é a âgua, seu co_ndicionalnento ê a âgua. Estamos, numa 
quota de 40 a 50 metros acima do nível do mar, a dois mil quilóme
tros do Delta Amazônico. Qualquer movimento no Oceano Atlânti
co que levante as suas águas 10 ou 15 metros vai inundar at6 Ma
naus. O próprio lago H udso_n, com um dique de poucas centenas de 
metros de altura, inundaria a Amazônia até Manaus, 

Observem V. Ex•s como as c_ondições são outras. Então, não 
pode funcionar uma estrada, principalmente margeando um rio nave
gável. Admitir-se-ia ainda um planejamento rodoviário para a liga
ção de talvegues, para a ligação de bacias, mas nunca margeando um 
rio navegável durante o ano todo. As corvetas da Marinha de Guerra 
- cito uma, a Mearim, é s_ó consultar o seu diário de bordo - vão a 
Porto Velho a qualquer dia do ano. Não se justifica uma estrada 
exaurindo a economia deste País, tirando recursos de Qutras áreas, 
como tiramos do Nordeste. Temos que viver num sistema de vasos 
intercomunicantes, mas não exaurindo uma outra região pobre, 
como o Nordeste. E nós o exaurimos com a Transamazônica, porque 
a BR-319 faz Parte da Transamazônica. 

Não se justifica, de modo algum, querermos insistir, teimo
samente, com comportamento avesso aos ditames naturais da Re
gião. ~ uma inconseqUência. O próprio Governo - Parece-me -
tem dado demonstrações eloqUentes de que jâ desativou a Perimetral 
Norte. Apenas para não desmoralizar o tal modelo de antanho, ain
da mantém qualquer coisa, mas, já numa demonstração de sabedo
ria, desativou essa Perimetral. Quem fala mais em Perimetral N arte 
neste Pafs? h a demonstração eloqUente de que o próprio Governo re
conhece o erro do passado, de se pretender fazer estradas na Amazô
nia. Ao contrário, temos que criar uma engenharia hidroviária, te
mos que partir para a abertura de canais, ligação de paranás, ligação 
de rios e igarapês, e desenvolver uma indústria naval própria para a 
área. Não se deve comprar navios em Hamburgo, em Liverpool, no 
Havre, nem no Japão, para fazê-los navegar na Amazônia. Temos 
que partir para urlla engenharia nossa, e deixar de macaquear, de imi
tar. Temos que criar uma civilização puramente amazónica com base 
nesta afirmação hidrográfica. 

Estamos presenciando agora inundações em Marabá. Anual
mente tal fato ocorre. ~ uma vergonha nacional. Não se trata de 
orgulho nacional. ~ vergonha nacional, estarmos todo ano exibindo 
essa ramela, essa ferida nacional da calamidade pública com as 
enchentes na Amazônia, quando esse fenômeno é periódico, é cícli
co. Estão aqui os jornais atestando: o rio está subindo à média de 15 
cm por dia. Vejam, Senhores: está subindo à média de 15 cm. Jamais, 
na Amazônia, um rio sobe um metro por dia. Nunca. Justamente em 
virtude dos seus vasos comunicantes. A bacia constitui um sistema 

de vasos comunicantes, é um rendilhado potamográfico, em que, por 
mais soberba que seja a avalancha vinda das vertentes ou do índice 
pluviom~trico, essa ãgua se espraia, se irradia. Suas enchentes sem
pre são numa média de 1 O, 15, no máximo 20 cm por dia, logo, perfei
tamente previsíveis. 

Na Amazônia o rio não enche fora de época. Nãol A enchenlt) 
acontece, começa a acontecer a partir de janeiro. Quando nos aplvxi
mamos de abril, maio, junho, ela fica angustiante e chega ao seu ápi
ce, à sua quota maior. Nunca, jamais a enchente, ultrapassa julho. 

A natureza é sábia, mas teimamos em contradizê-la. 
O Projeto Amazónico ou os projetes que se tentam para a Re

gião continuam a contradizer esta verdade hidrográfica da Amazô
nia. Bastaria que preparássemos essas cidades para a vocacão hidro
gráfica da Amazônia, e não nos fincássemos com palafitas ou inse
rindo o alicerce na terra. v amos evoluir para uma cidade flutuante, 
como os japoneses fazem. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Permite V. Ex• um 
aparte'? 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não no· 
bre Senador Lázaro Barboza. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Senador Evandro Cai
reíra, V. Ex•, mais uma vez, encanta o Senado demonstrando a sua 
enorme erudição acerca do problema amazónico, das suas enchentes 
cíclicas~ Realmente eminente Senador, a natureza costuma se vingar 
do homem que a violenta. No passado os egípcios diziam que o Egito 
era um presente do Nilo. Se nós nãO _tentáss~;rno_s, constantemente, 
violentar a natureza. amazónica, quem sabe também poderíamos afir
mar que o Amazonas, todo este rendilhado monumental, poderia ser 
transforrriado num celeiro capaz de abastecer o mundo. Mas 
realmente não damos conta disso e a cada passo, e a cada dia, 
malgrado as tristes lições que recebemos, continuamos a insistir num 
estilo de planejamento que nada mais é que uma violência para aque
la região, que, em vista disso, torna-se todo ano numa região-proble
ma. Mais uma vez, eminente Senador, quero parabenizar a V. Ex'" 
pela erudição, pelo acerto da sua tese de que a Amazônia é um caso à 
parte e que sua vocação é hidrográfica e de que é preciso construir 
para a Amazônia _um modelo tipicamente brasileiro, indo, não con
tra a vocação da Amazônia, mas ao seu encontro. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Agradeço, 
nobre Senador Lázaro Barboza, o seu aparte e V. Ex•, que é jovem, 
que fatalmente daqui .a 10 anos estará aqui novamente, pode ficar 
descansado que não será responsabilizado por essa burrice, de negar 
ou fazer ouvidos de mercador à vocação hidrográfica da Amazônia.· 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, prossigo: o japonês, confinado 
pelo Oceano, limitado pelo Oceano Pacífico, parte para a busca de 
um novo know-how, sul generis, diferente, próprio, e se debruça sobre 
a oceanografia e está se preparando para, daqui a lO ou 15 anos, 
habitar as cidades submarinas, cidade submarinas, Senhores! O Ja
pão avança num estudo, que é a eletrólise, mas uma eletrólise diferen-
te, uma eletrólise biológica, feita pelas guelras, pelas brânquias dos 
peixes que retiram o oxigênio existente na água do mar. Estão eles 
avançado tecnologicamente, a ponto depois de possuírem esse know
how, estarem capacitados a oxigenar, a criar atmosfera artificial nas 
suas cidades submarinas. 

Mas nós, no Brasil, com o imenso Oceano verde, a biota amazó
nica, ficamos teimando em comprar ferro velho nuclear, quando 
deveríamos seguir o caminho da investigação da Amazônia, desco
brindo os segredos que os vegetais possuem para a produção de 
hidrocarbonetos de aminoácidos, de substâncias protéicas, e com 
esse know-how sul genen·s preparanno-n_os para alimentar o mundo, 
como disse o nobre Senador Lázaro Barboza em seu aparte. 

Nós teimamos em gastar I bilhão e meio de cruzeiros novos na 
BR-319- milhões de dólares na Transamazônica, para agora estai 
interrompida. É a própria notícia que diz: "Os Prefeitos angustiados 
a fretarem embarcações- o que funciona mesmo ê a embarcaÇão, o 
que funciona mesmo ê o navio, é a lancha, é a canoa - .. a fretarem 
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embarcações para transportar as populações desabrigadas, que tei~ 
maram em plantar a sua casa no solo, quando na Ama~ônia temos 
que fluir e refluir ao sabor da âgua, da enchente e da vazante. 

É uma civilização diferente. A sua arquitetura tem que ser ou
tra, tem que haver uma revolução arquitetônica para a Amazónia. 
Nada vai funcionar na base do alicerce, mas na .Pase da madeira flu~ 
tuante, dos tanques flutuantes. Na Amazônia não há mere_moto, não 
há o fenômeno da onda que desagrega, que desarticula. Qualquer ca
sa. qualquer curral, qualquer quintal, qualquer granja pode se man
ter flutuando e aproveitar essa dádiva da natureza - a enchente. Eu 
jã disse aqui - ela não e um flagelo, é uma dádiva de Deus, é 
uma oferenda da Cordilheira dos Andes, é uma oferenda dos Andes 
para o Brasil, porque dela vêm todos os sedimentos, toda aquetã -nu
trição que dá substância a água, a ponto de termos um capim de vida 
aquática para alimentar o gado, que é a canarana. Pode-se alimentar 
o boi dentro d'âgua, em flutuantes, com o capim que nasce e vive 
dentro d'água. Se ele é fraco nós poderíamos desenvolver genetica
mente um hídrico, através da enxertia e outros processos modernos 
que a filologia apresenta para dar mais consistência a esse capim. 
Nós temos o milho que a vârzea oferece dadivosamente. 

Quando o rio seca, as terras baixas se oferecem à semeadura, 
mas nós teimamos em derrubar a floresta na terra firme, devastar a 
floresta para irmos plantar, lã, o milho, o feijão e o arroz, descobrin
do o solo para que a chuva agrida e lave esse solo, e, dentro de dois, 
três ou quatro anos, a terra estará estéril, inóspita. Mas por quê? Por
que assim faz o europeu e nós temos_ que fazer o mesmo. E não apren-
demos nada com o índio. ~ 

Há uma cultura indígena, Senhores, no rio Purus - e, com ela, 
eu aprendi- os índios Paumaris que vivem em flutuantes. Esses ín
dios, no rio Purus, vivem em flutuantes. Eles retiram a madiera flu
tuante, existente em abundância nas margens do rio, e, sobre ela, 
constroem as suas malocas e vivem tranqüilamente com o peixe e 
com todas as oferendas que a natureza propicia nas mar&ens do rio e 
não em terra firme. Temos que ocupar as margens dos rios amazóni
cos, antes de mais nada, para partimos no sentido do interior, que, 
talvez, não seja aconselhãvel. O preferível seria deixar esta terra firw 
me intocável para manter o equilíbrio da biota, o equilíbrio ecológi
co que propicia o alimento para o peixe e parà todas as dadivosida
des da âgua. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, mais uma vez, para que não se 
diga que silenciei no ano de 78 - parece at~ que jã se ameaça com 
tlma censura geral no Brasil: correm boatos de que com um novo 
~'pacote" virâ a censura em todos os jornais e revistas, porque a úni
ca forma de se deter esse extravasamento nacional, momentaneamen
te, serâ, justamente, mais uma vez, sufocar a imprensa brasileira de 
um modo geral, e antes que isso aconteça - registro, mais uma vez, 
este meu protesto, esta minha denúncia ao projeto de desenvolvimen
to para a Amazônia, que teima, que insiste em desobedecer a esta vo
cação aquática-da grande gleba. 

Em Marabã, jâ se tentou mil vezes levar a cidade da região bai
xa, para a região alta. Vão alguns, mercê de interesses, de ajudas mi
rabolantes, mas a maioria fica na margem do rio, porque é na mar
gem do rio que tudo se torna mais fâcil na Amazônia. Assim aconte
ce com a Boca do Acre, com Anori, outra cidade amazô_mica que to
do ano se inunda e que todo o ano a indústria de enchente arranja di
nheiro para a Comissão que controla as enchentes e, cada vez mais, 
se enriquece facilmente com essa indústria da enchente. Esse dinhei
ro deveria ser carreado para orientar, para educar o amazônida a 
acompanhar o fluxo e o refluxo da âgua e não teimar em resistir a 
água no peito, com a palafita ou com o alicerce de alvenaria, mas flu
tuar, acompanhar o rio, que é gigante indomável e só pode ser seduzi
do pela inteligência, nunca pela força, nem pela estupidez. 

Sr. Presidente, apelo, mais uma vez, para a inteligência brasilei
ra, que desperte para essa vocação da Amazônia, que desperte para 
uma investigação da selva selvágea, procurando descobrir lã o gran
de manancial que nos farâ superpotência. Não será o átomo, não se
rã o microcosmo, mas a hiléia amazónica. Ela que darâ. condições ao 
Brasil de assomar ao patamar de superpotência, alimentando o mun· 
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do com proteínas e tudo aquílo que pudermos produzir, de conheci
mento que tivermos de toda aquela filologia, aquela zoologia, aquela 
biologia. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. EVAN
DRO CARREIRA, EM SEU DISCURSO; 

CALAMIDADE PÚBLICA EM MARABÃ 
COM A PIOR ENCHENTE DESDE 57 

BELbM (O GLOBO) - As águas dos rios Itacaúnas e Tocan
tins estão subindo em média 15 centímetros por. dia e hoje deverão 
atingir 14,20 metros na pior cheia na região desde 1957. Hã 40 mil 
refugiados em 5 municípios atingidos e no principal deles, Mã.rabá, 
onde os-desalojados são 17 míl, o prefeito Haroldo Bezerra decretou, 
na noite de quarta-feira, o estado de calamidade pública. 

Ontem, estiveram naquela cidade do sul do Parã, o Ministro da 
Saúde, Almeida Machado; e o Governador do Estado, Aloysio Cha
ves. Almeida Machado que chegou a Marabá procedente de Impera
triz, Maranhão, também atingida pelas cheias do rio Mearim, 
recomendou a instalação em 24 horas de unidade de emergência para 
tratamento de água, visando a prevenir epidemias. 

Segundo Almeida Machado, as condições de abastecimento de 
água em Imperatriz e Marabá são precárias. Em Marabã, o Ministro 
visitou em barca do Exército, toda a área inundada e se inteirou das 
condições sanitárias dos flagelados. Almeida Machado garantiu para 
hoje a instalação de uma unidade portátil para o tratamento de água. 
Além disso recomendou que_ tão logo as águas baixem a Superinten
dência de Companhias da Saúde Pública (SUCAM) borrife as 
regiões atingidas. 

O Governador Aloysio Chaves que se reuniu com Almeida 
Machado em Marabá liberou uma verba de Cr$ 500 mil para a 
aquisição de alimentos e abrigos para os flagelados na C_idade. Ontem 
mesmo, soldados da 23~ Brigada de Infantaria de Selva e da Polícia 
Militar do Pará começaram a distribuição de alimentos e a repressão 
à sonegação de produtos básicos. 

A situação 

Nunca as águas subiram com tanta rapidez, em qualquer das 
anuãis-enchentes ocorridas em Marabá, desde 19~7, como agora. A 
cota d'água está se elevando a média de 15 centímetros por dia, o que 
leva a crer que amanhã jâ terá ultrapassado a oota verificada em abril 
de 57, quando atingiu 14,20 metros, além do seu nível normal. 

Ontem as águas começaram a inundar a Praça Duque -de 
Caxias, a principal da cidade, depois da Praça Matriz, que jã está 
submersa. A água está nas escadarias da Catedral e se subir mais 15 
centímetros passará a invadir a Igreja. O bispo Dom Alano Penna 
está dedicado a tarefa de ajudar os refugiados e teme que as águas 
desalojem as 30 famílias que estão abrigadas no interior da categral. 

A produção de castanha, a maior renda do município, está total
mente perdida. Nào há transportes. Nenhum carro entra ou sai da 
cidade, embora, o DNER confirme que a rodovia Transamazônica 
não está interditada pelas enchentes. Afora isso, com a paralisação 
das atividades comerciais c industriais, o ICM caiu em mais de 80 
por cento, o que faz com que o prefeito afirme que terá que atrasar o 
pagamento do funcionalismo municipal nos meses de março, e pos
sivelmente abril e maio, até conseguir verbas. 

A Centrais Elétricas do Pará, embora com usina parcialmente 
tomada pelas âguas, afirma que não haverá falta de luz total na cid_a_-:_ 
de, mas que a dificuldade para o transporte de combustível obrigará 
a um racionamento de energia. A afirmação é do responsável pela 
Celpa em Marabã, Jorge Mendonça Virgolino. 

As medidas 

O Geacap (Grupo Especial de Auxílio em Casos de Calamidade 
Pública) do Ministério do Interior, adotou algumas medidas de emer
gência para prevenir e evitar maiores prejuízos. As famnias que até 
agora, estavam sendo transferidas para a Nova Marabá por sua pró
pria vontade, passarão a serem transferidas mesmo a contra gosto. O 
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Geacap, através da Prefeitura de Marabâ, fretou barcos para a trans
ferência dessas famflias, ao preÇo de 250 cruzeiros por dia, cada um. 
Cerca de 30 famílias estão sendo transportadas por dia para a Nova 
Marabã, bairro construído na parte alta do município mas que ainda 
não foi totalmente ocupado em virtude da distância do centro comer
cial(4 km). 

Outros municipios 

As cidades de Tucurui, Conceição, Santana e São João do 
Araguaia também estão com ruas inteiramente submersas. No municí
pio de Jacundá, o Prefeito Bi<i.nor Paixão teve de mudar a sede da 
Prefeitura para um grupo eSCOlar, pois as âguas invadiram seu 
gabinete. 

Em Tucurui, no bairro da Matinha, não há mais uma casa, com 
porta ou janela fora d'âgua. A âgua jã estã subindo ao telhado e 
cobrindo as casas mais baixas. Lã, 2.500 famílias estão desabrigadas, 
e algumas morando em "marombas" (casas construídas sobre a 
madeira flutuante). 

Santana do Araguaia estã quase totalmente ilhada e na localida
de de Barreira do Campo 1.400 famílias estão morando em casebres 
improvisados ou tendas de lona, nas partes mais elevadas. 

No Maranhão 

Também é crítica a situação no mumctpto de Imperatriz, no 
Maranhão, onde 15 mil pessoas estão desabrigadas. A cidade só 
recebe comunicação aérea, e os alimentos que estão sendo remetidos 
diariamente pela SUCAM jã estão se tornando escassos. As ãguas 
sobem aproximadamente quatro centímetros por dia no vale do 
Mearim, e a situação tende a se agravar mais ainda. 

Segund_o as informações do Geacap as enchentes do rio 
Tocantins estão causando distúrbios em toda a sua bacia, atingindo 
inclusive os subafluentes do médio São Francisco. Na Bahia mais de 
três mil pessoas tambêm se encontram desalojadas, nos municípios 
de Bom Jesus da Lapa. Santa Rita de CasS:ia" e Guanambi. 

Desabrigados são 23 no Maranhão 

SÃO LUIS {O GLOBO)- Cerca de 23 mil pessoas estão desa
brigadas nos municípios de Imperatriz, Pedreiras, Bacabal e 
Carolina pela inundação dos rios Tocantins e Mearim. Ontem, o 
Ministro da Saúde, Almeida Machado, e o Governador N1,1_nes 
Freire inspecionaram a regtão atingida pelas cheias que estão abalan
do o Estado no setor económico_!} criando também problemas de 
ordem social. 

As águas do rio Mearim, segllrido a Secretaria de Segurança, 
começaram a baixar em Pedreiras, onde existem dez mil desabri~ 
gados e duas mil casas cobertas, A Comissão de Defesa Civil. jã dis
tribuiu alimentos, fo-rnecidos pela Sudene, para 1.570 famílias. 

Em Bacabal, as ãguas do Mearim estão subindo, já tendo, segun
do a Secretaria de Segurança, invadido ISO casas e desabrigado 750 
pessoas. A Sudene enviou ontem para o município 19 toneladas de 
alimento, atendendo a uma solicitação da Prefeitura. 

O rio Tocantins também continua a subir, já tendo desabrigado, 
no municfpio de Imperatriz, segundo o Prefeito Carlos Amorim. 12 
mil pessoas, na zona rural e urbana. A cidade de Imperatriz está sem 
abastecimento d'água. O Tocantins destruiu todo o sistema da Com
panhia de Águas e Esgotos do Maranhão-Ceama, deixando a popula
ção em estado desesperador. 

· No município de Carolina, o rio Tocantins invadiu 40 casas no 
povoado Estreito, deixando mais de 200 desabrigados, além de 
destruir toda a lavoura ribeirinha. O municfpio menos afetado ê o de 
Porto Franco, onde as ãguas apenas atingiram as lavouras, nãõ 
chegando a desabrigar pessoas. 

A situação é bem mais grave no povoado Bela Vista, muriicípio 
de ltaguatins, em Goiás, onde o Tocantins submergiu, todas as 
casas. Apenas a cruz no alto da igreja,não está coberta. 

O Deputado estadual Enoc Vieira (ARENA) lamentou ontem 
que a única medida tomada pelo Governo do Maranhão para 

atender às vítimas do Estado tenha sido o envio de medicamentos, 
através da Secretaria de Saúde, deixando a parte de alimentação e 
outros auxilias a cargo da SUDENE. 

Sem recursos, prefeito foge dos flagelados 

GOIÂNIA (O GWBO) - O Prefeito de Ita_guatins, Renildo 
Queiroz, sem condições de atender aos flagelados da enchente so 
Tocantins, e ante a pressão da população, desapareceu da cidade, 
Antes ele esteve em Goiânia e, embora sendo da ARENA, não 
conseguiu recursos PaTa assisti-los. 

Itaguatins se localiza a 1.400 quilômetros da capital, no extremo 
norte do Estado e sua situação é de calamidade, segundo as informa
ções chegadas ontem. 

Chove torrencialmente há mais de três semanas na região e os 
povoados de Praia Chata, Bela Vista, São Domingos e Soturno desa
pareceram sob as ãguas. Hã na sede municipal mais de setenta 
famnias de flagelados, que não têm onde fiCai-, porque o Tocantíns 
atingiu a parte baixa da cidade inclusive a Avenida Oswaldo Cruz, 
onde se localiza o centro comunitário onde obtinham algumas 
assistência. 

Não hã um médico sequer em Itaguatins, pois o posto de saúde 
ali existente, do Serviço Especial de Saúde Pública, só recebe a visita 
de um desses profissionais de 30 em 30 d_ia.s. Os flagelados, 
necessitam de roupas, alimentos, agasalhos e remédios e estão peram
bulando pelas ruas de ltaguatins, solicitando ajuda de casa em casa. 

Em todo o Vale do Araguaia, as ãguas dos rios estão baixando 
rapidamente, enquanto a cheia continua na faixa do Tocantins, 
afetando o norte goiano. Ma_s é na região do Araguaia que as rodo~ 
vias estão piores, pois as inundações são muito mais extensas, já que 
o rio corre em terreno de areia. Jâ o Tocantins segue entrf:: rochas, em 
leito defmido. 

Muitos problemas para o tráfego se verificam entre a cidade de 
Goiás e Aragarças, na Br-070. A travessia do Caiapó estava suspensa 
porque com a enchente a balsa não tinha condições de operação. No 
rio das Almas, o nível das águas ultrapassou a ponte de madeira, que 
pode ter sofrido sérios danos, em sua estrutura. 

- Além de trechos interrompidos devido a atoleiros ou pontes 
danificadas, outras balsas estão fora de operação hâ diversos dias. 
Em Porto Nacional, no Tocantins, as balsas trabalham com menos 
da metade da carga normal, para evitar acidentes. 

No Ceará 

FORTALEZA (0 GLOBO)- A cheia do rio Acaraú, do norte. 
do Cearã, deixou isolados os municípios de Marco e Bela Cruz, além 
dos distritos de São Francisco da Cruz. Aranaú, Jericoacara, Caiçara 
e Gigoca, que estão há mais de 48 horas sem comunicação rodo"iâria 
com o restante do Estado. 

Nas cidades de Marvo e Bela Cruz o transbordamento do rio 
ocasionou o desmoronamento de diversas casas. Numerosas farnili~ 
estão sendo assistidas pelas autoridades municipais. 

O serviço de radiocomunicação da Polícia Militar do Ceará. in
formou ontem, aue continua chovendo muito em todo o norte do Es
tado, registrando-se problemas nas fod-ovias municipais e 
arrombamento de açudes. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Otto Lehmann. 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA- SP. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Conviver com uma sociedade é com ela identificar-se e dela 
tornar-se parte definitiva, ainda que fisicamente ausente, no futuro. 
O General Joã.o Baptista Figueiredo conviveu com os paulistas e 
identificou-se com São Paulo, nos idos de 1932, quando sua perso
nalidade estava em formação~ 

Esse detalhe de relevância, agora que o GeneraJ João Baptista 
Figueiredo é indicado à Presidência da Repúblíca, deve ser registra
do com satisfação pelos homens de São_ Paulo, como o fez, há pouco, 
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o dinâmico presidente do Diretório Regional da Aliança Renovado
ra Nacional de meu Estado, Professor Cláudio Lembo. 

Interpretando, seguramente, o pensamento dos paulistas, o di
rigente de meu Partido soube com objetividade destacar a identifica
ção do candidato à Presidência da República com o espírito da gente 
de São Paulo, em mensagem publicada no Boletim Mensal da 
ARENA do mês de janeiro último e que passo a ler para que conste 
dos Anais desta Casa: 

Porque confiamos: 

.. Nós, os paulistas, temos porque confiar. Quem viveu e 
sentiu os anseios de São Paulo, jamais os esquecerá. 

Aqui, em São Paulo, os homens de todo o Brasil passam 
a acreditar em verdades simples, porém fundamentais. 

Aprendem, por exemplo, que uma sociedade só é próspe
ra, atuante, vibrátil, quando se suporta em uma empresa 
privada digna, eficiente e estimuladora de melhorias sociais. 

Sabem, ainda os que vivem ou viveram em São Paulo, 
ser todas as formas de participação do agrado dos paulistas. 
Eles admiram seus clubes de serviço, suas sociedades amigos 
de bairros, a vivência eni suas comunidades religiosas e, 
mesmo parecendo, por vezes, o contrário, seus partidos políti-
cos. 

Nutrem, por outro lado, os que aqui vivem ou tiveram 
um dia o privHêgio de viver, um acentuado respeitO pela li
berdade de expressão. Acreditam ser necessário ouvir a verda
de de cada um para se obter a verdade de todos. 

Confiam os paulistas de sempre, ou os paulistas por al
gum tempo, ser a imensa classe média de São Paulo, oriunda 
da industrialização, fator estabilízante na vida política bra
sileira. Mas, sabem, também, que ela - a classe mêdia -
apesar de prudente e tolerante, não gosta de ver marginaliza~ 
dos seus anseios e opiniões. 

Orgulham-se os paulistas, daqui ou que por aqui passa
ram, de seus centros de cultura. Suas universidades pola
rizam as atenções de todos os lados. Eles gostam de manter a 
autonomia destes núcleos do saber. Admiram seus mestres e 
estimulam seus universitários. 

Vibram os paulistas, ou os que um dia foram paulistas, 
por amor aos seus conterrâneos de todo o Brasil. Desejam, 
contud_o, ver respeitadas as suas tradições de autonomia e lu
ta. 

Crêem em tantas coisas os p"ãii1istas, daqui e de fora, coi
sas que são símbolo de valores perenes, que é impossível 
enumerá-las. Mas, todos que aqui vivem ou viveram sabem, 
no seu íntimo, quais são os valores dos paulistas. 

Porque João Baptista Figueiredo - nosso candidato -
aqui viveu e aprenâeu estimar os valores dos paulistas, noS, 
os brasileiros de São Paulo, estamos confiantes. 

Figueiredo Saberá ser o intérprete de nossa vontade e 
representante de nossas aptidões. Será bom para o BrasiL 
Quando São Paulo se reflete em quem o conhece, vitoriosa 
sempre é a Nação." 

Sr. Presidente, esta oportuna mensagem explica por que confia
mos, todos os paulistas, na açào e no trabalho que o candidato 
desenvolverá ao longo de seu mandato como Presidente de todos os 
brasileiros. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEV1DES (MDB - CE. P•onuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na área jurisdicional da Província Eclesiástica do Ceará, acha
se incluída a Diocese de Tianguâ, situada na Zona Norte do Estado, 
a qual pertencem vários municípiOS daquela faixa do nosso território. 

Â frente da referida Diocese encontra-se Dom Timóteo Cordei
ro, cearense dos mais ilustres e virtuosos, que ali vem realizando um 
trabalho pastoral reconhecidamente benfazejo e promissor, 

Lutando em meio a imensas dificuldades, o dinâmico Antfstite 
granjeou, gradativamente., a confiança da massa de fiEis, transfor
mando~se numa figura das mais respeitadas e queridas de todo o 
clero alencarino. 

No âmbito do Iaicato, tem promovido uma obra de conscienti~ 
zação das mais amplas e bem orientadas, arraigando no espfrito de 
cada um abalizadas noções de direitos e deVeres perante a comu
nidade . 

Transformando o seu rebanho em autêntico Povo de Deus, 
Dom Timóteo lidera os cristãos radicados naquela região de forma 
paternal e carinhosa, dedicando-se, inteiramente, aos misteres de seu 
fecundo apostolado. 

Muitas obras sociais projetam-no pela proffcua atUação deseõ.~ 
volvida, para as quais .tem voltado as suas vistas e carreado as suas 
energias de homem empreendedor e abnegado. 

No campo espiritual, que vem merecendo as suas constantes 
preocupações, o seu labor é proclamado como modelar e frutuoso 1 

refletindo-se em numerosas promoções a cargo dos setores diocesa· 
nos cOmpetentes. 

A presente Campanha da Fraternidade recebe a sua permanente 
supervisão, incumbindo-se, ele próprio, de difundir a expressiva men
sagem: .. trabalho e justiça para todos." 

Estas considerações, Sr. Presidente, são trazidas ao conhecimen
to do Senado Federal para a efetuação do registro do Jubileu de 
Prata Sacerdotal de Dom Timóteo COrdeiro - evento comemorado, 
festivamente, no· último dia 15, em meio a sign'ifi.Cãtivas demonstra~ 
ções de regozijo por parte do povo cearense. 

Nos dias que antecederam o magno acontecimento, foi cumpri
da extensa programação, da qual constou: 

Dia 12 de março: Dia das Crianças- Teriia: fniciaç1io Cristã 
Dia 13 de março: Dia da Juventude- Tema: Aprofundamento 

da Formação Cristã 
Dia 14 de março: Dia dos Casais- Terria: Preservação da For

mação Cristã 
No dia 15 de março, às 27 horas, na Igreja Catedral, solene con

celebração, seguida de Sessão Magna, assinalará o coroamento das 
festiVidades. 

Não tendo sido possível deslocar-me até Tianguâ naquela 
memorável data, desejo, entretanto, associar~ me à alegria dos católi
cos tianguaenses, reiterando,. daqui. Os: votos por que Dom Timóteo 
Cordeiro continue a pregar o Evangelho, com o mesmo brilho e 
dignidade, disseminando o Bem por entre os seus jurisdicionados. 
(Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Nada mais havendo 
que tratar, designo P,ara a sessão orcfináifa de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

TRABALHOS DAS COMISSÕES 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessao às 17 horas e 5 minutos.) 

CONSULTORIA-GERAL 
PARECER N• 5/78 

Sobre requerimento de Francisco Gonçalve!i Pereira, 
Agente Administrativo, Classe "B", do Quadro de Pessoal 
CLT. 

Francisco Gonçalves Pereira, Agente Administrativo, Classe 
"B", do Quadro de Pessoal CLT, solicita fériãs relativas ao período 
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de 1976/77. O pedido indica que o funcionário deseja usufruir tal di
reito, a partir de lq de dezembro. 

II. O processo foi informado pela Subsecretaria de Pessoal, que 
se manifestou em dúvida sobre a concessão de ferias por um perlodo 
de 20 ou de 30 dias, face às disposições do Decreto--Lei n9 1.535 ~ 
de 13 de abril de 1977, que alterou a legislação trabalhista, no que 
tange à concessão desse bene~cio. 

III. O Senhor Diretor-G'eral, antes de decidir a respeito, houve 
por bem solicitar o parecer desta Consultaria. 

O assunto, realmente, suscitou certa controvérsia, pois enquan
to alguns autores defendem a tese de que somente após um ano de 
vigência do Decreto-lei n9 1.535, poder-se-ia conceder ferias de 30 
dias, considerando-se, como período aquisitivo das mesmas, o perío
do compreendido entre 13-4-77 e 12-4-78, outros entendem que a 
aplicação daquela Lei deverá ser imediata. 

Filiamo-nos ao segundo grupo, ou seja, achamos que o emprega
do que ainda não gozou férias até 30 de abril do corrente ano, passa 
a ter o direito a gozá-las nos moldes estatuídos no Drecreto supraci
tado, não importando que o período aquisitivo seja anterior. 

Foi, aliás, nesse sentido que se manifestou, recentemente, a 
Consultaria-Geral da República, no Processo 022~C-77, em Parecer 
publicado no Diário OflclaJ de 26 de julho de 1977, ao concluir: 

''As novas disposições legais sobre a concessão de férias 
trabalhistas, aduzidas pelo Decreto-lei n"' 1.535 f77, têm 
eficácia geral e imediata sobre as situações em curso, aplican
do-se, quando mais vantajosas, aos empregados que tenham 
adquirido o direito respectivo sob a vigência da Lei anterior e 
devam gozá-las sob o império da Lt:i nova." 

Vale ressaltar trecho dos fundamentos que conduziram àquela 
conclusão do eminente Consultor-Geral da República: 

"Quando a Lei dispõe sobre a matéria, estã sob a inspira~ 
ção de uma necessidade social e com o objetivo de assegurar 
proteção e beneficio, em matéria que lhe incumbe, com cará
ter de imperatividade, subtraída ao campo da autonomia 
contratual. Pelo fim social a que atende, pelo reconhecimento 
da necessidade de atribuir uma melhor condição social, den
tro das próprias diretrizes constitucionais, é inerente à pró
pria destinação da Lei o aplicar-se imediata e amplamente, 
frustaclas as suas intenções Se, Sób calor de conceitos de direi
to intertemporal, resultasse, a um só tempo, uma aplicação 
Simultânea e desigual dentro da mesma classe a que se reco
nhecer a razão do beneficio." -

Coincide com o ponto de vista do Senhor Consultor Geral a opi· 
nião do Juiz do Trabalho e Professor da Universidade de Brasflia, 
Dr. Sebastião Machado Filho. Em trabalho publicado no nt 54 da 
"Revista de Informação Legislativa", sob o título .. 0 novo direito de 
férias anuais", ele diz: 

•• ... o recente Decreto-lei n9 1.535/77 tem aplicação 
emediata, por se tratar de direito cogente Gus cogens, norma 
de ordem pública), significando isso o seguinte: que o 
empregado que ainda não gozou terias até 30 de abril de 1977 
passa a ter o direito de gozá-las na forma do Decreto-lei n9 
1.535/77, ou seja, terá direito a férias de 30 dias. Não 
importa que o período aquisitivo seja anterior. Não hã falar 
em "direito adquirido" do empregador de conceder 20 dias 
úteis de acordo com a legislação anterior, eis que a concessão 
das férias, como ato do empregador, é um dever jurídico e, 
não, um direito deste." 

Pela mesma orientação afina o pensamento do professor Pedro 
de Alcântara Kalume, que tratando da matéria no artigo - .. Nova 
Regulamentação para férias" (publicado in Rev ... LTr") assim 
argumenta: 

"Se o empregado, ainda qUe em parte (parceladas), jâ exerceu o 
_direito de gozã-las, evidentemente que, por preceito constitucional, a 
lei não retroagirá. Se, entretanto, ainda não as gozou, terá direito a 
gozá-las com base nos critérios estabeiCcidos no novo Decreto-lei 
n9 1.535/77. O ato ainda não se consumou e se consumará, precisa
mente, na vigência da nova lei. Por outro lado, revogou o artigo 49-
todas as disposiçõeS em contrário. Assim, a apartir de 19 de maio dC 
1977, as disposições, anteriormente consolidadas, já estarão revoga
das para todos os efeitos, não se podendo mais falar em dias úteis, 
período à disposição, etc., para o cálculo das férias. Falar-se-á, dora
vante, em trinta dias corridos ou vinte quatro, ou dezoito ou doze. 
Indiscutivelmente, aplicação iinediata da lei." 

IV. Entendemos, pois, ser lícito o que ple:iteia o Requerente, 
isto é, que lhe sejam concedidos trinta (30) dias de ferias. 

V. Cumpre, todavia, observar que o Postulante ftxa, ele pró
prio, o dia I"' de dezembro, para efeito do início das ferias, e, sOb esse 
aspecto, há de ser levado em conta o interesse da Administração, ex
vi do disposto no artigo 138 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
verbis: 

.. Art. 138. A época da concessão das férias será a que 
melhor consulte os interesses do empregador." 

Desse modo, poderá o Senado, dentro de doze meses subseqUen
tes à data em que o Requerente tiver adquirido o direito às férias, 
designar o período para estas. 

VI. Em conclusão, procede o requerido, devidamente acoberta
do pela legislação que rege a matéria, devendo, porém, o inicio das fé. 
rias, ficar condicionado ao interesse da Administração. 

Brasilia, 21 de março de 1978. Paulo Nenes Augusto de Figueire
do, Consultor-Geral. 

CONSULTORIA-GERAL 
PARECER N• 6/78 

Sobre Contrato a ser firmado com a firma SHARP S/ A
Equipamentos Eletrônicos, para manutençio e assistência 
técnica de máquinas de calcular. 

A pedido do Senhor Diretor da Subsecretaria de Património, 
vem ao exame desta Consultaria o presente Contrato (n"' 01/78) de 
prestação de serviços, relativos à cobertura de assistência técnica de 
máquinas eletrônicas de calcular, por parte da firma SHARP S/ A 
Equipamentos Eletrônicos. 

II. Trata-se de máquinas de fabricação da própria locadora, do 
que pode inserir-se ser de sua especialidade e responsabilidade a me
lhor conservação desse equipamento adquirido pelo SenadO. 

III. O Contrato se constitui de 17 (dezessete) cláusulas, mas 
somente 15 (quinze) terão validade, pois as·s• e.S•, que seriam ina
ceitáveis, são anuladas pela 16• com o que se desobriga o Senado de 
pagar adiantadamente o ajustado e de submeter-se a sua prorroga
ção automática. 

O valor dos serviços é de Cr$ 9.514,00 (nove mil, quinhentos e 
quatorze cruzeiros), pagáveis em duas parcelas iguais de 
Cr$ 4.757.00 (quatro mil, setecentos e cinqUenta e sete cruzeiros) 
vincendas a julho e dezembro do corrente ano. 

O montante do ajustado ultrapassa o total de cinco salários
mínimos, limite fixado pelo Decreto·lei n9 200 para a dispensa de 
concorrência. Entretanto, tratando-se de máquinas de fabricação da 
própria firma contratada, de notória especialização e que as fornece 
com exclusividade, a licitação, por força do disposto no artigo 126, § 
29, letra "d", daquele Decreto-lei, ê dispensável. 

IV. Com vistas ao início do Contrato, previsto na proposta pa
ra o dia 19 de março (e estamos a 17), seria interessante esclarecer que 
os pagamentos far-se-ão de 180 a 180 dias, a partir da sua assinatura 
e não da apresentação, ou seja, a 15 de dezembro de 1977. 

Feita a observação acima,- nada temos a opor às cláusulas 
propostas pela firma locadora, que atendem aos interesses do Sena-



.SOS Quarta~feira 22 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Março de 1978 

do no que toca a conservação de s~u património, e estão em con· 
formidade com as normas legais disciplinadoras da matéria. 

Brasüia, 21 de março de 1978.- Paulo Nunes Augusto de Figuei
redo, Consultor·Geral. 

ATA DE COMISSOES 
COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n~" 

02, de 1978 (CN), que "autoriza o Poder Executivo a subscre
ver ações do Banco do Brasil S/ A, abrir crédito especial até o 
limite de Cr$ 3.500.000.000,00 (três ~ilhões e quinhentos mi
lhões de cruzeiros), para esse fim, e di outras providências''. 

ATA DA 2• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 29 DE MARÇO DE 1978 

Ãs dezesseis horas do dia vinte de março de ano de mil novecen· 
tos e setenta e oito, na Sala Clóvis Bevilacqua, presentes os Senhores 
Senadores Alexandre Costa, Cattete Pinheiro, Henrique de La 
Rocque, Italívio Coelho, José Sarney, Lourival Baptista, Wilson 
Gonçalves, Cunha Lima e Dirceu Cardoso e os Deputados Angelina 
Rosa, Januârio Feitosa, Moacyr Dalla, Mac Dowell Leite de Castro, 
Francisco Studart e Nelson Maculan, reúnc>se a Comissão Mista 
incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de lei nl' 02, de 1978 
(CN), que "Autoriza o Poder Executivo a subscrever ações do Banco 

do Brasil S/ A, abrir crédito especial até o limite de 
Cr$ 3.500.000.000,00 (três bilhões e quinhentos milhões de cruzei
ros), para esse fim, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Domfcio Gondim e Roberto Saturnino e os Deputados 
José Ribamar Machado, Josê Hadad, Daso Coimbra, João Arruda e 
Laura Rodrigues. 

b dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada co
mo aprovada. 

Prosseguindo, o Sehhor Presidente, Deputado M ac Dowell Lei· 
te de C;astro, concede a palavra aQ Relator da matéria, o Senhor 
Senador Lourival Baptista, que emite parecer favorável ao Projeto 
de Lei nt:~ 02, de 1978 (CN), ncs termos apresentados. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado por una
nimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se: a reunião, lavrando eu, 
Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, li
da e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e vai a publica
ção~ 
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MESA 

Presidente: 39-Secretdrio: 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Lide r 

Petrõnio Portella (ARENA- PI) Henrique de Lo Rocque (ARENA- MA) 

Eurico Rezende 
Vice· Lideres 
Heitor Dias 

Helvidio Nunes 
José Sarney 
Mottos leõo 

Osires Teixeira 
Ollo lehmonn 

Saldanha Derzi 
Virgílio Távora 

19-Vice·Presidente: 

José Lindoso {ARENA- AM) 49-Secretário: 

Renato franco (ARENA- PA) 

2~"·Vice·Presidente: 

Amoral Peixoto (MDB- RJ} 

19-Secretário: 

Mendes Canele (ARENA- MT) 

29-Secretcirio: 

Mauro Benevides {MDB- CE) 

COMISSOES 

Diretor: José Soares de Olíveiro Filho 

local: Anexo ll- Térreo 

Telefones: 23-6244 e 25-8505- Ramais 193 e 257 

Suplentes de Secretório: 

Artevir Leal {ARENA- AC} 

Evandro Carreira (MDB- AM) 

Otalr Beckei- {ARENA- -SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

LI der 
Franco Montoro 

Vice·Líderes • 
Roberto Saturnino 

Itamar franco 
Gilvan Racho 

Lázaro Barboza 
Danton Jobim 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
{7 membros} 

COMPOSJçl.O 

Presidente: Di norte Mariz 
Vice·Presidente: Evondro Carreiro 

Titulares Suplentes 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
ARENA 

l. Heitor Dias 1. Saldanha Derzi 

Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Cõsta 

local: Anexo li - T êrreo 

Telefone: 25-8505- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Otoir Becker 

2. Benedito Ferreira 

3. ltolivio Coelho 

A. Murilo Poroiso 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Mario 

Vice-Presidente: Otoir Becker 

Suplentes 

ARENA 

1. Dinarte Maríz 

2. Saldanha Derzi 

3. Mattos Leóo 

5. Vasconcelos Torres 

MOB 

1. Agenor Maria 1. Adalberto Seno 

2. Roberto Saturnino 2. Evelósio Vieira 

Assistente: Cláudio Carlos Rodrigues Costa- Ramais 301 e 313 

Reuniões: Terças·feiras, às 10:30 horas 

local: Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11 - Romal623 

2. Jarba~ Passarinho 
3. Di norte Mariz 
4. T eotõnio Vi feia 
5. Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2. Evondro Carreiro 

MOB 

2. Jose Sarney 
3. Otair Becker 

1. Evelásio Vieira 
2, Gilvan Rocha 

Assistente: lêdo Ferreiro da Rocha- Ramal312 
Reuniões: Terças·feiras, Os 10:00 horas 
Local: Sala "CióYis BeYilàcqua"- Anexo l!- Ramal623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
19-Vice·Presidenfe: Accioly Filho 
29-Vice·Presidente: leite Chaves 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Accioly Filho 1. Mattos leõo 
2. Gustavo Capanema 2. lenoir Vergas 
3. Daniel Krieger 3. Arnon de Mel lo 
4. Eurico Rezende 4. Vasconcelos Torres 
S. Heitor Dias S. Milton Cabral 
6. Helvidio Nunes 6. José Sarney 
7. Wilson Gonçalves 
8. ltalivio Coelho 
9. Otto Lehmann 

10. Osires Teixeira 
MOB 

1. Dirceu Cardoso 1. Franco Montara 
2. Leite ChoYes 2. lózaro Barbozo 
3. Nelson Carneiro 3. Cunha limo 
4. Paulo Brossard 
5. Orestes Quércia 

Assistente: Maria Helena Bueno Brandão- Ramal 305 
Reuniões: Quartas·feiros, às 10:00 horas 
lo_cal: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo li -Ramal 623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAl- (CDF) 
(11 membros) 

1. Heitor Dias 

2. Mur.ilo Paraíso 

3. Cottete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5. Saldanha Derzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgillo Távora 

S. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. Lózoro Barboza 

3. Adalberto Sena 

COMPOSIÇÃO 

Pr~sidente: Wilson Gonçalves 

Vice·Presidente: Itamar Fronc;:o 

Suplentes 

ARENA 

1. Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Braga Junior 

4. Altevir Leal 

5. luiz Cavalcante 

MOS 

1. t;vandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões: Quintas•feiras, às 10100 horas 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(1 1 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice-Presidente: Vasconcelos Torre~ 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Mihon Cabral 1. Cattete Pinheiro 

2. Arnon de Mello 2. Augusto Franco 

3. José Guiomard 3. José Sorney 

4. Luiz Cavalcante 4. Domiclo Gondlm 

5. Murilo Paroi;o 5. Jorbas Passarinho 

6. Vasconcelos Torres 

7. Oinorte Mariz 

S. Otoir Becker 

MOS 

l. Fra-nco Montara 1. Agenor Maria 

2. Marcos Freire 2. Orestes Quércio 

3. Roberto Saturnino 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 

.Local: Sala "Rui Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCACÃO E.CULTURA- (CEq 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jo&o Calmon 

Vice·Presidente: Evelósio Vieira 

Titulares 

1. Tarso Outra 

2. Gustavo Capanema 

3. João Calmon 

4. Otto Lehtnonn 

5, Jarbas Passorini"lo 

6, Cattete Pinheiro 

1 . Evelásio Vieira 

2. Paulo Brossord 

3. Adalberto Sena 

Suplentes 

ARENA 

1. Helvid!o Nunes 

2. Ruy Santos 

3. Arnon d• Metia 

4. Heitor Dias 

MOS 

1. Franco Montoro 

2. Itamar Franco 

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz - Ramal 598 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

Local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Paulo Brossard 

Vice·Presidente: Comido Gondim 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Teotônio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Domlcio Gondim 

5. Helvldlo Nunes 

6. Lenoir Vergas 

7. Mattos leão 

B. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outra 

11. VirÇiílio Távora 

12. Magalhães Pinto 

MOS 

1. Paulo Brossard 

2. Evelósio VieJra 

3. Gilvon Rocha 
• 4. Roberto 5_aturnino 

5. Cunha Lima 

Assistente: Côndido Hippertt- Ramal676 

Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 

1. Cattete Pinh•iro 

2. Heitor Dias 

3. Lourivol Baptista 

4. Daniel Krieger 

'3. _José Guiomord 

6. José Sarney 

7. Saldanha Cerzi 

1. Oanton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Ev.andro Carreiro 

Local: Sola "Clóvis Bevilócquo" -·Anexo li- Ramal623 
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COMISSÃO DE LEGISlAÇÃO SOCIAl- (ClS) 
(9 membros) 

Titulares 

1. Jesse Freire 
2, Ruy Santos 
3. lenoir Vergas 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Je.ssé Freir~ 
Vice·Presidente: Orestes Ql.lérda 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. Virgílio Tdvora 
3. Osires Teixeira 

4. Jorbas Passarinha 4. Domlclo Gondim 
5. lourivol Baptista 

6. Accia!Y Filho 
MDB 

1. Franco Montara 1. Lcizaro Borboza 
2. Orestes Quércia 2. Cunha Limo 
3. Nelson Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Sa1.1za- Ramal 675 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horos 
Local: Sola "Clóvis Bevilócqua"- Amtxo 11- Roma/623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Milton Cabral 
2. Comício Gondim 
3. Arnon de Mella 
A. luiz Cova !conte 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorbas Pa"arinho 
Vice-Presidente: luíz Cavo/conte 

Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. Murilo Paraíso 
3. VirgUlo Tdvora 

5. Jorbas Passarinho 
MOB. 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00-horc:~s 

Local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo li- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

Titulares 

1. Helvidio Nunes 
2. Otto lehmann 
3. Saldanha Den:i 

1. Donton Jobim 

2. Adalberto Sena 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice·Presidente: Helvfdio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. Virgílio Tóvora 

2. Arnon de Mello 
3. Jarbas Passarinho 

MDB 

1. Dirceu Cardoso 

Assistente: Maria Carmen Castro Souza - Ramal 134 
ReuniÕC$: Quintas-feiras, às 12:00 horas 
local: Solo "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RElAÇÓES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Magalhães Pinto 

111. Vice·Presidente: Saldcmha Cerzi 

2'1-Vice·Presidente: Nelson Carneiro 

Titulares 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Távora 

4. Jessê Freire 

5. Arnon de Mel lo 

6. Saldanha Derzi 

7. José Sorney 

8, João Calmon 

9. Augusto franco 

lO. Otto lehmann 

1. Donton Jobim 

2. Gílvan Rocha 

3. Uamor Franco 

4. leite Chaves 

5. Nel.s'on Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistente: Côndido HipperH- Ramal676 

Reuniões: Terça~·feiras, às 10:30 horas 

Suplentes 

1. Acdoly Filho 

2. Fausto Castelo-Branco 

3. Helvídio Nunes 

.4. Domlcio Gondim 

5. Jorbas Passarinho 

6. tuiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossord 

3. Roberto Saturnino 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Altevir leal 

2. Ruy Santos 

3. CaHete Pinheiro 

COMPOSIÇ;!.O 

Presidente: Ruy Santos 

Vice-Presidente: Altevir leal 

Suplentes 

ARENA 

]. Saldanha Cerzi 

2. ltolívio Coelho 

3. Osires Teixeira 

4. Fausto Castelo-Bronco 

5. lourival Baptista 

MDB 

]. Adalberto Sena 1. Benjamim Farah 

2. Gilvan Rocha 2. Cunho limo 

Assistenfe: Lêda ferreiro dd Rocha- Roma/312 

Reuniões: Quinto$·feiras, às 11 :ÓO horas 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo lJ- Ramais 621 e 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice-Pt'esidente: Augusto Franco 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomard 1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgílio Tóvora 3. Oinarte Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton CaEi'al 

MDB 
1. AdaiPerto Sena 1. Agenor Maria 
2. Benjamim Farah 2. Dirceu Cardoso 

Assistente: Lêdo Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9100 horas 
local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo li- Ramais 621 e716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSICÀO 

Presidente: Beniomim Forah 
Vice-Presidente: lenoirVorgos 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. lenoir Vergas 1. Alexandre Costa 
2. Accioly Filho 2. Gustavo Caponema 
3. Augusto Franco 3. Mattos Leão 
4. Heitor Dias_ . 
5. Saldanha Derzi 

- MDB 
1. Benjamim Faroh 1. Oanton Jobim 
2. Itamar Franco 2. Lázaro Borboza 

As.s.istente: Sõnio Andrade Peixoto- Ramol307 
Reuniões: Quintas-feiras; às 9:00 horas 
local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Romais621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Lourival Baptista 
Vice-Presidente: Alexandre Costa 

Titulares. 

1 . Alexandre Costa 
2. luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. lourival Baptista 
5. Mottos leão 

1. Evondro Carreiro 
2. fvelásio Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Otto Lehmann 
2. Teotônio Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

1 . Lázaro Borboza 
2, Roberto Soturnino 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira -Ramal 306 
Reuni~es: T erças·feiros, às 10:00 horas 
local: Sola '1Rui Barbosa" -Anexo 11- Ramais 621 e716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUÕRITO 

Comissões Temporários 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
local: Anexo 11- Térreo 
Telefontt: 25·8505 - Ramol303 

1) Comissões Temporárias paro Proietos do Congresso Nacjonal 
2) Comissões T emporórlos poro Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissdo Mista do Proieto de lei Orçamentário (art. 90 do Reglr.-.ento. 

Comum). 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674; 
Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Marla B. -F. Cruz- Reinai 598; 
Mouro Lopes de Só- Ramal310. 

SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1978 

HORAS TERÇA SAL AS ASSI.STEN'l'E HORAS QUINTA SAL AS ASSIS:ZOEN'l'E 

-~ 

C.T. RIJ:t' BARBOSA RON.ALDO 09:00 C,F, 'CLéiVIS BEVIIJtC;,iUA CÂNDIDO 
Rama1s - 621 e 716 Ramal - 6:2) 

10:00 

C.A.R. CLdVIS BEVIIJ(CÇQA IEDA 09:30 c.s.P.c. RlJ):' BARBOSA SONIA 
Ramal - 62,3 Ramais - 621 e 7l 

C.A. CLéiVIS EEVI_U::CQlJA CLÁUDIO C.E.e. CLélVIS BEVIUC®"A CLEIDE 

10:30 
Ra=l - 623 COS'!A 

10:00 
Ramal - 623 

C,R.B. RUY BARBOSA C:ANDIDO C.D.F, RUY BAR.SOSA RON.ALDO 
Ramua - 621 (I 716 Rau a~os - 621 e 7l6 

HO?.AS ÇUAR'l'A S A L A S ASSIS~TE C,L,S. CLtlVIS BEVIIJi.CQUA DANIEL 
Ramal - 62.3 

11:00 
09:00 C.S.N. RUY BARBOSA LEDA RUY BARBOSA W>A Ramais - 621 e 716 c.s. 

Ramais - 621 e 7l6 

c.c.J OLtlVIS BEV!L.ol:CQUA MARIA l2:00 C.R. 
CL6VIS BEVIUCQUA MAR! A 

10:00 Ramal - 62) HELENA Ra.ll!al - 623 CAR!<BM 

c.ur.E. RU'i BARBOSA RONALilO 
P.ama1a - 621 e 71E 

lO;JO C. E. RíJY" BARBOSA IlANIEL 
Ramais - 621 e 716 
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ANO XXXIII - N• 015 QUINTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 1978 BRASILIA - DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

I-ATA DA 2I•SESSÃO, EM 22 DE MARÇO OE 1978 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Expediente recebid() 

- Listan"'i, de 1978. 

1.2.2 - Discursos do Expediente 

SENADOR DINARTE MARIZ- Homenagem de pesar 
pelo falecimento do ex-Deputado Federal Aloísio Gonçalves Be-
zerra. 

SENADOR OTTO LEHMANN- Esclarecimentos sobre a 
tramitação do Projeto de Lei do Senado n"' 18, de 1977, de sua 
autoria, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, e dâ 
outras providências, face insinuações sobre o assunto, lançadas 
por representante da Câmara Municipal de São Paulo. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Trabalho das comissões. 

1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXI
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSO PROFE!UOO EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do .Sr. Senador Lázaro Barboza, pronunciado na sessão 
de21-3-78. 

3- CONSULTO RIA JURIDICA 

-Pareceres n9s 7 e 8, de 1978. 

4-ATADECOMISSÃO 

5- MESA OIRETORA 

6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÚES PERMANEN
TES 

SUMÁRIO DA ATA DA t4f SESSÃO, 
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 1978 

RETlFICAÇiiO 

Na publicação do Sumârio, feita no DCN (Seção 
H) de 16-3-78, na pãgina 365, l• coluna, 

Onde se lê: 

l-ATA da 14' SESSÃO, EM 14 DE MARÇO 
DE 1978 

Leia-se: 
1- ATA DA 14• SESSÃO, EM 15 DE MARÇO 

DE 1978 

ATA DA 21• SESSÃO, EM 22 DE MARÇO DE 1978 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 8? Legislatura 

PRESIDtNCIA DO SR. JOSt LINDOSO 

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

Adalberto Sena - Altevir Leal - J osê Guiomarçl - Braga 
Junior- Evandro Carreira- Josê Lindoso - Cattete Pinheiro -

Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque
José Samey- Petrônio Portella - Mauro Benevides - Virgílio Tâ~ 
vora - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Milton Cabral -
Arnon de Mello - Augusto Franco ;......;. Lop.rival Baptista - Ruy 
Santo$- Orestes Quércia- Otto Lehmann- Benedito Ferreira-
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Lâzaro Barboz_a- Osir_es Teixeira- ltalívio Coelho- Mendes Ca
nale- Otair Becker -.Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A Ii:;ta de presença 
acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadqres. Havendq número 
regimental, declaro aberta a_sessão. 

O Sr. [\"-Secretário pra·cederã à leitura do Expediente. 
E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

EXPEDI_ENTE RECEBIDO 
LISTA N' 01, DE 1978 

EM 22 DE MARÇO DE 1978 

VOTOS DE PESAR ENCAMINHADOS AO SENADO FE
DERAL, PELO FALEC)M]j]'!TO DO SENA()OR JOSÉ ESTE
VES: 

-do Dr. Hugo de Almeida, Superintendente da SUDAM; 
-da Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas; 
-da Associação Médica do Estado_do Amazonas. 

COMUNICAÇÃO: 

- do Diret6rio Acadêmico Eugênio Gudin, da Faculdade de 
Ciências Econômicas, Contãbeis e Administrativas da Universidade 
Mackenzie- SP, comunicand9 a eleição e posse da nova diretoria e 
Representação Estudantil. 

MANIFESTAÇ0ES SOBRE PROlETQS: 

- da Federação das Indústrias_ do Estado de Minas Gerais, 
manifestando-se pela aprovação do Projeto de Lei do Senado 
no 294/77; 

- da Associação Comercial de Minas, manifestando-se 
favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei do Senado n9 201/77 
e pela rejeição do Projeto dç: Lei cfo Senado n\'1 216/77; 

-da Associação dos Advogados de São Paulo, manifestando o 
seu apoio aos Projetas de Lei do Senado n\'1 62/15, 28/77 e 82/77; 

-do Sindicato Nacional da Indústria de Tratares, Caminhões, 
Automóveis e Veículos Similares - SP, apresentando sugestões ao 
Projeto de Lei do Senado n9 45 /76; 

- do Sindicato dos Bancos no Estado de São Paulo, apresentan
do sugestões ao Projeto de Lei do Senado n\'1 289/77. 

DIVERSOS: 

- da Câmara Municipal de Maceió - AL, formulando apelo 
no sentido de que 50% _do total_ arrecadado das multas de trânsito 
seja destinado ~s entidades filantrópicas, conSideradas de utilidade 
pública; 

- da Assemblêia Legislativa do Estado do Pará, solicjtando a 
instalação do Instituto de Saúde da Amazônia, em Belém; 

- da Câmara Municipal de Sant' Ana do Livramento - RS, 
solicitando medidas, do Gov~rno Federal, que estimulem os 
produtos gaúchos nos campos agrícolas e pecuários; 

- da Câmara Municipal de Catanduva - SP, solicitando que 
os benetlcios do FGTS sejam ampliados ao homem do campo; 

- da Câmara Municipal de Diadema - SP, reivindicando a 
redução do prazo para ampliação de moradias económicas de 5 para 
2ou 3 anos; 

-da Câmara Municipal de Jundiaí- SP, solicitando das au
toridades, melhores vencimentos para o funcionalismo público; 

-da Cântara Muniçipal de Mauâ- SP, manifestando-se sobre 
a problemática do emprego ao jovem na faixa etária de 17 a 19 anos; 

- da Câmara Municipal de Rubinéia - SP, relatando sobre 
deficiências no funcionamento do Porto Clóvis Oger, antigo Porto 
de Tabuado, naquele município; 

-da Câmara Municipal de Santos- SP, solicitando uma cam
panha Por parte do Governo, contra a destruição das matas no Pais; 

- da Câmara Municipal de Santo André- SP, sugerindo a 
elimiilação da exigência da apresentação da carteira profissional do 
titular do convênio, por parte dos dependentes, quando da necessi-
dade de assistência médico-previdenciária; -

- da Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de São 
Paulo, expondo os motivos de sua _objeção à devastação da reserva 
florestal de Morro Grande, por ser aquela a última floresta natural 
nas cercanias da região metropolitana de São Paulo. 

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

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

No dia 19 de fevereiro passadO, falecia em Natal o ex-Deputado 
Aloísio Gonçalves Bezerra. Fez uma carreira política brilhante e rã pi
da, mas a moléstia o deteve nÕ camínho da sua gloriosa marcha em 
ascensão na vida pública. Foi Deputado Estadual, Secretário de Es-
tado, Deputado Federal. A doença havia de interromper a sua 
marcha. De família tradicional e prestigiosa politicamente no Rio 
Grande do Norte. Seu pai Deputado Estadual, seu filho Deputado 
Estadual e Federal, Presidente do antigo Partido Social Democrático 
no Rio Grande do N arte, Deputado Teodorico Bezerra. 

Teve uma vida agitada na sua mocidade. Era, realmente, o tipo 
brasileiro do político profissiorial, dedicado às causas do seu Partido 
a que serviu e liderou na Assembléia Estadual, no meu Governo, em 
oposição à Situação que eu pertencia, mas sempre irradiando sim
patia e procurando servir ao seu Partido e à sUa agremiação política. 

Aloísio Bezerra deixa, sem nenhuma dúvida, uma lacuna muito 
grande na política do Rio Grande do Norte; embora afastado pela 
moléstia há algum tempo, ele não interrOmpeu a sua atividade. Mes
mo sem poder vir pleitear mais nenhuma função pública, passou a 
dedicar-se ao esporte e foi, durante muitos anos, Presidente do clube 
mais popular do Rio Grande do Norte, o ABC. Tinha o ABC como 
se fosse, realmente, um dever seu dedicar. Toda a ~ma atividade que 
não podia ser mais no campo político, derivou-a para o esporte. 

O seu falecimentO no Rio Grande do Norte foi, realmente, um 
acontecimento de tristeza, pois foi um dos eti.terros mais concoriidos 
que a nossa Capital jã testemunhou, numa demonstração da sua 
popularidade. 

Deixo aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha homenagem 
à sua memória e, sobretudo, o meu pesar, que espero seja transmiti
do à família enlutada, notadamente ao seu venerando pai, João 
Bianor Bezerra. 

Fica registrado esse acontecimento, que abalou a sociedade 
norte-riograndense. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Undoso)- Não há mais oradores 
inscritos. (Pausa.) 

O Sr. Senador Otto Lehma,nn enviou discurso à Mesa, para ser 
publicado na forma do disposto no art. 226 do Regimento Interno. 

S. Exf. será atendido. 

E o seguinte o discurso encaminhado pelo Senador Otto 
Lehmann: 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA - SP) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Na sessão legislativa próxima passada, tivemos a opo-rtunidade 
de oferecer ao exame dos ilustres _membros desta Casa, projeto de lei 
dispondo sobre o parcelamento do solo urbano. Essa nossa ini
ciativa, que compagina mais de 50-dispositivos, resultou de aprofun· 
dados estudos e experiências colhidos junto a setores técnicos de alto 
valor científico e, sobretudo, conforme salientamos na justificação 
da matéria, nas conclusões do seminário patrocinado pelo CEPAM, 
do Estado de São Paulo, cQm o apoio do e1ttinto Serviço Nacional 
dos Municípios- SENAM. 
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Antes de concretizarmos a referida iniciativa parlamentar - c 
porque o assunto nos pareceu de superior importância, a requerer 
percucientes pesquisas - anunciamos esse nosso propósito à toda 
Nação, revelando à imprensa do Pais, o comprometimento que 
assumíamos com o povo, no sentido de que, tão logo concluíssemos 
as nossas averiguações, apresentarfamos uma proposição que, tanto 
quanto possível, atendesse aos reclamos de moralidade e con· 
veniência que o assunto exige. 

Pois bem, Sr. Presidente, embora cumpríssemos, até antes do 
esperado, esse nosso comprometimento, mediante a apresentação do 
Projeto de Lei n9 18, de 1977, que consubstancia toda a complexa 
matéria sobre loteamentos urbanos, não faltou quem desavisa· 
damente procurasse cobrar-nos a iniciativa e, até de certo modo, 
lançasse-nos a suspeita de comodismo em relação à tramitação da 
matéria, caso já tivesse ela sido concretizada. De fato, indagação 
desse teor foi feita perante a Câmara Municipal de São Paulo, por 
um de seus representantes que, entre outras afirmativas apressadas, 
declarou, referindo-se à nossa pessoa, que não nos demos ao cuidado 
de fazer com que o Projeto tivesse rápida tramitação, como se depen
desse de nós tal solução. 

Ora, Sr. Presidente, sem desejar polêmica ou revide, mas, tão-so
mente, com o intuito de esclarecer a opinião nacional e, ainda, o 
desatualizado edil, informamos que o nosso projeto se encontra sob 
o lúcido exame do eminente Senador Helvfdio Nunes, na Comissão 
de Constituição e Justiça desta Casa, aguardando o necessário 
pronunciamento do Poder Executivo sobre a matéria, diligência esta, 
aliás, reiterada, a pedido do ilutre Senador Relator, em Requeri~ 
menta de 22 de novembro de 1977_. Q recc;sso parlamentar veio, 
portanto, obstaculizar a apreciação da matéria, impedindo, assim, a 
tramitação mais rápida da proposição. Agora, porém, vencidos os 
obstáculos regimentais, estaril.os certos ·de que o assunto será apre
ciado e decidido nesta Casa, dentro do comedimento que mat6ria de 
tamanha complexidade e importância exige. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a realidade nacional 
coloca-nos, hoje, diante de um País de caractedsticas marcadamente 
urbanas, onde a concentração populacional, voltada para as grandes 
cidades, está a gerar, no que se refere a loteamentos, desmembra
mentos e vendas de terrenos, uma situação caótica que requer, em 
caráter de urgência, legislação disciplinadora específica e de acordo 
com a atualidade urbana do País, com eficácia tal que permita coibir 
a grande orgia de loteamento existentes, sem os mínimos requisitos 
têcnicos e estéticos desejáveis; aprovados, na maioria das vezes, sem 
o exame necessário das autoridades sanitárias e dentro de um quadro 
desalentador que agrava, a cada instante, a fictícia valorização 
imobiliária e o desastroso desordenamento nas cidades. 

Essa legislação, consonante com a realidade atual, munida de 
meios coercitivos eficazes para solução, a curto prazo, do problema 
gerado pelo crescimento vertiginoso . de loteamentos irregulares e 
clandestinos, é exatamente o propósito que nos levou a apresentar o 
Projeto de Lei n"' 18/77, que dispõe sobre o parcelamento do solo ur
bano, e dá outras providências. 

A matéria abordada em nosso projeto, qual seja, o parcela
mento do solo urbano, mediante loteamento ou desmembramento, 
no estágio atual do direito brasileiro, apresenta-se carente de solu
ções legais adequadas aos problemas sociais gerados pelo desenvolvi
mento das concentrações urbanas. Ressente-se realmente o Poder 
Público, de um diploma básico para coibir loteamentos clandestinos 
ou irregulares, posto que a legislação sobre loteamento é basi
camente, a de 1937, inadequada à presente conjuntura, a que a evolu
ção do tempo emprestou características e pecualiaridades não pre-
vistas na legislação de 1937. 

Esta falha no disciplinamento do uso do solo urbano, com vista 
a seu parcelamento e loteamento, virá a ser sanada com o advento de 
uma lei que, a nível federal, imponha as diretrizes normativas de dis
ciplina, controle e fiscalização, que urgem como solução mais 
adequada a esse complexo problema. 

Assim conciliando as competências nos três níveis de Governo, 
o nosso Projeto busca enfrentar as graves distorções existentes no de-

senvolvimento urbano das cidades, causadas por loteamentos e des
membramentos irregulares, mediante a atuação coordenada dos Po
deres Públicos Federal, Estadual e Municipal. 

Nesse passo, na regulamentação do solo urbano, atribui nosso 
Projeto competência para legislar complementarmente sobre a 
matéria, aos Estados e aos Municípios, quando houver interesse de 
melhor adaptação das normas federais às peculiaridades regionais c 
locais. 

Isto quer dizer que o projeto estabelece as linhas essenciais sobre 
o parcelamento do solo urbano, competindo aos Poderes PO.blicos, 
Estaduais e Municipais, detalhar a matéria, adaptando-a às con
dições específicas de cada região, com o rigor necessário para regular 
os loteamentos e, de conseqUência, assegurar e garantir os direitos do 
comprador. 

De outra parte, nosso Projeto dispõe sobre os requisitos mí
nimos para execução de loteamentos ou desmembramentos, de 
molde a estabelecer as condições topográficas e geÕlógicas a serem 
respeitadas, o que se apresenta como de alta relevância, uma vez que 
virá coibir uma série de abusos, hoje praticados impunemente, tais 
como loteamentos em terrenos baixos, alagadiços, sujeitos a inunda
ções, em aterros mal executados e sem a observância de providências 
inerentes e indispensáveis. 

A atuação conjunta dos órgãos, nos três níveis de governo, to r· 
nará possfvel, mormente através da aplicação das sanções penais pre
vistas, a correção das situações irregulares vigentes e a eliminaçi\o, 
na origem, de irregularidades e clandestinidades de loteamentos e 
desmembramentos futuros. 

Nesse sentido, não cogitamos sobre efeitos retroativos em face 
de preceito constitucional que assegura a intangibilidade do direito 
adquirido e diante, também, da realidade legal que possibilita ao 
Poder Público punir, a qualquer tempo, e independente das sanções 
previstas em nosso projeto, os loteamentos irregulares ou clan
destinos. 

Além do mais, foram previstas condições técnicas indispen
sáveis ao loteamento em si, tais como: áreas mfnimas para cada lote; 
áreas de uso comum; áreas para implantação de equipamentos urba
nos e comunitârios; porcentagem mínima de áreas póblicas; articula
ção das vias do loteamento com as vias adjacentes já existentes ou 
projetadas etc. 

Preocupamo-nos, na elaboração do texto do Projeto, que cons
tassem inovações na matéria tais como: a participação ativa do Es
tado e dos Municípios na regulame.ntação da matéria; a imposição 
de condições mínimas para execução de projetas de loteamento ou 
desmembramento; a criação de um sistema de proteção ao adqui
rente de lotes, a par de modificações que julgamos de extrema neces
sidade, a fim de dar o tratamento que estava a requerer a matl::ria. 

Tais inovações e modificações surgiram como conseqüência lógi
ca de todo um processo de evolução enraizado na dinâmica de cresci· 
menta de nosso País, que veio alterar profundamente a distribuição 
populacional, o caminho da industrialização e de mais fatores que 
culminaram com a conseqüente intensificação da implantação de 
loteamentos. 

A presente conjuntura, no campo do comércio dos lotes urba
nos, ê fruto deste processo. E, por estar embasada na realidade ur
bana de 1937, a legislação básica de loteamento deixou de cumprir 
seus objetivos, por não possuir normas eficazes contra os abusos pra
ticados, em especial no âmbito dos loteamentos, o que configura 
fator decisivo para o crescimento desordenado das nossas cidades. 

t: justamente esta situação que o projeto pretende modificar, 
dando ao Poder Público, destacadamente às Municipalidades, con
dições efetivas de controle sobre o crescimento de suas áreas urbanas 
e de fiscalização sobre os }ateadores, protegendo, destarte, o inte-
resse da cidade e dos compradores .de lotes, principalmente porque 
forte parcela destes é constituída por pessoas de parcos recursos eco
nômicos e sem condições reais de defender seus direitos. 

Deste modo, as Prefeituras, obrigatoriamente, deverão ser con
sultadas para se manifestarem a respeito d.as diretrizes de uso do 
solo, na ârea onde se farão os loteamentos. Tal consulta é de funda-
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mental importância, uma vez que permitirá ao Poder Municipal 
ordenar o crescimento das âreas urbanas, impondo seus padrões, 
tendo em vista o bem-estar da coletividade. 

Acreditamos que esteja espelhado em nosso Projeto o propósito 
que nos levou a elaborá-lo com o intuito de proporcionar ao Poder 
Público meios e condições para combater e sanar o problema advin
do do tratamento jurídico ineficiente dado ao parcelamento do solo 
urbano para loteamento e desmembramento. 

Nesse passo, temos certeza, virá o Projeto estabelecer diretrizes 
normativas que proporcionarão à União, ao Estado e ao Município, 
dentro de suas respectivas competências, condições para colocar um 
ponto final às irregularidades advindas da carência de uma legislação 
disciplinadora adequada à realidade atual do Brasil. 

A repercussão ampla de nosso projeto nos vários âmbitos polí
ticos, administrativos e téc-nicos do País, nos torna convictos de que 
a solução normativa que apresentamos à matéria, é, em verdade, 
aquela porque clamam o Poder Público e a população em geral, a 
fim de regularizar, em definitivo, o parcelamento do solo urbano 
para o loteamento e desmembramento. 

Estes, os esclarecimentos que julgamos oportunos e que, a bem 
da verdade, contraditam insinuações formuladas sem base na rea
lidade. Não descuidamos do Projeto. Sempre estamos e estivemos 
atentos a ele. Cada vez mais nos convencemos de sua oportunidade e 
conveniência. Essa a razão pela qual voltamos a esta tribuna para 
renovar os argumentos principais que invocamos quando da aprew 
sentação do Projeto em questão e para, uma vez mais, ressaltar a ne
cessidade de que providências sejam renovadas para que a proposi
ção tenha o râpido andamento que a matéria exige, pois os males dos 
loteamentos clandestinos estão, diariamente, a clamar por nova legis
lação atualizada e enérgica que ponha fim a um mal que atinge, nos 
grandes centros urbanos, a tantas famílias modestas que continuam 
vítimas de homens sem escrúpulos. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A Ordem do Dia da 
presente sessão destina-se a Trabalhos das Comissões. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente, desig
nando para a próxima sessão ordinária, a realizar-se segunda-feira 
próxima, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em tutno único, do Projeto de Lei da Câmara n'>~ 68, de 
1975 (n'i' 987-D/72, na Casa de origem), que autoriza o aproveita
mento dos cegos no Serviço Público e na empresa privada, e deter
mina outras providências, tendo 

PARECERes. sob n~'s 773 a 776, de 1977, das Comissões: 
-de Sallde (após audiência do Minist~rio da Educação e Cul

tura), favorâvel ao Projeto, nos termos do Substitutivo que apre
senta; 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici
dade do Substitutivo da Comissão de Saúde; 

-de Serviço Público Civil, favorável ao Substitutivo, com sube
menda que oferece; e 

-de Legislaçio Social, favorável ao Substitutivo da Comissão 
de Saúde e contrário à subemenda a ele oferecida. 

-2-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'~' 09, de 
1978 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como 
conclusão de seu Parecer n'i' 51, de 1978), que suspende a execução do 
art. lO do Decreto-lei Federal n~' 1.216, de 9 de maio de 1972, e do 
§ 2~' do art. 98 da Lei Paulista nl' 440, de 24 de setembro de 1974. 

-3-

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 480, de 1977, do 
Sr. Senador O ta ir Becket, solicitando a transcrição, nos Anais do _Se-

nado Federal, de artigo referente à emancipação política do Muni
cípio de Luiz Alves, Estado de Santa Catarina. 

-4-

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 500, de 1977, do 
Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, dos discursos proferidos pelo Chanceler Azeredo 
da Silveira e pelo Secretário de Estado Cyrus Vance, no dia 23 de 
novembro de 1977. 

-5-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitu
cionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Pro
jeto de Lei do Senado nl' 40, de 1976, do Sr. Senador Mauro Berre
vides, que dispõe sobre o processo- de fiscalização pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal, dos atos do Poder Executivo e os 
da administração indireta, tendo 

PARECERES, sob n"'s 214 e 598, de 1977, da CciffiiSSão: 
-de Constitulçio e Justiça- 19 pronunciamento: pela incons

titucionalidade, com voto vencido dos Srs. Senadores NelSon Car
neiro e Dirceu Cardoso; e 21' pronunciamento: (reexame solicitado em 
Plenário): ratificando o seu parecer anterior. 

-6-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitu
cionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento In
terno), do Projeto de Lei do Senado n~' 205, de 1976, do Sr. 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 .. clâusula de risco", tendo 

PARECERES, sob n"'s 953, de 1976, e 560, de 1977, da Comis
são: 

-de Constituição e Justiça- 11' pronunciamento: pela incons
titucionalidade e injuridicidade, com voto vencido do Sr. Senador 
Nelson Carneiro; 2'1 pronunciamento: (reexame solicitado em Ple
nário), ratificando seu parecer anterior, com voto vencido do Sr. 
Senador Nelson Carneiro. 

-7-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n'~' 293, 
de 1976-Complementar, -do- Sr: Senador Vasconcelos Torres, que 
introduz modificação na Lei Complementar n'i' 26, de ll de setembro 
de 1975, para o fim de permitir a utilização do PIS-PASEP na aquisi
ção ou construção de casa própria, tendo 

PARECERES, sob n~>s454 e455, de 1977, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade e, no mérito, favorável; e 
-de Legislação Social, contrário, com voto vencido, em sepa

rado, do Sr. Senador Nelson Carneiro e voto vencido dos s_rs. Sena
dores Lázaro Barboza e Ü(estes Quércia. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Estâ encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 14 horas e45 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LÁZARO 
BARBOZA NA SESSÃO DE 21-3-78 E QUE, ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE
RIORMENTE: 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Jâ há alguns meses tramita, nesta Casa, projeto de lei do eminen
te Senador Mauro Benevides, visando disciplinar o art. 45 da 
Constituição, buscando oferecer meios eficientes par-a qtiC ___ o 
Congresso Nacional, pelas suas duas Casas, possa efetivamente fisca
lizar a aplicação de recursos financeiros, principalmente nas empre
sas estatais e paraestatais que formam o complexo do Governo. 
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Lamentavelmente, Sr. Presidente o_ projeto do ilustre Senador 
cearense, que para honra nossa integra a Bancada da Oposição, 
vem tendo a sua votação procrastinada, porque é desejo manifesto 
da Maioria, rejeítã-lo, sob a alegação de que o Congresso já dispõe 
dos meios eficazes a uma perfeita fiscalização das empresas estatais e 
de quaisquer atos do Governo, alegando ainda, a Carta constitucio
nal não precisa ser regulamentada naquele dispositivo. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a verdade é que todas as 
empresas que formam o complexo da Administração indireta não 
têm, até hoje, recebido uma fiscalização eficiente do Congresso 
Nacional ou de qualquer outra entidade fiscalizadora. 

O egrégio Tribunal de Contas da União que, sem dúvida algu
ma, presta relevantes serviços neste setor, tem afirmado sempre que 
há empresas estatais e paraestatais que ficam anos e anos sem se 
preocuparem sequer com a apresentação de suas contas. Isto ~ ruim 
para o Congresso Nacional, isto é ruím para o Governo, isto é ruini 
para o Pafs. 

Vejam os Srs. Senadores que hoje o Jornal do Brasil traz uma 
denúncia da maior gravidade, Sr. Presidente, atrav~s de entrevista do 
industrial Rudolf Mirow, que denunciou ontem, em Porto Alegre, 
.. que 80% das empresas estatais brasileiras exigem propinas e subor
nos para fazerem suas compras no exterior, com ou sem licitações, e 
ainda especificam que o pagamento deve ser eni francos sufços ou 
marcos alemães a serem creditados em bancos sufços". 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Permite V._ Ex• um 
aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Pois não, nobre 
Senador. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Justamente por con
ter essa e outras afirmativas, sem a documentação necessária 
comprovatória da veracidade do que ê argüído, é que o livro desse 
senhor, hoje transformado em conferencista nos quatro cantos do 
País, foi colhido dentro das malhas da lei. Processo corre no'Supe
rior Tribunal Militar, justamente contra o autor do livro e o que nele 
é afirmado. 1?. muito fácil, eminente Senador - e apelamos para o 
seu sentimento de justiça- raz.er afirmativa generãlizada, tomar um 
caso como regra geral, quando muitas vezes aquilo é a exceção que 
confirma justamente a regra,e a regra ê que as empresas estatais 
brasileiras, após um período de adaptação, que teve por palco os 
primeiros anos de 1960, elas, hoje, não são mais sinônimos de inefi
ciência, de esbanjamento, de tratamento pouco sério dos interesses 
pátrios. Admiramos bastante que V. Ex•, que, venha afirmar como 
verdade inconteste, como verdade que não pode ser discutida, aquilo 
que o próprio livro não provou como sendo a tradução dos fatos 
reais. Esta, a primeira observação que faria a V. Ex", sem que nos 
coloquemos contra o fulcro da sua idéia: que todos esses fatos, reais 
ou não, mas argUÍdos, devam ser examinados um por um. Encontra
dos em falta os cUlpados, castigo proporcional lhes seja dado, mas, 
em compensação, verificado que apenas o que apresentado ê como 
que- ptiur épatet ·te boutgetiis, --seja também -citãtnado- -à-- responsai;;i:
lidade quem ataca o geral, tomando por base casos isolados que 
porventura tenha havido. Era a observação inicial que íamos fazer, 
esperando que, no decorrer do pronunciamento de V. Ex•, esclare
cimentos outros possamos adiantar. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO)- Eminente Se· 
nador Virgílio Távora, agradeço o aparte de V. Ex•, "furid-amen
talmente porque, no seu final, faz justiça ao meu comportamento 
nesta Tribuna, 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Sempre o fizemos. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Evidentemente, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não estou aqui endossando tais de
núncias. O que não poderia deixar de fazer, como senador do meu 
País, era trazer o assunto ao debate, para análise, porque são fatos 
graves demais para que nos silenciemos sobre eles. E o único reparo 
que poderia fazer ao aparte com que me honrou, nobre Senador 

Virgílio Távora, é que não concordo com V. Ex•, quando entende 
que a apreensão do livro A Ditadura dos Cartéis, do citado conferen
cista e autor dessas denúncias, e estando a liberação desse livro sub 
judice no colendo Superior Tribunal Militar, constitua providência 
suficiente para esclarecimento dos fatos_ 

O Sr,_Yirgoto Távora (ARENA- CE)- E o autor também. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Não, absolu· 
lamente. Seja o livro proibido terminantemente de circular ou não, 
seja o seu autor processado ou não, a verdade, Sr. Presidente, é que 
quando de-núncias dessa ordem, são estampadas por um jornal como 
Jornal do Brasil. não podem passar despercebidas numa Casa como 
o Senado. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Permite V, Ex• um 
aparte, nobre Senador Lâzaro Barboza? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Antes de ouvir 
o seu aparte, nobre Senador Evandro Carreira, me permita apenas 
avançar um pouco nas considerações que desenvolvo. 

Sr. Presidente, seria entristecedor para todos nós, e- por que 
não dizer - enxovalharia o País, se denúncias dessa ordem cir
culassem nos veículos de informação, delas o Pafs tomasse conheci
mento, mas a Oposição evitasse o assunto por ser incômodo, o 
também o Governo sobre eles silenciasse. O assunto é grave demais_ 
Veja que o citado denunciante chega a afirmar que um antigo mem
bro desta Casa, recebeu uma das maiores honrarias de determinado 
país europeu, porque conseguiu facilitar a venda de uma frota de 
aviões, que o denunciante apelidou de "lambretas de ministros", 
dizendo serem os famosos jatinhos Paris, adquiridos há alguns anos, 
para uso privativo dos Srs. Ministros, mas "cuja autonomia de vôo 
não era sequer suficiente para decolarem de Brasília e descerem no 
Rio de Janeiro". 

O denunciante não pára a[, Sr_ Presidente. Faz afirmações 
muito mais graves, como, por exemplo, que, em um ano, o Brasil 
importou l bilhão e 500 milhões de dólares em equipamentos elétri
cos do cartel da IEA, equipamentos esses que poderiam ser totahnen
te encontrados no País, e sugere que a propina foi a tônica para a 
realização de tão vultuoso negócio. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Mas eminente Se
nador, é preciso apenas provar. Isso é o que dissemos. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Eminente Se· 
nadar VirgHio Távora, é exatamente o objetivo do meu pro
nunciamento desta tarde; exigir que o Governo não apenas parta 
para um desmentido formal, mas que apure os fatos de forma clara e 
meridiana, convencendo a Nação de que tais fatos não são 
verdadeiros. 

Ouço agora o nobre Senador Evandro Carreira para, em segui
da, voltar a ouvir o nobre Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Também lhe peço um 
aparte, nobre Senador Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - É uma honra 
para mim receber seu aparte, eminente Senador M aura Benevides. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Láza
ro Barboza, V. Ex• se coloca muito bem diante da Nação, que 
assiste, atenta, o desenrolar de todos os acontecimentos nacionais. 
Essa posição governamental de desativação, de desmobilização do 
Legislativo brasileiro já vem-se consusbstanciando de longa data. 
Dentro da tessitura, do enredo de emasculação, de desativação e 
desintegração do Legislativo brasileiro, está este cap[tulo - nós, 
legisladores, só podemos assomar à tribuna com todos os doeu 
mentes. Ora, é condição precípua do legislador a imunidade pelos 
seus votos, pronunciamentos e opiniões feitos da tribuna. Sempre se 
levanta a abominação e a visagem do temor, para que nós, da tri
buna, não nos aventuremos, mesmo arrimados numa notícia de jor
nal, onde o responsável já aflora e jâ emerge. Nobre Senador, a posi-
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çào de V. Ex• ainda fica melhor diant~ d3. Nação depois dos escânda
los da Lutfalla, depois dos escândalos da UEB, depois dos es
cândalos da SUDEPE, em que bilhões e bilhões de cruzeiros se eva
diram e não sabemos, até hoje, em que pé estâ. Nesta CMa, também 
arrimamos a denúncia de um patrulheiro do Departamento Na
cional de Estradas de Rodagem, com relação a contrabando feito na 
BR-319. Até hoje nada se apurou. Parece-me que já se pediu mais 
trinta dias de prorrogação para a apuração dos fatos. Agora mesmo 
se pretende, e por certo nas mãos da corrupção, se pretende coroar, 
entronizar o Sr. Pedro Pedrossian no Governo do Mato Grosso do 
Sul, depois das denúncias, claras e evidentes, do nosso nobre colega, 
Senador Mendes Canale. Então, é ou não é uma presunção juris 
tantum essa que vem agora estampada nos jornais, depois de toda 
essa demonstração de panamâs vigentes neste Governo'? t claro, é 
óbvio que temos que vir à tribuna e levantar essas teses trazidas e 
afloradas nos jornais, para que o Governo apure, e nâ fiquem para as 
calendas gregas- esta é que é a verdade, como parece que vai acon
tecer com o caso do contrabando da BR-319, rodovia que só serve 
para trilha turistica, para safáris e para o escoamento do contra
bando, pois, até hoje, não suporta mais do que quatro tonel_adas por 
eixo. Quem é que vai ter economicidade no transporte de merca
dorias por 3 mil a 4 mil quUômetros de estradas, levando quatro tone
ladas por eixo? Nunca! Então_, V. Ex• se coloca muito bem ao 
aventar o assunto, arrostando os possíveis arreganhes das abomi
nações, das cassações e das visagens. Nesta hora decisiva da Pátria, 
devemos tomar posição de vanguarda, e não temer as supostas areias 
movediças. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Agradeço seu 
aparte, eminente Senador Evandro Carreira, que, efetivamente 
colaborando com minha tese, V. Ex• de forma veemente, como é 
betÍl do seu estilo, entende como eu, e entende como nós desta Casa, 
que denúncias como essas a que V. Ex• se referiu, como essas que o 
Jornal do Brasil hoje empalma, não podem cair simplesmente no 
esquecímento, porque isto fica muito mal, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. 

h por isto que a Oposição desde muito tempo - e neste ponto 
volto a enfatizar a importância dos estudos do eminente Senador 
Mauro Benevides- tenta, através do projeto de S. Ex• çrlareretíii:ls
condições para que as duas casas do Congresso possam fiscalizar 
eficientemente a administração pública, notadamente as empresas 
estatais e paraestatais. 

As denúncias veiculadas no Jornal do Brasil de hoje são de uma 
gravidade sem limites e sobre elas seria um crime da Oposição silen
ciar. E digo mais, Sr. Presidente, estamos diante de um caso em que a 
apuração deve não apenas ser feita de forma eficiente e clara, mas 
que justifica, sobretudo, a criação de uma Comiss_ão Parlamentar de 
Inquérito, porque isso compromete o bom nome do Governo, isso 
compromete o bom nome do próprio Congresso Nacional, já que um 
dos seus ex-membros é envolvido na denúncia; isso compromete o 
bom nome da Nação no exterior. 

Daí, por que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, neste instante eu 
me proponho, com o apoio dos eminentes colegas do Movimento 
Democrático Brasileiro e, também, da Aliança Renovadora Nacio
nal, eu me proponho, repito, a ser o primeiro signatário para que se 
constítua, no Senado, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, a 
fim de apurar os fatos de maneira insoftsmável, não deixando quais-
quer dúvidas sobre eles. -

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

O Sr. ltalívio Coelho (ARENA- MT)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Se o autor da 
denúncia agiu dolosamente, se formulou denúncias gratuitas, 
naturalmente deve por elas responder nos termos da lei. Mas se tais 
fatos são verdadeiros, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pelo_ menos em 
parte, que os culpados sejam, também, atingidos pelas malhas da lei; 

e que possa o Senado da República dar o exemplo à Nação de que, 
no cumprimento do dever de órgão fiscalizador do Governo, ele não 
abre mão de suas atribuições. 

Antes, Sr. Presidente, de ouvir o aparte do eminente Senador 
ltalívio Coelho, quero a permissão de V. Ex• para ouvir o eminente 
Senador Mauro Benevides que, antes, já o solicitara. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Nobre Senador Lâzaro 
Barboza, tenho ouvido com a maior atenção o grave pronuncia
mento de V. Ex•, na tarde de hoje, focalizando uma denUncia 
veiculada pelo Jornal do Brasil, Sem pretender reportar-me especifi
camente à matéria que é objeto do seu pronunciamento, desejo mais 
uma vez lastimar que o Poder Legislativo não tenha feito acionar os 
in-strumentos de fiscalização para resguardar o interesse público. 
Sabe V. Ex• e sabem os nossos emin_eotes colegas desta Casa que em 
1972 tentou-se a regulamentação do artigo 70 da Carta Magna .. Três 
anos depois alcançou-se essa regulamentação. A fiscalização orça:.: 
mentária e financeira foi disciplinada pela Lei n~' 6.223. Mas, apesar 
desse diploma legal encontrar-se em vigor desde julho de 1975 até 
hoje quase nada se fez, efetivamente, por parte do Legislativo para 
fazer cumprir esses encargos de fiscalização de maneira rigorosa e 
severa e já agora, nobre Senador Lázaro Barboza, é o próprio Poder 
Executivo que, num comportamento ético surpreendente, manda a 
esta Casa uma Mensagem alterando os dispositivos da Lei n9 6.223, 
assunto que deverá ser apreciado por uma Comissão Mista do Con
gresso Nacional. Estou de posse, inclusive, de um lúcido pronuncia
mento do Ministro Evaldo Pinheiro sobre o assunto e, através desse 
pronunciamento, se chegará à constatação de que não há, realmente, 
cabimento para a alteração pretendida pelo Poder Executivo, através 
dessa Mensagem que será apreciada conjuntamente pelo Senado e 
Câmara. V. Ex• aponta como solução imediata para se dirimir, se 
dissipar essa dúvida suscitada pela denúncia a Constituição de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito. Realmente era um dos instru
mentos tradicionais de fiscalização. Mas, veja V. Ex•: se o Senado e 
a Câmara dispusessem daqueles instrumentos do art, 70, da Lei n9 
6.223 e do al't. 45 da Constituição, nós disporíamos de outras opções, 
de outras alternativas para fazer prevalecer a nossa prerrogativa de 
i"tscallzação. E, com isso, o Congresso assumiria aquela posição os
tensiva e corajosa em defesa da moralidade pública. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Eminente Sena· 
dor Mauro Benevides, V. Ex• tem inteira razão. Mas como não 
contamos com isso, como não tivemos, ainda o prazer de ver apro
vado, aqui, o projeto de V. Ex•, que ofereceria, timbém, através das 
duas Comissões que V. Ex* propõe sejam constituídas de forma per
manente nesta e na outra Casa do Congresso, resta-nos, então, o 
expediente da Comissão Parlamel).tar de_ Inquérito. 

Uma coisa é certa, assuntos que deixam em todos nós um cõns- · 
trangimento enorme, assuntos como este que, evidentemente, criam 
um mal-estar generalizado, não podem, não é possível permitir que 
sobre-eles se faça silêncio. 

·ouço, agora, o aparte do eminente Senador Italivio Co~lho 
para, em seguida, ouvir de novo o nobre Senador pelo Ceará, o 
nosso ilustre companheiro Virgílio Tâvora. 

O Sr. Italívio Coelho (ARENA - MT) - Encontrava~me no 
gabinete quando tive a atenção despertada pelo discurso de 
V, Ex• e, sobremaneira, pelo aparte do ilustre Senador pelo Ama
zonas, Evandro Carreira, que se referiu a um ilustre líder político do 
meu Estado, ex-governador, Dr. Pedrossian, encampando notícias 
de largoS e caros espaços na imprensa, atribuindo atas de improbi
dade administrativa àquele ilustre político que deixou O Governo jâ 
há quase oito anos. Quero, então, tranqUilizar o ilustre Senador 
aparteante com referência à_ idoneidade administrativa e -à honesti
dade do homem público Pedro Pedrossian. Não há- e não houve 
corruçào e, para dar o parâmetro adequado, desejo declarar como 
político que o conhece, como conhece o ilustre par, Senador Mendes 
Canale, nenhum é mais honesto do que o outro. A honestidade de 
Pedrossian é tão válida como polltico e como administrador, como a 
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honestidade do ilustre Senador Mendes Canale. O_ que estranho, 
nesta Casa, é que os jornais estão noticiando que o Senado se colo
caria contra uma eventual mensagem do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, porque tais e tais inominados, nenhum foi 
citado pelo nome, Senadores se colocariam contra a mensagem do 
Senhor Presidente da República. Eu entenderia que a ilustre 
Bancada do MDB, agindo no interesse político e partidârio, pudesse, 
eventualmente, colocar-se, de uma forma caletiva, contra uma 
mensagem indicatória de um nome para exercer o honroso e 
importante cargo de primeiro Governador do meu Estado, o nas
cente Estado de Mato Grosso do Sul. Mas o passado político e 
administrativo de Pedro Pedrossian é significatiVo, brilhante 
estudante que sempre foi, dedicado Engenheiro da Estrada Noroeste 
do Brasil, Diretor daquela Ferrovia, de onde saiu para disputar, pelo 
antigo Partido Social Democrático, a governança do Estado, que 
disputou com meu irmão, Sr. Ludi Coelho, tendo ganho a eleição. 
Foi S. Ex' um administrador evoluído, que construiu duas cidades 
universitârias e um grande estádio de futebol com as riquezas pró
prias de Mato Grosso, estâdio esse que nos permitiu lutar de igual 
para igual, lã no Amazonas, hã pouco tempo. O Sr. Pedro 
Pedrossian é um homem digno, um homem honrado, em perfeitas 
condições de assentar-se aqui ao nosso lado, nesta Casa, ou de gover
nar o Estado de Mato Grosso do Sul. M~ quem decide sobre sua 
indicação é o Senhor Presidente da República. Não acredito que 
parlamentares, sobretudo do meu Partido, ainda que se coloquem 
contra o mesmo e tenham o direito de apresentar outras soluções 
paí-a o caso, venham fazer aqui nesta Casa trabalho pessoal contra 
uma mensagem que não veio e não sabemos $C virá. O ril.eu objetivo, 
Sr. Senador Lâzaro Barboza, é tranqUilizar o ilustre Senador Evan
dro Carreira quanto à probidade administrativa do Sr. Pedro Pedros
sian. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Eminente 
Senador ltalívio Coelho, agradecendo o aparte de V. Ex', quero 
apenas dizer-lhe que não pretendo, absolutamente, discutir nomea
ção de governadores para o Estado de Mato Grosso, até pcifque, 
quando se fala em nomeação de governadores, isto soa em meus 
ouvidos de uma forma pouco agradâvel, pois entendo, e V. Ex' sabe 
disso, que governadores devem ser eleitos pelo voto do povo, só o po
vo tem autoridade para esco_lhcr aqueles que devem governâ-los. 
Mas devo dizer a V. Ex' que, por parte do MDB, nunca houve, em 
qualquer votação nesta Cas_a, posições radicalizadas, com o único 
objetivo de criar ou gerar empecilhos. 

O Sr.ltalívio Coelho (ARENA- MT)- Soú testemunha desse 
comportamento excelente. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Muito 
obrigado. Naturalmente, se hoje ou amanhã chegar aqui uma Mensa
gem Presidencial propondo a nomeação deste ou daquele cidadão 
para qualquer cargo público que dependa de aprovação do Senado 
Federal, o MDB se comportará como sempre: ex.aminarâ os fatos, 
não apenas o curriculum, buscará informações e, se elas correspon
derem sem dúvida alguma votarâ a favor. Mas também não abre 
mão do direito de votar contra, abster-se ou sair do_ plenârio, n·o 
instante em que quaisquer indicações por ventura· não satisfaçam 
àquelas exigências que a Oposição entende indispensáveis à conduta 
de qualquer homem público. 

Mas, Sr. Presidente, não quero,jâ que V. Ex• me adverte para a 
exiguidade do tempo regimental, afastar-me dos objetivos que me 
trouxeram à tribuna. Volto a ler as denúncias formuladas pelo Sr. 
Ludolf Mirow. São, sem dúvida, da maior gravidade e não envol
vem, apenas, uma ou duas empresas estatais, mas inúmeras delas, em 
c~mpras de aviões, de vagões, etc., chegando a afirmar aqui, trechos 
de depoimento do Presidente da GE, Thomas Amilley. 

Vou ler o jornal, Sr. Presid_ente: 

•• ... perante o CADE, onde disse ter pago comissões para 
poder vender locomotivas ao_ Brasil. .. Em 1975, a FEPASA 

de São Paulo comprou 120 trens elétricos, os mais luxuosos 
do mundo. O Governador Paulo Egydio _quis revogar ã. 
venda, mas em vez disso a FEPASA ganhou mais 33 uni· 
dades, pelo mesmo preço, embora sem ar condicionado. Em 
1975, o jornal Expressen, da Suécia, disse que foi feito um pa
gamento· de suborno de 22 milhões 500 mil coroas suecas, no 
Brasil, para incrementar a venda de uma companhia sueca de 
eletroeletrônica." · 

E vai por aí afora, Sr. Presidente. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE) --Agora V. Ex• jâ dâ o 
aparte? 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar acampai
nha.) - Solicito ao nobre orador dar conclusão aç seu discurso. O 
tempo de V. Ex~ jâ se esgotou .. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Agradeço a 
advertência e vou concluir. Denúncia, tamQém que, -de uma hora 
para outra, passou-se a procurar tratares de 125 HP ... 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)-:-- Não, de 130. Os de 
125 eram os que já existiam. Estamos auxiliando. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Exato, tratares 
de 130 HP, que não eram fabricados no Brasil e, .. obviamente, ga
nhavam as multinacioriais e os cartéis", e afirma m:iiS', ·que cei"ca de 
97% da indústria eletroeletrônica que estão nas mãos de estr:angeiros, 
recebem todas as facilidades, em detrimento das empresas_brasileiras, 

Mas o objetivo central, Sr. Presidente, é comunicar à Casa, que 
espero contar com o apoio dos meus companheiros de Bancada e 
com número indispensável de Senadores da Aliança Renovadora 
Nacional, para a formação de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito, para apurar o teor dessas denúncias de tamanha gravi
dade, e que tanto mal-estar causam à Nação. 

Eram as considerações que queria fazer, Sr._ Presidente .. (Muito 
bem!) 

CONSULTORIA-GERAL 
PARECER No 7/78 

Sobre contrato de manutençio de elvadores instalados nos 
blocos C, De G da SQS 309. 

O Diretor da Subsecretaria de Serviços Gerais, atravês de oficio 
1.382/77, encaminhou ao Senhor Diretor-Geral do Senado minuta 
de contrato elaborada por Elevadores Sur S/ A, para manutenção 
dos elevadores dos blocos "C", .. D" e "G" da SQS 309, local onde 
residem os Senhores Senadores. 

II - Antes de solicitar a audiência desta Consultaria, o Senhor 
Diretor-Geral indagou, do setor competente, sobre a conveniência 
da renovação, vez que a aludida empresa jâ vinha prestando esses 
serviços ao Senado. 

III - A informação fornecida pelo Diretor da Subsecretaria de 
Serviços Gerais indica que a proponente, representante exclusiva da 
indústria fabricante dos ascensores instalados nos prédios acima 
indicados, vem prestando serviços de manutenção ao equipamento 
em referência, desde a construção dos prédios, e que tais serviços são 
plenamente satisfatórios. 

IV - Diz.se, mais, na informação da Subsecretaria de Serviços 
Gerais, constante do processo, que o reajustamento do preço do 
contrato em pauta, tomando-se por base o que expirou a 31 de 
dezembro de 1977, obedece aos índices oficiais, maS, aQui, aquele 
Úrgão labora num pequeno engano. 

EfetiVamente, õ Contrato anterior alca~Çou o mo-ntante de 
CrS 124.248,00 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e 
oito cruzeiros), e o em exame atinge a importância de 
CrS 171.456,00 (cento e setenta e um mil; quatrocentos e cihqueitta e 
seis cruzeiros), havendo- para mais, uina diferença de CrS 47.208,00 
(quarenta e sete mil, duzentos e oito cruzeiros). -

Ora, aplicando-se, no caso, a Lei n"' 6.205, de 29 de abril de 
1975, que disciplina a matéria, terfamos que tomar, para base do 
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reajuste, o percentual de 37 ,50, e, desse modo, o preço reajustado 
não poderia ultrapassar CrS 170.841,00 (cento e setenta mil, oitocen
tos e quarenta e um cruzeiros), menos, portanto, CrS 615,00_ (seis
centos e quinze cruzeiros) do que o proposto. 

V - Examinada, assim, em seu aspecto jurídico, a minuta 
apresentada, estando ela em conformidade com as regras preconiza
das no Código Civil Brasileiro, estamos que - feita a retificação no 
preço global do contrato, e conseqUentemente, também nas parcelas 
mensais - o contrato está em condições de ser assinado pelas Partes 
interessadas. 

Brasília, 22 de março de 1978. - Paulo Nunes Augusto de 
Figueiredo, Consultor-Geral. 

CONSULTORIA-GERAL 

PARECER N' 8/78 

Sobre Consulta do Senhor Primeiro-Secretário relativa a.o 
Processo n'i' 487. 78.3. 

Aos 28 de fevereiro de 1978, o Sr. Diretor da Subsecretaria de 
Serviços Gerais enviou ao Sr. Diretor-Geral, para os devidos fins, 
orçamentos das Firmas T.HIYANE, no valor de Cr$ 2i5,ÕO-(duzen
tos e vinte e cinco cruzeiros) por pessoa; da Firma Buffet D'Argent, 
no valor de CrS 147,00 (cento e quarenta e sete cruzeiros) por pessoa 
e da Firma Francisco Gagliardi, no valor de Cr$ 200,00 (duzentos 
cruzeiros) por pessoa, referentes ao .. cocktail" realizªdo_ <lj.a 1'? de 
março, sessão solene, por ocasião da reabertura dos trabalhos le· 
gislativos do ano de 1978, para um total 'de trezentas pessoas. 

II. O Sr. Diretor·Geral, em despacho exarado naquela mesma 
data, aprovou o orçamento da firma Buffet D'Argent, encaminhan
do o processo ao Diretor da Subsec_retaria de _Serviços Gerais, para 
as devidas providências. 

III. Realizado o "cocktail" o Sr. Diretor da Subsecretaria de 
Serviços Gerais encaminhou, a 2 de março p.p., ao Sr. Diretor
Geral, para efeito de pagamento, as [aturas n'~s 093, no valor de CrS 
15.000,00 e 115, no valor de Cr$ 29.100,00, num total de Cr$ 
44.100,00, da Firma Buffet D'Argent, responsável pelos serviços 
então prestados. 

IV. Constam do processo as notas fiscais que comprovam as 
despesas realizadas pelo Buffet D'Argent, ficando esclarecido que, 
do total de CrS 44.100,00, a parcela de CrS 15.000,00 destinou-se à 
prestação de serviços de "cocktail" _para 300 pessoas, incluindo-se o 
material e pessoal, e a parcela de Cr$ 29.000,00, para canapês, salga
dos, aperitivos e bebidas. 

V. Encaminhamos os autos pe~o Sr. Diretor-Geral, ao Ex
celentíssimo .;,enhO-r Primeiro-Secretário, este, em despacho 
àquela autoridade, determinou que a matéría baixasse à Subsecre
taria Financeira, para que melhor fossem apreciados os seguintes 
tópicos: 

a) a "Tomada de preço" foi para o serviço de "cockt_ail" em 
preço por pessoa; 

h) a autorização da Diretoria-Geral foi para a proposta de me
nor preço; 

c) sendo o pedido para 300 pessoas, o valor da despesa atingiu a 
Cr$ 44.1 00,00; 

d) o desdobramento da fatura pela Buffet O' Argent soma, de fa
to, igual valor- Cr$ 44.1 00,00; 

e) ocorre, porém, que o preço constatado foi global; 
f) o desdobramento visa, unicamente, uma diminuição do 

imposto na diferença entre o ICM e o ISS; 
g) acolher essa forma seria, porêm uma maneira de burlar o fis

co, e não uma solução para ~'efeito contâbil", conforme admite o Sr. 
Diretor-Geral; 

h) um parecer técnico da Subsecretaria Financeira será, 
portanto, o melhor caminho para se chegar a uma conclu_são sobre o 
assunto. 

VI. Submetido pelo Sr. DiretorKGeral ao Sr. Diretor da Subse
cretaria Financeira. esclareceu este, em sua informação: 

I - Dois fatos devem ser considerados, pela anàlise das notas 
fiscais apresentadas pela firma Buffet D' Argent, quais sejam: 

a) prestação de serviços, onde incide o Imposto Sobre Serviços 
-ISS; 

b) o material fornecido, incidindo o Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias- ICM. 

2 - A referida Firma, ao ·desdobrar as raturas, agiu dentro da:~ 
normas legais, já. que o ICM é impostO estadual e o ISS é municipal, 
cabendo advertir que, em Brasília, normalmente, as firmas englobam 
as faturás, pois a arrecadação dos impostos destina-se à mesma 
região; 

3 - O DecretoKlei n'i' 834, de 8 de setembro de 1969 estabelece 
as atividades sobre as quais incide o rss. e, no item 29, estabelece: 

"29 -organização de festas, buffet (exceto o fornecimento de 
alimentos e bebidas), que ficam sujeitos ao ICM". 

4- O material especificado na fatura "Prestação de Serviços", 
refere-se ao instrumento, não incidindO, aí, o ICM; e 

5 - A apresentação, pela Firma, de duas faturas, referentes a 
duas atividades distintas, está de acordo com a lei. 

VTT. Remetido pelo Sr. Diretor·Geral ao Senhor PrimeiroK 
Secretário a informação do Diretor da Subsecretaria Financeira, 
resolveu, o Senhor Primeiro-Secretârio, por continuar em dúvidas 
sobre certos aspectos do problema, mandar ouvir o Sr. Auditor, que 
examinou exaustivamente a matéria, assim concluindo o seu parecer: 

"Analisado sob o ângulo de Auditoria Pública, o presente 
processo não apresenta incorreções ou imperfeições que o tornem nu
lo, nem que o Senado esteja colaborando com a evasão de tributos. 
Em que pese as dúvidas de Sua Excelência, o Senhor Senador Men
des Canale, mui digno Primeiro·Secretário, posso afirmar que à luz 
da legislação vigente o Prestador de Serviços agiu com lisura e 
cor_reção. Sou favorável ao pagamento." 

O sr. Autidor baseou sua conclusão nos seguintes fatOs: 
"a) proposta por pessoa à.tende aos usos e costumes da Casa~ 
b) para efeito fiscal a expressão "por pessoa" não tem acolhida, 

visto não estar prevista na legislação pertinente; 
c) o que a legislação quer saber é o .. quantum" de prestação de 

serviço e de mercadorias consumidas, pois para cada um hâ incidên
cia diversa de imposto; 

d) a evasão de tributo nesse tipo de negócio se processa quando 
o prestador de serviço dá "nota única", recolhendo unicamente o 
ISS, como se o valor total fosse somente serviço". 

VIII. O Senhor Primeiro-Secretário, _einbora louvando as in
formações recebidas, e o parecer citado, não se convenceu com os 
argumentos oferecidos, determinando a esta Consultaria o exame da 
questão. 

IX. Em seu despacho, encaminhando a matéria ao nosso estu
do, diz o Senhor PrimeiroKSecretãrio: 

"Se fôssemos considerar da_ forma em que as informações até 
aqui foram prestadas, todas as concorrências ou tomadas de preço 
ou cartas~convites, teriam esse desdobramento. Ainda hâ pouco, 
apreciamos a concorrência para a conclusão do bloco HB". Os Proje-
tas tiveram ·análise em preço global, como especifica o Edital e nunca 
numa divisão de faturas após e em decorrência do pagamento que 
viesse a dividir .. mão-de~obra" e .. material empregado". 

X. Inicialmente, sejam-nos permitidas duas observações perli
minares: 

I~) o Cocktail de }'i' de março é um fato consumado; 
2•) Realizou-se, na espécie, a necessária tomada de preços, 

obedecendo-se, assim, ao disposto no artigo 187, §59, do Decreto-lei 
nQ 200. 

XI. Vê--se do despacho supra do Senhor Primeiro~Secretârio, a 
preocupação de Sua Excelência em que a aceitação do desdobramen
to do fornecimento em duas faturas, uma relativa a serviços, 
compreendendo pessoal e utensílioS ("'No ta Fiscal de Serviço" n"' 
093) e outra relativa ao fornecimento de salgados e bebidas ( .. Nota 
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FiSCal n"' 115"), não se constitua em expediente destinado a burlar o 
fisco. 

Lembra o Senhor Primeiro-Secretário, em seu despacho, que no 
caso da construção civil, empreitada de materiais e mão-de-obra por 
preço global, não se comporta divisão de faturas por serviços e por 
fornecimentos de material. 

Justifica~se a dúvida, porque situações de fato semelhantes 
receberam tratamento legal diverso. 

A matéria está regulada no "Sistema Tributário do Distrito Fe
deral", baixado através do Decreto~ lei n"' 82, de 26~ 12~66, Decreto-lei 
n"' 406, de 31-12-68, Lei Complementar n,. 22, de 9~12-74, Lei n~ 
6.392, de 9-\2-76, e regulamentação do Decreto n'i' 3.522, de 28-12-
76, modificado pelos Decretos n"'s 3.631, de 31-3-77 e 3.666, de 29-4-
77, estes três últimos expedidos pelo Governo do Distrito Federal. 

No caso de "Organização de festas, buffet", o ISS é calculado 
sobre o valor dos serviços~ ~·exceto o fornecimento de aliment~s e 
bebidas que fica sujeito ao l_CM" (Item 29 do art. 1,. do Regulamen~ 
to). . . -

Tratando-se de execução de obras de engenharia, empreitada ou 
subempreitada de construção civil, incide apenas o ISS sobre o total 
do preço, inclusive sobre materiais adqUiridos pelo empreiteiro de 
terceiros: somente incide o ICM sobre mercadorias produzidas pelo 
próprio prestador dos serviços, fora do local da prestação destes 
(item 19 do artigo l"' do Regulamento), hipótese que muito_ ra_ramen~ 
te ocorre. 

Assim, concluí esta Consultaria que o desdobramento das fa~ 
turas de fls. 9 e II, uma sujeita ao ISS, outra ao !CM, está em 
consonância com a legislação específica, e não constitui burla ao fis~ 
co. 

Por outro lado, endossa esta Consultaria as sugestões dO Sr.
Auditor, no item II de seu pronunciamento-de flS. -23, no sentido de 
que para licitações futuras as propostas sejam solicitadas por escrito, 
que os preços sejam discriminados, com a indicação e inclusão das 
incidências tributárias. 

no parecer. 
Brasília, 22 de março de I 978. - Paulo Nunes Augmto de 

Figueíredo, Consultor-Geral. 

ATAS DAS COMISSOES 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

ATA DA JQf REUNIÃO, REALIZADA 
EM 30 DE NOVEMBRO DE 1977 

Às dez horas do dia trinta de novembro de mil novecentos e se
tenta e sete, no Auditório "Milton Campos", sob a presidência dos 
Srs. Senadores Marcos Freire e Vasconcelos Tqrres, respecti~ 

vamente, Presidente e Vice-Presidente, reúne-se a Comissão de 
Economia, com a presença dos Srs. Senado_res Domicio Gondirn, 
Franco Montara, Roberto Saturnino, Milton Cabral, Agenor 
Maria, Arnon de Mello, Jarbas Passarinho e Luiz Cavalcante. 

Comparecem mais os Srs. Senadores José Sarney, Wilson 
Gonçalves, Magalhães Pinto e os Srs. Deputados Vasco Neto, 
Antônio Florêncio, Osmar Leitão, Antônio Morais e Geraldo 
Guedes. 

A presidência registra, ainda, a presença do Dr. Nilo dC- Souza 
Coelho, ex-Governador do Estado de Pernambuco; 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, 9S Srs. 
Senadores J o sê Guiomard, M urilo Paraíso, Dinarte Mariz e Otair 
Becker. 

h dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em 
seguida, é dada como aprovada. 

São lidos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres constan~ 
tes da pauta dos trabalhos: 

Pelo Senador Milton Cabral: 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara r;t"' 127, de 1977, 
que "dispõe sobre a_ r,;riação de Áreas Especiais e de Locais de 
Interesse Turístico; sobre o inventârio com finalidades turfsticas dos 
bens de valor cultural e natural; acrescenta inciso ao art. 29 da Lei n,. 
4.132/62; altera a redação e acrescenta dispositivo à Lei n<? 4.717 /65; 
e, dã outras providii:ncias". 

Pelo Senador Roberto Satumino: 

Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n"' 262, de 1976, 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de prévia aprovação oficial à fa~ 
bricação em série de novos modelos de veículos automotores, e dâ 
outras providências", com voto vencido do Senador Domício 
Gondim. 

Pelo Senador Franco Montoro: 

Parecer contrário ao Projeto de Lei da Câmara n"' 88, de 1977, 
que "institui seguro obrigatório nas garangens e es[aciÓnamentos 
pagos", com voto vencido do Senador Domício Gondim; e, 

Parecer favorâvel ao Projeto de Lei do Senado n"' 52, de 1976, 
que "torna obrigatória a prova de Quitação das contribuições ao 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para que as empresas pra
tiquem os atas que especifica, e dâ outras providências". Vota, tam
bém, contrariamente ao parecer do Relator, o Senador Dom!cio 
Gondim. 

Pelo Senador Amon de Mello: 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Sei1ado n"' 166, de 1976, 
que "garante pagamento de juros -e correção monetâria sobre 
quantias depositadas compulsoriamente". 

Pelo Senador Vasconcelos Torres: 

Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de 
Resolução à Mensagem n~ 324, de 1977, do Sr. Presidente da Repú
blica, propondo ao Senado Federal, para que seja autorizado o 
Governo do Estado de Mato Grosso a elevar em Cr$ 296~888.908,00 
(duzentOs e noventa e seis milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, no
vecentos e oito cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Ao Sr. Senador Milton Cabral a Presidência concede vista do 
Projeto de Lei da Câmara n"' 106, de 1977, que "estabelece normas 
de garantia para os consumidores de veículos automotores e respecti
vos componentes, regulamenta a distribuição desses produtos, e dá 
o1,1tras providências; e, ao Sr. Sen.ador Domício Gondim, dos seguin
tes projetas: Projeto de_Lei da Câmara n\1 51, de 1977, que .. dá nova 
redação ao art. 4.,. da Lei n~ 5.757, de 3 de dezembro de 1971, que 
"estabelece regime de gratificação ao pessoal à disposição do 
FUNRURAL, e dá outras providências;" e, Projeto de Lei" do 
Senado n9 114, de 1977-Complementar, que "introduz alterações 
na Lei Complementar n"' 7, de 7 de setembro de 1970, que .. instituiu 
o Plano de Integração Soclal- PIS''. 

Por determinação da Presidência fica adiada a apreciação dos 
pareceres dos Relatores sobre as seguintes proposições: Projeto de 
Lei da Câmara n"' 61, -de 1977, que .. dispõe sobre inscrição obrigató~ 
ria que deve constar do rótulo ou embalagem de produto estrangeiro 
com similar no Brasil, e dá outras providências"; e, Projeto de Lei do 
Senado n9 98, de 1977, que udeclaram portos de exportação do café 
produzido e comercializado no Estado de Mato Grosso, os de Porto 
Esperança, Munidpio deCorumbá e Porto Mu_rtinho". 

Esgotada a apreciação das matérias consta_ntes da pauta da 
reunião, o Sr. Presidente anuncia a conferência, seguida de debates, 
a ser proferida pelo Engenheiro José Edilson de Melo Távora, 
PreSidente da Companhia Nacional de Álcalis, que abordará o tema: 
"O problema de álcalis no Brasil". 
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A seguir, o Sr. Presídeote resSalta a imPOrtância das palestras 
realizadas perante a Comissão no decorrer da presente Sessão 
Legislativa, abordando problemas de interesse da sociedade brasilei
ra. 

Participaram dos debates, acrescenta o Sr. Presidente, figuras 
como Octávio GoUvêa de Bulhões, Inácio Mourão R3.i1gel, João 
Paulo de Almeida Magalhães, Carlos Geraldo Langone, Dércio Gar
cia Munhoz, João_ Manoel Cardozo de Melo, Eduardo Matarazzo 
Suplicy e, por último, o Sr. Fernando Rabelo, Presidente da Associa
ção dos Fornecedores de Cana·de·Açúcar do Estado de Pernambu
co, sobre a "crise canavicira". 

Prosseguindo, o Sr. Presidente registra os aspectos positivos do 
ciclo de conferências realizadas e convida o Dr. José Edilson de 
Melo Távora, Presiden-te i:ia Companhia Nãcional de Álcalis, para 
tomar assento à Mesa e iniciar a sua palestra. 

Com a palavra, o Dr. José Edilson de Melo Távora agradece o 
honroso convite que lhe fez a Presidência da Comissão, decorrente 
de acolhida dada a sugestão formulada pelo Sr. Senador Vascon
celos Torres, para abordar tema relacionado com "O problema de 
ãlcalis no Brasil". 

Em seguida, o Dr. José Edilson de Melo Távora esclarece que 
discorrerá sobre o assunto mostrando, de forma detalhada, as 
atribuições da Companhia N3cional de Álcalis, o seu desempenho na 
atual administração, seus planos de expansão e os óbices que terá de 
enfrentar para executar alguns itens desses planos. 

Mediante a proji::ção de _slides sobre o Complexo Industrial de 
Cabo Frio, O eminente Confencista expõe, aos p-resentes, a unidade 
de álcalis em operação, o processo de fabricação de barrilha e a 
ampla utilização desse insumo de base. 

Encerrada a exposição, o Si'. Presidente, Senador Vasconcelos 
Torres, passa à fase de debates e concede a palavra ao Deputado 
Antônio Florêncio que enaltece o trabalho desenvolvido pelo 
Dr. Josê Edilson de Melo Tâvora à frente da ComPanhia N-acional 
de Álcalis, e discute com o ilustre expositor problemas relacionados 
com a produção de sal. 

Esgotado o período destinado aos debates, o Sr. Presidente 
agradece a presença de todos e, em especial, ao Engenheiro Edilson 
de Melo_ Távora, pela acolhida dada ao convite da Comissão de 
Economia-, e determina que as notas taquigráficas da presente 
palestra, togo que forem traduzidas, sejam publicadas em anexo a 
esta Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Daniel Reis de Souza, AssiStente da Comissão, a presente Ata, que 
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

ANEXO À ATA DA 30' REUNIÃO DA COMISSÃO 
DE ECONOMIA. REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO 
DE 1977, REFERENTE À PALESTRA PROFERIDA PE
LO ENGENHEIRO JOSE EIJILSON DE MELO TÁVO
RA. PRESIDENTE DA COMPANHIA NACIONAL DE 
ÁLCALIS, SOBRE "O PROBLEMA DE ÁLCALIS NO 
BRASIL", QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE AUTORI
ZADO PELO SR. PRESIDENTE. 

PRESIDENTE: SENADOR MARCOS FREIRE 
VICE-PRES/DENTE: SENADOR VASCONCELOS 

TORRES 

Integra do apanhamento taquigráfico da conferência. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Esgotada a pauta, 
passemos agora, à conferência, seguida de debatCs, do Engenheiro 
José Ediison de Melo Távora, Presidente da Companhia Nacional de 
Álcalis, sobre o seguinte tema: "O problefna àe álcalis no Brasil". 

Srs. Senadores, a Presidência da· Corilissão de Economia tomou 
por orientação convidar personalidades para debater problemas de 
importância para a sociedade bràsiteírá. bêniro dessa diretriz, tive· 
mos a oportunidade de ouvir no decorrer deste ano, figuras como 
Octávio GOuvêa de Bulhões, Inácio Mourão Rangel, João Paulo de 

Almeida- Magalhães, Carlos Geraldo Larigone, D~rcio Garciã 
Munhoz, João ManOel Cardoso de Mefo -e Eduardo Matarazo 
Suplicy, 

Ainda na última reunião ordinária, quarta-feira da semana 
passada, assistimos à palestra do Presidente da Associação dos 
Fornecedores de Cana-de-Açúcar de Pernambuco, Fernando Rabe
lo, sobre a crise canavíeira. Foi assim, com grande satisfação, que 
atendemos à solicitação do nobre Senador Yasconcelos Torres, no 
sentido de convidar, também, o Engenheiro José Edilson de Melo 
Tâvofa,- Presidente da Companhia Nacional de Álcalis, para Versar 
sobre o tema: "O problema de álcalis no Brasil". 

Temos especial satisfação em registrar a preseriçã: do Presidente 
da Companhia Nacional de Álcalis, que foi nosso -ci)mpanheiro 
como Deputado na legislatura anterior. Por outro lado, esta é a últi
ma sessão ordinária da Comissão de Economia, na Presente Sessão 
Legislativa, e, assim sendo, acredita esta Presidência poder dizer que 
o ciclo de conferências que acjui vêm sendo pronunciadas serâ encer
rada com todo o brilho, tratando·se de uma matéria da maior impor
tância para todos nós. 

E., portanto, com toda a satisfação, que convidamos o Engenhei
ro José Edilson de Melo tâvora para tomar assento à mesa, a fim de 
proferir a sua palestra. 

Com a palavra o EngenheirO José Edilson de Melo Távora. (Pal
mas.) 

O SR. JOSÉ EDILSON DE MELO TÃ VORA- Sr. Presidente 
da Comissão de Economia do Senado Federal, Srs. Senadores, Srs. 
Deputados, meus Senhores: 

Através do Ofício n~> 065/77-CE, de 9 do corrente, firmado pelo 
nobre Senador Marcos Freire, Presidente da Comissão de Economia 
do Senado Federal, recebemos honroso convite para proferir uma 
palestra perante seus dignos membros sobre o problema dos âlcalis 
no Brasil, convite este decorrente da acolhida de sugestão formulada 
pelo eminente Senador Vasconcelos Torres. 

Aceitamos, Sr. Presidente, com grande satisfação, o convite des
ta Comissão Técnica, pois, de logo, percebemos que uma exposição 
de tal natureza somente resultados benéficos trariam à Companhia 
Nacional de Álcalis, que tem recebido, em diferentes ocasiões, decisi
vo apoio e a solidariedade patriótica dos SrS. Senadores e DCPutados. 

Na atual Sessão Legislativa, e refirO-me a este período para não 
me alongar muito, os Srs. Senadores Jessé Freire, Vasconcelos Tor
res, Benjamim Farah, Milton Cabral, Luiz Cavalcante, Agenor Ma
ria, Itamar Franco e José Sarney prestaram inestimâvel colaboração' 
à Álcalis, pela colocação dos problemas da Empresa em termo·!< 
realistas perante a Nação e pelo incentivo que deram à sua Admi
nistração e a seus empregados. 

Na Câmara, foi destacado o trabalho do Deputado Antônio 
Florêncio, em favor da Álcalis, também nesta Sessão Legislativa. 
Referimo-nos, aindà à presença permanente, no Senado Federal, de 
um amigo e profundo conhecedor da Álcalis, o Senador Roberto 
Saturnino, que já integrou o quadro de Engenheiros da Empresa. 

O cOnvite a que neste momento atendemos, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, enseja uma análise retrospectiva das 
lutas da Álcalis e um enfoque de suas atribuições, e a oportunidade 
reveste-se portanto, de preciosa significação para o encaminhamento 
da solução de problemas de vital importância pã:ra Õ Brasil. 

A criação da Companhia Naciorial de Álcalis decorreu de 
imposições históricas, por ocasião da II Guerra Mundial, -quando o 
colapso no fornecimento de álcalis sódicas ao mercado nacional acar
retou a paralisação de setores industriaiS críticos, num momeÍlto em 
que se encontrava o País empenhado em vigoroso esforço de substi
tuição de importações. Identificada com maior nitidez a dependência 
do parque industrial brasileirO no que concerne aOs álc:ilis sódicas, 
buscou-se, então - através do Decreto n~" 5.684, de 20--7-43 - a 
implantação de uma empresa estatal que assegurasse _ao Brasil a sua 
auto-sufiCiência no setor. Não constituía esse intento t3.rCfa Simples, 
tant.o pela elevada complexidade da teconologia de produção exigida 
pelo processo industrial, como pelo fato de não dispor o Pafs do 



Março de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (SO<Io II) Quinta-feira 23 523 : 

necessário know-how, sabidamente de diflcil obtenção no exterior, 
agravando-se, dessa forma, o problema. Firmada a decisão de 
implantação da Empresa, foram tomadas, ato contfnuo, as providên
cias para a instalação de sua primeira unidade de produção, tendo si
do escolhida para sua localização a região dos lagos fluminenses.. Es
sa região apresentava disponibilidade de calcário conchífero; possuía 
áreas apropriadas para a construção de novas salinas e ampliação 
das já existentes; dispunha de meios de transporte; situava-se nas 
proximidades do mar, com possível utilização de uma corrente de 
baixa temperatura para resfriamento dos equipamentos, próxima à 
pçaia; local para um porto e nas adjacências do maior ~ntro índus
trial do Pa1s. Desenvolveram-se os trabalhos iniciais com firme deci
são. 

Com o término das hostilidades e a restauração das correntes de 
comêrcio exterior, caiu sobre o empreendimento um clima de arrefe
cimento. COmeçavam aí as grandes pressões dos países industrializa
dos contra a Companhia Nacional de Álcalis, forçando-se a entrada 
no País de barrilha estrangeira e criando-se maiores dificuldades às 
possibilidades de obtenção de know-how de construção e de tecno
logia de fabricação para a unidade fabril nacional. Somente no início 
da década de 50, com o rápido esgotamento das divisas acumuladas 
pelo Brasil durante os anos do conflito mundial, o esforço inicial foi 
retomado e, em seguida, redobrado, com o advento da Guerra da 
Coréia. 

Somente em 8 de abril de 1960, transcorridos, pois, quase 17 
anos desde sua criação, conseguiu a Álcalis produzir a primeira Rar
tida de barrilha nacional. São virtualmente desconhecidos, lamen
tavelmente, a tenacidade e verdadeiro heroísmo exigidos dos pri
meiros administradores da Empresa para que tal a-contecesse. Diver
sos problemas de produção, provocados pelo não cumprimento de 
contratos de fornecimento de equipamentos por parte de empresas 
estrangeiras, levaram a Álcalis a produzir naquele ano apenas I 6 mil 
toneladas de barrilha. No ano seguinte,. mesmo contando a Empresa 
com a assistência de têcnicos franceses e poloneses e com uma ca
pacidade nominal instalada de 100 mil toneladas/ano, conseguiu 
produzir somente 44 mil toneladas. Essa limitação jâ não resultava, 
agora, de problemas normais de produção: acirrava-se, na verdade, 
contra a Álcalis, a pressão dos interesses externos. 

Com efeito, os preços de dumplng da barrilha estrangeira, com a 
oferta externa do insumo a custos artificiais e, doutro lado, a ausên
cia de proteção alfandegâria eficaz, provocaram, nesse segundo ano 
de produção da Álcalis, a importação desnecess-ária de 60 mil tone
ladas do produto. Em seguida, foi posta em prática uma estratégia de 
mercado, através da qual a barrilha estrangeira passou a ser forne
cida por intermédio de repassadores, dominando na comercialização 
o câmbio negro. Diante desse quadro crítico, que comprometia, gra
vemente, a própria continuidade da operação fabril da Álcalis, medi
das decisivas foram adotadas pelo Governo Federal para resguardar 
os interesses nacionais, atraVés de atos que colocavam a Empresa co
mo empreendimento vinculado à segurança nacional e responsável, 
na condição de monopólio estatal, pelo controle da importação de 
barrilha e sua distribuição em todo o território nacional, a preço 
único. 

O período de estabilidade resúltante das medidas de proteçiio à 
Empresa então recêm-criada desapareceu com a crise politica que 
eclodiu em 1963 e teve o seu desfecho em 1964. A Álcalis, como to
das as empresas do Brasil, sofreu os graves problemas administrati
vos e económicos decorrentes da desordem política, inclusive a 
queda de produtividade. Graças às providências enérgicas, tomadas 
apôs a RevoluÇão de 1964, foi possrvel a reposição da disciplina e da 
normalidade administrativa na Empresa. Continuou a Álcit.lis, 
porém, a pagar um alto preço pelas conseqUências decorrentes dessa 
crise política, porquanto seus efeitos se fizeram sentir ainda durante 
os anos subseqUentes, agravados pela poHtica governamental de 
concentrar os recursos de investimento em outros setores conside
rados como prioritários. 

De outro lado, a própria diminuição no ritmo de desenvolvi
mento do parque industrial brasileiro, determinando a diminuiçãO 
da demanda de barrilha, reduziu a pressão no ~entido de a Álcalis 
aumentar sua produção. E, mais ainda. o generalizado desconhe
cimento da importância dos álcalis sódicas no futuro desenvolvi
mento industrial marginalizou a Empresa. Â Álcalis, administrati
vamente normalizada, não foram oferecidas condições de expansão: 
além de terem sido postos à margem os programas que previam a 
ampliação da produção de barrilha e a fabricação de produtos quími
cos com aproveitamento das águas residUais provenieD.tes do proces
so industrial, foram-lhe 'impostos os mesmo_s encargos financeiros e 
tributários das indústrias privadas, até mesmo daquelas de finali· 
dades secundárias e que têm apenas o lucro como objetivo. Deixa· 
rarn também de ser levadas em conta as dificuldades da Empresa 
com a evasão de técnicos, em conseqüência do baixo nível salarial, e 
nem mesmo medidas foram tomadas para a montagem de equi
pamento de reserva, além de terem sido impostas restrições para a 
importação de peças de manutenção do equipamento fabril. Não 
sendo isso bastante, campanhas solertes passaram a ser desen
cadeadas contra a Empresa, na tentativa de fazer parecer que a Fábri
ca de Barrilha da Álcalis, localizada em Cabo Frio (única existente 
no Brasil, sendo que, na América do Sul, apenas a Colômbia, al~m 
do nosso país, possui fábrica de barrilha), estaria obsoleta, que não 
dispunha de suficiente reserva de calcário e produzia, desneces
sariamente, sai industrial por combustão submersa. As campanhas 
dos fornecedores de barrilha estrangeira desenvolvidas através de 
prepostos bem escolhidos acarretaram, praticamente, a estagnação 
da Empresa, que sobreviveu graças ao amor que sempre lhe dispen· 
saram os seus empregados. A Álcalis não aparecia nos programas de 
investimento do Governo, operando, exclusivamente, com os seus 
próprios e parcos recursos, atendendo, mesmo assim, à demanda de 
barrilha do mercado nacional. Em conseqüência da marginalização 
da Empresa, grande parte da elite nacional desconhecia o seu tra
balho e a sua importância, desconhecimento que ainda mais se acen
tuava nas camadas sociais menos esclarecidas. Nem mesmo o papel 
dos principais álcalis na indústria era conhecido em setores que 
opinavam na elaboração do planejamento oficial. Confusões e 
desconhecimento havia em relação aos principais álcalis: barrilha e 
soda cáustica, bém como dos seus subprodutos e seus deriVados: 
bicarbonato de sódio, monoidrato, silicato de sódio, bromo e sais de 
bromo, cloreto de cálcio, carbonato de cálcio, gesso, sais de 
magnêsio, etc. 

Além das atribuições que a lei confere à Corilpanhia Nacional 
de Álcalis com relação à exploração, pesquisa e lavra de minérios em
geral, cabem à Empresa, em especial, encargos relacionados com a 
produção dos álcalis sódicos, cujos seg~entos industriais, em 
amplitude de utilização e importância, se niVelam aos do cloro, do 
ácido sulfúrico e da própria siderurgia. Entre os álcalis, destaca-se o 
carbonato de sódio, cabendo à Companhia Nacional de Álcalis exer
cer, em nome do Governo, pelas razões anteriormente aludidas, o 
controle da produção e da comercializa'ção desse precioso insumo ne
cessário de ampla forma, às principais indústrias de base e de trans
formação, como a indústria de vidro - e por extensão, à indústria 
automobilística, de construção civil e de bebidas- às indústrias têx
teis, de óleos, tintas, vernizes, cromados, silicatos, refinação de urâ
nio, explosivos, antidetonantes, siderurgia, petróleo, apenas para ci
tar as mais expressivas. Com o crescimento industrial do País, au
mentou, sensivelmente, nestes últimos anos, a demanda de barrilha, 
e o Governo do Presidente Ernesto Geisel, sentindo de pronto essa 
realidade, percebeu que o ·crescente consumo do produto viria deter
minar uma insuportâvel evasão de divisas se providências efetivas
não fossem adotadas e, ta'mbém, consciente de que, com a auto-sufi
ciência na produção de carbonalo de sódio, um país adquire condi
ções de levar a efeito o seu desenvolvimento industrial sem dependên
cia do estrangeiro, autorizou o aumento da produção da unidade in
dustrial de Álcalis de Cabo Frio, determinando, outrossim, a implan
tação de outra fábrica de barrilha no Nordeste, a ALCANÚRTE. A 



524 Quinta-feira 23 DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seçio II) Março de 1978 

decisão presidencial vem sendo cumprida, estando atualmente am
bos os projetas em plena execução. 

Não surpreende, portanto, diante da situação exposta, que, em 
vista do aumento de nossa pauta de importação de barrilha. aumen
to causado pelo crescimento do nosso parque industrial e não resul
tante de falhas da Álcalis, fossem reativadas as campanh3.S dos forne
cedores estrangeiros de barrilha, interessados diretos na permanên
cia do Brasil como importador, porquanto na nossa pauta de impor
tação figuram atualmente muitos milhões de dólares dispendidos 
com esse insumo, que fatalmente aumentarão com o nosso cresci
mento industrial. Repetem-se, hoje, com nova estratégia, as campa
nhas desencadeadas no passado contra a Companhia Nacional de Ál
calis, quando preços de dumping e ietenção de tecnologia foram as ar
mas utilizadas para impedir a entrada em operação e conso_lidação 
da Fâbrica de Cabo Frio. Tais armas, atualmente, não mãis são viá
veis, dado o efetivo contr-ole das importações pela Álcalis e, em parti
cular, graças à firmeza de sua produção e o desenvolvimento de sua 
tecnologia, esta com base em sua já longa experiência acUfriU.Jada em 
engenharia de barrilha. Assim, os fornecedores internacionais passa
ram a fazer novas investidas, com a finalidade de dificultar o· desen
volvimento dos projetes de expansão da Companhia Nacional de Ál
calis. 

Atualmente, uma das alegações mais freqUentes é a fictícia dife
rença de preços entre a barrilha nacional e a importada. A compara
ção de preços é feita de forma marota, sem alusão aos impostos de 
importação, aos custos de frete e seguro da barrilha adquirida em ou
tros países, sem contar, ainda, as despesas alfandegárias e as despe-
sas com toda a infra-estrutura "administrativa necessária à importa
ção, etc., sendo, além disso, propositadamente esquecido o fato de 
que o preço de venda é fixado pelo Conselho Interministerial de Pre
ços e único em todo o va_sto Território Nacional. Obvi_amente, o for
necedor estrangeiro (ou seu preposto) jamais pOderia admitir, caso 
fosse realmente a barrilha_nacional mais cara, qualquer justificativa 
para isso, mesmo que uma diferença de preços viesse assegurar tem
porariamente recursos para o Brasil realizar seus planos com vistas à 
auto-suficiência de produção de um insumo indispensável ao funcio
namento e expansão do s_eu parque industrial. Se o Brasil implantou 
sua indústria automobilística, por exemplo, sabendo que, anos de
pois, produtos estrangeiros de padrão superior poderiam ser adquiri
dos por preços inferiores nos mercados americano ou europeu, maio
res motivos teria para inceritivar uma indústria de base de interesse 
para a segurança nacional, como sóiser a indústria dos álcalis. 

Com insistência voltam, portanto, as alegações que visam a difi
cultar os projetas da Álcalis, em execução. Nos dias que correm, alar
deiam os prepostos dos fornecedores de barrilha estrangeira que ha
verá, em breve, uma superprodução de trona nos Estados Unidos, 
acarretando o aviltamento do preço da barrilha. Todavia, o observa
dor atento sabe que, atualmente, alguns pafses da Europa, exportam 
barrilha industrial por preço inferior ao da trona americana, como 
sabe, também, que as jazidas de trona dos Estados Unidos são insufi
cientes até mesmo para atender, indefinidamente, à demanda daque
le país. Sabe aintla que, em caso de conflito internacional, de aumen
to do preço de combustível, ou mesmo em conseqUência de uma es
tratégia de cartéis, o fornecimento de trona, como de toda barrilha 
industrial estrangeira ao Brasil, dificilmente será feito. Os prepostos 
dos fornecedores da barrilha estrangeira chegam até mesmo a afir
mar que a soda cãustica poderá substituir a barrilha, omitindo, as
sim, as inúmeras e importantes indústrias que não dispensam o uso 
da barrilha e as incoveniências de uma troca de equipamentos das in
dústrias que utilizam a barrilha, quando, teoricamente, uma substi
tuição viesse a ser possível; propositadamente, não aludem ao fato de 
que a barrilha substitui a soda câustica, quando uma solução mais 
branda é despejada. 

Ainda em conseqUência da ação dos fornecedores de barrilha es
trangeira, críticas são feitas à Álcalis sob a alegativa de que o forneci
mento de barrilha não assegura às indústrias privadas estoques para 
muitos dias; tais criticas são feitas por aqueles que sabem que a Em
presa é obrigada a obedecer à política oficial que, na defesa dos inte-

resses nacionais, impõe restrições às importações. Nessas crítiCas, o 
fundamental é propositadamente omitido, isto é, que não hã um só 
caso registrado de paralisação de indústria por falta da Álcalis rio for
necimento de barrilha. A excelente qualidade da barrilha nacional, 
fabricada com utilização de calcário con_chífero_ d~ elevada pureza, 
chega a ser negada pelos fOrnecedores do produto estrangeiro, e, 
quando alardeiam demora na ampliação da Fábrica de barrilha da 
Álcalis, escondem que esta ampliação vem sendo realizada com pes~ 
soai técnico e recursos da própria Empresa e concomitantemente res
saltam as comparações falsas entre os preços do produto nacíonal e o 
estrangeiro, para, através de um sistema de press~o, dificultar a pró
pria ampliação. Os fornecedores da barrilha estrangeira, no empe
nho da conquista de um mercado tão importante, chegam às raias da 
audácia, demonstrando preocupações com o consumo de óleo do 
Brasil para, então, aconselharem a paralisação do processo indus
trial de produção de sal que a Âlcalis, com base nos mais sérios estu
dos, utiHza para assegurar continuidade na fabricação da barrilha, 
enquanto não existe produção suficiente de sal no Estado do Rio. 

Pela sua condição de empresa governamental a Companhia 
Nacional de AlcaHs não vis!!, prioritariamente, à maximização dos 
seus lucros. Seu propósito ê, antes -de tudo, assegurar ao País que a 
capacidade instalada de produção dos Álcalis sódicas atinja níveis 
adequados à auto-suficiência nacioflal, garantindo a normalidade e 
continuidade do abastecimento ao nosso parque industrial, passfveis 
de comprometimento pelas causas aludidas, como jã ocorreu no pas
sado. Objetiva, também, a Álcalis, que a capacidade de oferta cresça 
proporcionalmente ao ritmo de desenvolvimento, criando as condi
ções de segurança e autonomia necessárias ao processo de industriali
zação. E,- finalmente, visa a evitar, pela sua produção, que os forneCe
dores externos voltem a impor preços e condições de venda, numa 
política de comercialização ditada exclusivamente pelo lucro e pelos 
interesses imediatistas, no tocante à barrilha, insumo da mais alta im
portância para o funcionamento normal das principais iitdústrias ins
taladas no País e, por via de conseqüência, continuem a impedir o 
aproveitamento das águas residuais dessa indústria para fabricação 
de produtos importantes. 

Preocupa-se a Álcalis, por conseguinte, em assegurar, simples
mente, o conjunto de condições que por direito lhe cumpre, sem pri
vilégios de qualquer espécie, visando à consecução dos objetivos 
que, em última análise, constituem metas de desempenho estabeleci
das pelo próprio Governo Federal. Objetíva, em suma, cumprir, 
com a mâxima eficácia, o papel que lhe compete no processo de de
senvolvimento econômico e social do Brasil, mantendo as indús
trias de base e de transformação adequadamente abastecidas e em 
condiçàes de crescímento. 

Sr. Presidente, procuraremos mostrar, de forma mais detalhda, 
as atribuições da Companhia Nacional de Álcalis, o seu desempeÔho 
na atual administração, seus planos de expansão e os óbices que terâ 
de enfrentar para executar alguns itens desses planos. 

Pediríamos por intermédio de V. Ex•, Sr. Presidente, que, de
po.is da projeção dos slides que formam o roteiro da nossa exposição, 
os presentes assistissem o documentãrio cinematográfico que passa· 
remos a exibir sobre o Complexo Industrial de Cabo Frio. Esse 
documentário merece ser visto, pois mostra a unidade industrial_ da 
Álcalis em operação, o processo de fabricação de barrilha, a ampla 
utilização desse insumo de base, etc. Outrossim, para continuidade 
desse relacionamento que hoje se inicia entre a Álcalis e a Comissão 
de Economia do Senado, temos o prazer de convidar V. Ex•s a visi· 
taro complexo industrial da Empresa em Cabo Frio. ( Projeção de sli
des.) 

Finalidades da Empresa 
A Companhia Nacional de Álcalis, sociedade de economia mis

ta federal, criada pelo Decreto-lei 'n~' 5.674 de 20 de julho de 1943, 
tem por objeto a exploração da indústria e do comêrcio: 

- de produtos químicos, notadamente, os alcalinos, das matê
rias-primas empregadas na fabricação da barrilha e dos subprodutos 
oriundos da industrialização dessas matérias-primas. 
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Constitui ainda objeto da Sociedade a pesquisa, mineração, la
vra e prospecção de produtos minerais e matérias~primas em geral e, 
especialmente, os que tenham ligação com a indústria dos ãlcalis . 

.t importante considerar o dispositivo de lei que criou a Compa
nhia Nacional de Álcalis, exatamente porque através de muitos anos 
a Companhia, voltada essencialmente para o complexo Industrial de 
Cabo Frio, passou a ser vista apenas pelo desempenho dessa unidade 
fabriL A legislação atribuiu entretanto à Companhia Nacional de 
Álcalis papel da maior importância para o desenvolvimento do nos
so País, através da exploração das suas riquezas minerais. ~ impor
tante que fique ressaltada, para esta Casa do Congresso Nacional, 
que a Álcalis tem atribuição de atuar em todo o setor da Química 
Inorgânica, onde estão grande parte das nossas riquezas, para que fi
que evidenciada a significação da Empresa em relação ao futuro do 
BrasiL 

O carbonato de sódio- Na2Co3 - (barrilha), ê um dos mais 
importantes produtos químicos bâsicos. :1:: usado virtualmente em to
das as indústrias, e, em muitas delas, constitui matéria-prima essen
cial. Seu consumo, como o do ácido sulfúrico- H2 S04 -compro
vam o desenvolvimento industrial de um pais. Afirmam os economis
tas que o desenvolvimento industrial de um país pode ser aferido pe
lo consumo de carbonato de sódio. 

As indústrias de vidro ôco- embalagens de cerveja, refrigeran
tes, vinhos, cafê solúvel, compotas, remédios, medicamentos etc -e 
a indústria de vidro plano, vidraçaria comum e de fantasia para cons~ 
trução civil e indústria automobilística etc., constituem-se nos prínci
pais consumidores de barrilha. 

Quando falamos em barrilha, logo temos em mente sua partici~ 
pação na indústria _do vidro, como matéria-prima (26% da matéria
prima utilizada na indústria de vidro). 

E quando pensamos em vidro, necessariamente ocorre-nos a 
indústria de construção civil. Hoje, toda a construção civil tem como 
base a utilização do vidro. Na indústria de automóvel, o vidro 
apresenta-se em grande quantidade, e na indústria de embalagens, be
bidas e remédios o mesmo ocorre. O emprego da barrilha na fabrica
ção do vidro tem servido de pretexto para solicitações de importa
ções de garrafas pelas indústrias de bebidas e refrigerantes, muito 
embora outras sejam as causas dessas solicitações. Segundo informa
ções não oficiais, o Brasil poderá importar este ano e no próximo, 
cerca de cem milhões de garrafas, principalmente para cerveja e coca~ 
cola. Muito embora os verdadeiros motivos das importações de gar
rafas sejam outros. O fato real consiste na necessidadé de uma gran
de produção nacional de garrafas e vasilhames em geral, o que evi
dencia a importância da barrilha neste setor. 

Temos hoje, no país, uma florescente indústria de vidro, cuja 
barrilha consumida é totalmente fornecida pela Álcalis. 

No silicato de sódio: detergentes, sabões especiais, cimento 
refratãrio, sílica. No bicromato de sódio: curtumes em geral, galva
noplastia, pigmentos, inseticidas, a barrilha é empregada. 

O ano passado, por exemplo tivemos uma exportação de cerca 
de 200 milhões de dólares em sapatos, cabendo lembrar a participa
ção da barrilha na fabricação do couro e dos cromados. Os produtos 
de exportação para cuja fabricação concorre a barrilha, são inúme
ros e, considerando que para cada milhão de dólares de barrilha 
importada há uma correspondência de cerca de 10 milhões de dóla
res de produtos exportados com a utilização desse insumo; sua 
importância na balança comercial torna-se evidente. O raciocíriio le
va em conta a indústria de veículos e de outros artigos que já estão 
sendo exportados e utilizam a barrilha. 

Na fabricação dos sabões, óleos e produtos de limpeza: sabão 
em barra e detergentes à base de tripolifosfato, a barrilha é utilizada. 

Numerosos produtos químicos de vári<ls naturezas empregam a 
barrilha, inclusive como agente intermediário neutralizador de solu
ção. Aliás é um dos grandes papéis da barrilha, o de neutralizador. A 
barrilha chega, inclusive, a substituir a soda cáustica, quando se 
deseja uma solução mais branda. 

Na siderurgia a barrilha é empregada para eliminação do 
enxofre na produção do aço. 

Na bentonita utilizada na indústria de construção civil e petroU
fera, a barrilha é empregada. Na construção de metrôs e de grandes 
edifícios, a bentonita é utilizada, 

Na indústria têxtil: tecido, fixação de cores; 
Nas fibras de vidro: isolamentos térmicos; 
Na indústria nuclear: na obtenção de uranila a barrilha é empre

gada. 
Inúmeras são as indústrias, praticamente as principais indús· 

trias de base e de transformação, que necessitam da barrilha. Em 
muitas delas, ê totalmente impossível a substituição _da barrilha por 
outro produto. Em muitas indústrias, nem mesmo com a modifica
ção de equipamentos é possível a substituição da barrilha por outro 
insumo. Os japoneses tentaram substituir a barrilha, na fabricação 
do vidro através de um processo longo, de estudos científicos de 
grande duração pela soda caústica, mas nãi:) conseguiram êxito (a 
exposição é feita com projeção de slides ). 

(Continua a projeção des/ides.) 
Complexo Industrial de Cabo Frio: 
I) Produção atual. Insumos que o próprio Complexo Industrial 

produz: sal, 130 mil toneladas; calcârio, 235 mil toneladas; 
2) Produtos expedidos: barrilha, I 50 mil toneladas; sal refina

do, 30 mil toneladas. 
3) Investimentos: em Cabo Frio, a Álcalis planeja a diversifica

ção dos seus produtos e executa a duplicação da produção de car
bonato de sódio: barrilha - 600 toneladas/dia;· 200 mil tonela· 
das/ano. Planejamento com vista à produção de gesso e de bicar
bonato de sódio, bem como a fabricação de bromo, cloreto de cãlcio 
e derivados da barrilha. 

Para idéia da grandeza do Complexo Industrial de Álcalis em 
Cabo Frio, nada melhor do que estes números aqui expressos: 

(Projeção de slides ). 

Área do Complexo Industrial Fabril: 400 mil metros quadrados; 
dos pré-concentradores um milhão e 12 mil metros quadrados; dos 
marnéis, 490 hectares; dos cristalizadores: 56 hectares; da instalação 
industrial: 23.243.056,090 metros quadrados. 

Uma visita a toda área do Complexo Industrial de Cabo Frio, 
com objetivo de conhecer tudo que ali existe, para percorrer as suas 
diversas dependências, incluindo a estação de tratamento d'âgua, a 
adutora, ou seja para conhecimento da Empresa, o visitante precisa 
dispor de, no mínimo dois dias com utilização de automóvel. 

(Continua a projeção de slides) 

Urbanização da Vila Industrial: 600 mil metros quadrados. Para 
ampliação desta urbanização com a construção de novas unidades 
estamos, agora, com um projeto em colaboração com o BNH. 

Área total da Empresa em Cabo Frio: 23.882.858 (vinte e três 
milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinqUenta e oito 
metros quadrados). 

b, realmente, um património esplêndido, um dos maiores pa
trimônios do Governo e situado numa das mais importantes regiões 
do Brasil, e das mais belas, inclusive, com possibilidade para im
plantação de um projeto de turismo, projeto do qual pretendemos 
mais adiante falar. 

(Projeção de slides) 

Estas fotografias foram tiradas na véspera da nossa saída, para 
dar a esta Comissão do Senado Federal, uma idéia do que estamos 
fazendo em matéria de Ampliação da nossa Fábrica de Carbonato de 
Sódio. 

Quando falamos em Ampliação transmitirilos a impressão de 
um empreendimento menor. Quando falamos que "estamos amplian
do nossa casa", a impressão é de que estamos fazendo um quarto ou' 
uma sala a mais daqueles que existem. Quando falamos em .. Amplia
ção da Fábrica de Barrilha da Ãlcalis" mu.itoS julgam' qUe aliumas 
melhorias estão sendo feitas. 
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Na realidade, estamos fazendo em Cabo Frio, praticamente, 
uma Fábrica nova de barrilha, pois estamos implantando uma nova 
linha de produção, além da renovação de equipamentos das outras li
nhas e instalações de equipamentos de reserva, O projeto inicial da 
Fábrica de Cabo Frio previa uma produção de 100 mil tonela
das/ano de barrilha. Posteriormente, através de adaptação e de algu
mas reformas no projeto original, foi possível, teoricamente, atingir 
a produção de ISO mil toneladas/ano. Essa produção somente uma 
vez havia sido atingida desde que a Fábrica entrou em operação há 
17 anos. (Continua a projeção de s/ides.) 

O ano passado, conseguimos ultrapassar essa produção: atingin
do 150.012 toneladas. O que ocorre é que a Fábrica vem trabalhando 
ininterruptamente hã 17 anos, dia e noit~, sãbado, domingo e feria
do, não pára nem durante o carnava,l, nem día santo, nem dia de Ano 
Novo, e opera sem equipamento-reserva. Quando para uma linha 
de produção, esta somente volta a funcionar depois de realizado o 
serviço de manutenção. Faltam reservas operacionais. 

Nossa Ampliação (que não chamamos hoje de Ampliação, po
rém de duplicação) permitirâ realmente que passemos a produzir, em 
termos de projeto, 200 mil toneladas/ano. Para tanto será instalada 
uma outra linha de produção, totalmente nova (os equipamentos im
portados já chegaram). Vamos, também renovar equipamentos anti
gos e colocar equipamentos-reserva. Sairemos assim _ de u_m 
verdadeiro sofrimento, principalmente para os engenheiros de produ
ção, quando diminuem os estoques de barrilha no mercado. Os 
consumidores não conhecem a real situação e por isso, quando 
surgem as parada técnicas para manutenção, críticas são feitas a 
.Álcalis. Recentemente, tivemos um problema seriíssimo com um cal
cinador que entrou em pane. Este equipamento vinha trabalhando 
há 17 anos sem interrupção. Recorremos a todas as grandes indús
trias pesadas do Brasil e não conseguimos uma assistência técnica su
ficiente, recorremos ao engenheiro estrangeiro que trabalhou no 
projeto da Fábrica, para ver o calcinador. Ele trouxe as memórias de 
cálculo que guardava consigo, entretanto não conseguia colocar o 
equipamento em funcionamento, o que foi" cõrtseguido pelo próprios 
engenheiros da Álcalis, com utilização de seu próprio know-how. 

Concluída a Ampliação, elevaremos a produção da Fábrica de 
150 mil toneladas para 200 mil toneladas. Desta forma teremos de au
mentar de imediato a produção das matérias-primas utilizadas no 
processo industrial. As principais matérias-primas para à. fabricação 
do carbonato de sódio são o calcário e o sal. Utilizamos o calcário 
conchífero, o calcário da Lagoa de A raruama. Com vista a este au
mento de produção, o primeiro passo que tivemos que dar foi melho
rar as dragas utilizadas para retirar o calcário do fundo da lagoa. 
Com as dragas, retiramos o cálcáriO. Depois, encostam (projetam-· 
se slides) nas dragas, as barcaças de 200 toneladas; e elas vão ~ 
através desse canal que estamos vendo - até o coração da Fábrica, 
depositar o calcário. 

Dos problemas que tivemos, o primeiro foi o de remodelar, con
sertar e adaptar as dragas num processo acelerado. E o segundo, con
seguir aumentar a área de exploração da lagoa de Araruama. 
Estávamos apenas com autorização para exploração de um terço da 
lagoa. Comseguimos um decreto do Presidente da República, de au
torização para a exploração de dois terços da lagoa. Hoje, temos 
uma reserva de calcário para muitos anos. Neste ensejo devemos 
esclarecer de que é inverídica a notícia de que a Fábrica .de Cabo Frio 
poderâ vir a ser desativada por falta de calcário. Não! As providên
cias já tomadas nos dão garantia da matêria-prima calcário para mui
tos anos. Out_rossím, devemos esclarecer que o calcário conchífero é 
o melhor calcário existente no mundo para fabricação da barrilha, 
porque tem 99% de pureza. Mesmo assim, com vista ao futuro lon
gínquo, a Administração da Empre:;;a já está to marido providências 
para a localização de calcário de rocha em regiões onde possa ser en
contrado. Temo.s mantido, inclusive agora cantatas com pro
prietários de uma área n<]. região de Laranjal através do Departa
mento de Pesquisa Minerais do Estado do Rio de Janeiro, onde es
tariam sendo localizadas reservas de calcário. Os estudos estão sendo 

feitos, a Álcalis está interessada, a fim de que no futuro, não lhe falte 
esta matêria~prima. 

(Projeção de slides) 

Estas são as dragas que operam na Lagoa de Araruama. O visi
tante não vê a draga, quando visita a Fábrica de Cabo Frio, o que é 
lamentável. Em geral, elas operam bem ao largo, distante vários qui
lómetros. Trata-se de uma operação interesSante que será vista no 
filme que pretendemos projetar em seguida. t uma operação sem 
simHar no :q~undo. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - O Presidente da 
Comissão de Economia pede permissão para interromper a palestra 
de nosso ilustre visitante, Engenheiro Edilson de Melo Távora, para 
explicar que, tendo um compromisso agora ao meio-dia, não poderá 
permanecer à frente dos trabalhos. Neste sentido, convida o nobre 
Senador Vasconcelos Torres para assumir a Presidência, na quali
dade de V ice-Presidente. 

Quero, de minha parte, agradecer a presença de ilustre conferen
cista, e estã evidente, pela sua exposição, a importância do assunto. 
Infelizmente, não poderei ouvi-lo até o firii, como era do meu desejo. 

Aproveito ainda a oportunidade para registrar a presença, mui
to honrôso para nós, do ex-Deputado e ex·Governador de Pernam
buco, Nilo de Souza Coelho. 

- · (Assume a Presidência o Sr. Senador Vasconcelos Torres.) 

OSR. JOSÉ EDILSON DE MELO TÁVORA -Sr. Presidente 
devemos esclarecer que S. Ex• o Sr. Senador Vasconc_elos Torres é 
um conhecedor profundo da Álcalis e dos problemas relacionados 
com a produção e comercialização da barrilha, 

(Projeção de slides). 

Todos que atravessam, a estrada de Cabo Frio em direção do 
Arraial do Cabo vêem este emissário. Através dele, processa-se _o 

déspejo no mar, das águas residuais da Fábrica. São águas que vêm 
do mar e são restituídas ao próprio mar, por conseguinte, sem causar 
poluição. Agora, tendo em vista a maior produção da Fábrica, preci
samos reforçar as pilastras e dar uma nova dimensão ao emissárfo. 

(Projeção de slide_s) 

Estes são os compressores de C02. São equipamentos caros, 
exigindo fundações especiais que estão sendo concluídas. Aliás quase 
todos os equipamentos da Ampliação foram encomendados e, den
tro de pouco tempo, serão montados. 

O fato dos equipamentos adquiridos no exterior já terem chega
do ao Brasil, e já se encontrarem no pé da obra, representa uma 
segurança muito grande para o término do empreendimento. Faze.. 
mos questão de dizer que a execução de todas essas obras, a aquisi
çãO de todos esses equipamentos, se tem processado à custa de recur
sos da própria Companhia Nacional de Álcalis. Não recebemos um 
centavo dos cofres públicos, não recebemos auxflio de maneira 
nenhuma; pagamos todos os impostos, como qualquer empresa parti
cular, impostos federais, estaduais e municipais. E ainda fomos 
obrigados, até o fim do ano passado, a fazer depósito prévio para 
importação dos equipamentos destinados a Ampliação e até para 
manutenção da Fábrica, bem assim para a importação de barrilha a 
ser vendida ao consumidor do Brasil a preço único. 

Representa, realmente, uma vitória para a Ãlcalis, a chegada 
desses equipamentos. 

(Projeção de s/ides). 

Aqui, são as virolas c; a parte de ventilação. São peças que são, 
também, necessárias à Ampliação. Vêem·se ali o novo compressor e 
os motores. Pela própria dimensão, que se observa na tela, trata-se 
de equipamento sofisticado e caro e que, realmente, jã está ao pê da 
obra, pronto para ser montado e entrar em funcionamento, faltando 
apenas as obras civis de interligação. 
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(Projeção de s/ides) 

Vemos aqui o novo calcinador que recebemos da França. E, 
para \evâ-lo para a Companhia, tivemos que usar aquele caminhão 
de cento e tantas rodas em vista de seu grande peso. Trata-se de 
equipamento cuja fabric;ação teve de s~r acompanhada. Estamos 
trabalhando no momento, repetimos, sem calcinador de reserva. E, 
quando hâ qualquer pane num calcinador, temos problemas seríssi
mos na produção. Agora mesmo, enfrentamos um problema muito 
sério, durante trinta dias, porque o segundo calcinador entrou em pa
ne. Mas, felizmente, esse calcinador que estamos vendo, cujos traba
lhos de fundação jâ estão contratados, deverâ ser montado muito em 
breve. Empreendemos esforços no sentido de concluir no final do 
próximo ano, a duplicação da fâbrica, pondo esses equipamentos no
vos, pesados e sofisticados a funcionar. 

(Projeção deslides) 

O que vemos agora é uma ilova coluna de carbonatação. É um 
dos processos difíceis no processo de fabricação de barrilha. Estã
vamos sem reserva de carbonatação. Esta é uma nova coluna que 
também está sendo montada, o slide dâ uma idéia da grande dimen
são do empreendimento. 

(Projeção de slides) 

~ta é uma fãbrica de sal refinado, que está sendo construída 
pela Alcalís. Em dezembro, deveremos ter uma fábrica inteiramente 
nova de sal refinado, sal doméstico. Embora não seja usado no 
processo industrial para a fabricação de produtos qu[micos, temos :as 
nossas salinas, devemos aproveitar a salmoura e instalações desativa
das para fabricação de soda cáustica e por isso estamos mOiltando 
uma fábrica moderna com sistema de embalagem bem projetado e 
atendendo às exigências d-a Comissão Executiva do Sal. Serã uma 
indústria padrão da Álcalis, reguladora do mercado, implantada den
tro de uma polftica: de incentivOs à produção de um melhor sal no 
Estado do Rio, que não coilta com os fatores de clima favoráveis co~ 
mO' OS do Estado do Rio Grande do Norte. J;nquanto o Rio Grande 
do Norte procura aperfefçoar cada vez mais as suas instalações para 
melhoria de produção do seu sal, a situação no Estado do Rio 6 prati
camente estacionária, daí o papel importante dessa fãbrica de sál refi-
nado da Álcalis. _ -

A Álcalis terá uma espécie de fábljca padrão com uma produ
ção de 30 mil toneladas/ano, produção razoãvel, embora sem maior 
peso no faturamento_ da Empresa. A Álcalis considerou necessãrio 
colaborar no suprimento da região com um sal de boa qualidade 

(Projeção de slides j 

Temos ali os criStalizadores. Dentro do processo de Ampliação 
da Fábrica de Cabo Frio a maior preocupação reside na produção de 
sal para o processo industrial da barrilha. 

Utilizamos, na Fâbrica de Cabo Frio, sal vindo do Rio Grande 
do Norte, sal produzido nas nossas salinas e sal de combustão. Preci~ 
samente, com a duplicação da Fâbrica, no próxitrio ano de 360 mil 
toneladas de sal. 

Necessariamente, estamos procurando melhorar a produtivida~ 
de das nossas sali_nas e aumentar a área de produção, para uma me
nor dependência de terceiros, até mesmo por questão de segurança 
pois o sal do Nordeste vem transportado em navios. Pretendemos 
também com o tempo, desativar a combustão submersa que reab:nen
te nos é onerosa, porque utilizamos o óleo combustível porém vital 
no momento para a Álcalis. 

Por conseguinte, hoje, um dos mais importantes piojetos da 
Companhia Nacional de Álcalis é o chamado "Projeto do Sal". Fala
remos adiante sobre ele mais detalhadamente, entretanto jâ demos 
uma idéia do que jâ estâ sendo feito, das providências tomadas. O 
projeto jã estã em execuÇão. -

(Projeção de s/ides j 

Este dispositivo regula a ãgua aduzida de Juturnaíba, para 
distribuição na Fábrica. Nós produzimos água, temos um reservató~ 

rio, um manancial em Jutlirnaíba, e_uma adutora de 5:5 km de exten
são. 

Fornecemos âgua tratada 'pela Ãlê<iJis, às populações de 5 mu
nicípios embora a Empresa, evidentemente não tenha esta incumbên
cia. A Álcalis precisa de âgua pura para a fabricação da barrilha; o 
processo industrial exige água de alta pureza. Produzimos uma água 
pura, temos o reservatório da Empresa, fazemos a captação, a adu
ção, o tratamento, o f01:nec;imcm.to da água, tudo isso com os próprios 
recursos da Âlcaus. Com o aumento da produção, iremos precisar de 
um suprimento maior. Enlãô, estamos fãzepdo este booster, que tem 
tal finalidade. Como vemos a obra estâ b"ástante adiantada perto de 
ser concluída. 

(Projeçào de sli_d~s J 
Notem que há um reforço na estrutura das colunas de absorção 

e destilação, se não me engano são 13 andares. É uma obra grande; 
V. Ex•s podem fazer um juízo do que representa, em linhas gerais, es
se nosso trabalho de Ampliação. Quando falamos em Ampliação 
muitos acham que a amplíaçãci está demorando, porque não sabem 
que essa ampliação é uma obra gigantesca, que implica também em 
compras de equipamentos estrangeiros, altamente pesados e sofistica
dos, numa montagem difícil em obras civis de grande porte- e tudo 
realizado com os recursos da própiia Compa-nhia Nacional de Álca
lis, que as vezes, sofre, como agora, porque não houve ainda, por 
questões burocráticas, o repas9e dos aumentos dos preços oficialm.én
te autorizados no sal e no óleo combustível e 'nas outras matérias
primas. Ainda estamos vendendo a barrilha pelos preços antigos da 
matéfia-priina. 

(Projeção de s/ides) 
Vemos aqui o cais de calcário; a draga opera no final da Lagoa 

de Araruama. Essa draga retira o calcário, depois lava-o e o deposita 
em barcos menores. São várias barcaças que operam, cada uma com 
200 toneladas. 

Essas barcaças de ca!cârio~ passam por esta eclusa, a seguir se
guem por este canal de navegação e depois desse canal de navegação, 
chegam até este porto, Ílo coração da Fábrica. Este porto de calcá
rio, justamente em face da ampliação que se processa e porque já 
estava muito antigo, está sendo totalmente refeito, reconstruído, con
forme podemos ver. 

Vamos ter agora, para o recebimento do_ calcârio vindo de 
Araruama, um porto de calcârio mã.is moderno. Ele nada tem que 
ver com o Porto marítimo do Forno, do qual jã falamos, onde atra
cam os navios com sal do Nordeste e óleo combust[vel. 

. (Projeção de slides j 
Estes são os consumos unitários: sal--1,75 t; calcário- 1,:55; 

calcário - 0,05; óleo combustível - 0,8; âgua do mar - 96 metros 
cúbicos; água doce 12 metros cúbicos; sulfato de sódio, 0,031 e ener~ 
gia etétric~, 210 Kwh. Estes são os consumos unitários p(cada tOnela
da de barrilha. 

Subprodutos: serão obtidos _da solução aquosa, das ãguas-mães 
da Fábrica de Sal. e dos líquidos residuais da Fábrica de Barrilha, e 
de sua mistura: cloreto de câlcio (empregado na compactação de es
trada e na exploração de petróleo}; gesso (çonstrução civil, cimento); 
bromo (indústrias químicas). 

Derivados da barrilha: serão obtidos partindo-se do produto 
prin~ipal ou de sua linha de fabricação; bicarbonato de sódio, utiliza
do na indústria farniacêutica, na fabricação do pó químico contra 
incêndio, na- produção monohidrato para a indústreia de fotografia. 

Via de regra, as fábricas de barrilha dos outros paises, além de 
fabricarem a barrilha, aproveitam as suas águas residuais, as chama
das águas-mães para fabricação de subProdutos. Não somente su
prem indústrias, como reduzem os custos da barrilha. 

Ao longo dos anos, a nossa Fâbrica de Cabo Frio, funcionou 
sem o devido e necessário app_i_o, e pcir isso as Administrações da 
Empresa não conseguiram levar a efeito osprojetos de aproveitamen
to das ãguas-mães e nem _os Projetas de fabriCação dos dÚivados de 
barrilha. A a tua! Adminístração" resolveu correr o riSco e lançar-se à 
execução da Ampliação, enfretando diticuldades e definírido um 
:-ronograma. 
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Após concluirmos o projeto da duplicação da Fábrica de Cabo 
Frio, imediatamente partiremos para a fabricação desses derivados e 
dos subprodutos, o que dará um caráter moderno à Fábrica de Ca~ 
bo Frio, com a conseqüente redução dos seus custos na fabricação da 
barrilha. 

Todas as fábricas de barrilha_ do mundo fabricam além da bar
rilha os subprodutos e os derivados. 

O Brasil vinha agindo diferentemente. Por quê?_~ Justamente 
pelas razões a que nos referimos: faltava uma concepção exata do 
que realmente significava a barrilha, não havia interesse pela indús
tria pesada de base. Durante muitos anos, o Brasil, voltou suas 
preocupações para outros empreendimentos. Ao longo do tempo, as 
nossas indústrias de base não receberam incentivos que necessita
vam e dessa forma chegamos a uma situação como a de hoje, quando 
atingimos um crescimento industrial muito grande, sem que existam 
em contrapartida os insumos, as matérias-primas pará aSsegurar esse 
desenvolvimento industrial. O atual Governo porém empenha-se em 
modificar o panorama apoiando as indústrias de base. 

( Projeção de slides) 
Aproveitamento da área de Cabo Frio 

Área total da Companhia na Município de Cabo FriCi: 23 mi
lhões e 243 mil metros quadrados em números redondos. 

Aproveitando das áreas: áreas fronteiras às praias e sem utiliza
ção industrial. Trata-se de um projeto que a atual Administração da 
Álcalis concebeu, mas tantos são os trabalhos que estão sendo 
desenvolvidos pela Empresa agora com a duplicação da Fábrica de 
Barri!ha com o "Projeto Sal", "Projeto de Calcário", com a 
ALCANORTE, que ainda não foi possível colocá-lo na prancheta. 

Para realização dess~ P_r_ojeto, necessário se faz; que seja criada 
uma mentalidade adequada. Como dissemos, a Álcalis possui uma 
área superior a 23 milhões de metros quadrados, localizada na região 
mais bonita do Rio de Janeiro, compreendendo parte da Lagoa de 
Araruama - praias lindas- como poderá ser verificado __ no filme 
que vamos passar. 

Trata-se de uma área localizada numa região do Brasil mais 
adequada ao turismo. Estamos fazendo um programa para destina
cão das nossas áreas: área do complexo industrial, inclusive 
compreendendo nela a ampliação da Fábrica; âreas para indústrias 
satélites, resultantes de aproveitamento das á~uas-mães, das águas 
residuais, e dos subprodutos. Defiriida a parte industrial, incluída 
nela a área para construção de unidades residenciais de empregados 
(temos as unidades residenciais de empregados e a Administração 
executa um projeto de aumento dessas unidades) e com a separação 
dessas áreas, ficamos com áreas notáveis para o Projeto pretendido, 
inclusive área com ilha nas proximidades a poucos metros da praia. 
Existe aliás uma área com praia totalmente isolada, ainda sem aces
so. Veremos aqui por exemplo nosso pré-concentrador, uma barra
gem de 10 km construída pela Ãlcalis e logo a seguir uma praia 

(continuam os s/ ides). 

Entendemos que a idéia merece atenção e oportunamente será 
feito um grande projeto de turismo, talvez com a colaboração da 
EMBRA TUR e apoio do Governo. Esse Projeto nada deverá ter 
com a venda ou loteamento da terra. Deverá ser um Projeto de turis
mo, bem elaborado, com construção de edifícios dotados de garagem 
para barcos, campo de pouso p/pequenos aviões, hotéis, etc. para 
venda de acordo com planos adequados, devendo os recursos da 
provenientes desta venda serem aplicados no desenvolvimento indus
trial da Ãlcalis. que indiscutivelmente necessita muito de recursos, 
para acelerar os seus planos de expansão. 

Com a projeção do filme, verificarão V. Ex•s que esse proje~o te
rá um dia de ser executado pois o Governo não pode dar-se ao luxo 
de guardar áreas tão preciosas sem utilização. 

O Projeto da Álcalis poderá oferecer ao Brasil uma região de 
turismo tão bela quanto Acapulco. 

Temos toda uma infra~estrutura de serviços, belezas naturais, 
praias e ilhas, dentro do Rio de Janeiro. Hoje em dia, quem vem de 
São Paulo em visita a Álcalis, toma o avião e desce na Base de São 

Pedro d'Aldeia, em mesmo tempo do que o necessário para cobrir de 
automóvel o percurso São Paulo-Santos. 

Projeto de sal 
Consumo anual da Fábrica de Sal de Cabo Frio: atual, 263 mil 

toneladas; consumo anual da Fábrica de Sal de Cabo Frio ampliada, 
350 mil toneladas; consumo de sal das Fábricas de Cabo Frio e 
Macau, em 1981,660 mil toneladas;_cons_umo de sal nas fábricas de 
Cabo Frio, Macau e Sergipe, cerca de l milhão de toneladas, 
admitindo~se que o projeto de Sergipe venha a ser executado. 

Conforme se verifica, o sal representa fator de elevada importân
cia para uma Fábrica de barrilha. 

A Companhia Nacional de Álcalis~ a maior consumidora de sal 
do Brasil, portanto, não poderá ficar alheia aos problemas relaciona
dos com a produção desse insumo. 

Se todo o nosso processo industrial se fundamenta no sal e no 
calcário e tendo em vista ainda que, em decorrência da lei, a Álcalis 
se vê na obrigação de estudar e pesquisar no setor mineral, temos que 
realmente elaborar e realizar um projeto de sal que assegure a 
expansão da Empresa. 

Antigamente, nós tínhamos o Instituto Nacional do Sal, que se 
extinguiu. Hoje, temos a Comissão Executiva do Sal, órgão normati~ 
vo com experiência, porém sem dispor de recursos financeiros e sem 
atribuição de atender a Álcalis. 

A Álcalis tem imperiosa necessidade de considerar com realismo 
o problema do sal. Esta é a verdade. Temos que abrir os olhos, en
quanto é tempo, para esse problema. 

Foi por este motivo que tomamos essas decisões em relação ao 
Projeto do Sal. Designamos uma Comissão composta dos melhores 
técnicos em sal, e, no orçamento da Empresa, consignamos uma do
tação para o início de sua execução. Dçterminamos, que estudos 
fossem realizados com vistas a melhorar a produtividade das salinas 
da Empresa, através de uma tecnologia apropriada à região. Cada 
salina deverá produzir mais, a exemplo do que tem ocorrido com 
salinas em outras regiões do mundo, que melhoraram a sua 
produtividade, através de processos modernos empregados. 

Como a área de nossas salinas é muito grande- 800 hectares de 
salinas- temos condições de ampliá-la ainda mais, isto ~. con~truir 
novas salinas. Estamos hoje preocupados com esse programa. 

Por outro lado, está também a Álcalis atenta a problema de 
maior importância, relacionado com as possíveis repercussões da 
exploração do sal-gema de Sergipe sobre o sal de evaporação, inclusi
ve em relação à indústria salineira do Rio Grande do Norte, que de
verá suprir a ALCANORTE. O aproveitamento dos _sais d_e potássio 
determinará a produção do sal-gema em escala crescente. Este sal
gema irá salinizar as terras e os rios de regiões circunVizinhas, por
quanto tem que ser depositado em algum lugar, exigindo sua utili
zação. Como a indústria da barrilha consome grande quantidade de 
sal e tendo em vista que a demanda estã crescendo, a Álcalis consi
dera com maior atenção à instalação de uma unidade de produção 
naquele Estado. Os vendedores da barrilha estrangeira, que consta
tam o aumento das nossas importações de barrilha e que procuram 
dificultar a Ampliação da Fábrica da Álcalis de Cabo Frio e o Proje
to ALCANORTE, não vêem com bons olhos esta idéia e divulgam 
através de seus prepostos, que haverá excesso de produção do 
insumo. Entretanto o estudos técnicos, com base em fundamentos sé
rios, indicam que em meados da próxima década, começarâ a haver 
prenúncios de escassez de barrilha no mercado internacional. 

Sob todos os aspectos o Projeto do Sal ~ da maior importância 
para a Álcalis e para o Brasil. A Álcalis tem criadas sei!! ~ubsidiárias 
a serem implantadas, e nossa intenção é colocar uma delas para cui~ 
dar exclusivamente do problema do sal. 

Em matéria de sal, muito terâ de ser feito justamente por falta 
de uma política de Governo definida em relação ao assunto. E a 
Álcalis se preocupa muito com esse problema. 

Acresce ainda a circunstância do funcionamento normal da 
Álcalis de Cabo Frio, depende dos navios procedentes do Rio 
Grande do Norte, com carregamento de sai. Portanto, toda essa 
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conjuntura tem que ser analisada tendo em vista os interesses 
maiores da Empresa, malgrado o ponto de vista contrário dos 
fornecedores dessa matéria-prima. 

(Projeção de Slides) 
Esta é a produção aparente da barrilha, produção e consumo 

aparente. 

Verificamos que a ALCANORTE vírá evitar um problema da 
maior seriedade para o pais. O crescimento de importação de 
barritha representa uma sangria crescente de divisas e uma dependên
cia do nosso crescimento industrial do estrangeiro. 

( Projeção de slides) 
O grãfico mostra bem o mercado aparente - o mercado está 

figurado pela linha pontilhada. De acordo com a projeção, está 
prevista para 1979 uma produção de 200 mil tjano. Atingiremos cer-
tamente essa meta. 

Quando a Fábrica de Macau entrar em operação em 1981, fica
remos em situação mais tranquila, que melhorará quando for exeCu
tada a segunda fase do Projeto, que permitirá uma produção de 400 
mil toneladas. Esta produção_juntamente com a produção da Fábri
ca de Cabo Frio, atenderá durante um certo período com barrilha na
cional à demanda do país. Qualquer brasileiro que observe esse gráfi
co de mercado, concluirá pela importância do carbonato de sódio pa
ra o nosso país. 

Não hã dúvida de que tem acontecido no Brasil um verdadeiro 
milagre. A Fábrica da Âlcalis vem produzindo acima do permitido 
aos equipamentos. A Âlcal_is não pode portanto ser criticada de 
maneira nenhuma pela sua produção de barrilha. 

O crescimento da demanda, decorre obviamente, do crescimen
to da indüstria nacional. Por esta razão, deve-se socorrer o país com 
novas unidades de produção, isto é, com as unidades de Cabo Frio, 
com a ALCANORTE e mais tarde, com uma unidade em Sergipe. 

(Projeção de slidf!s} 

O grãfico nos mostra o preço médio da barrilha importada, 
atualmente mais baixo, principalmente se comparado com o preço 
médio por ocasião da crise do petróleo, quando os preços subiram 
muito. Os dados revelam que o preço da barrilha estrangeira baixa 
quando a nossa Fãbrica tem uma produção firme, isto é, quando 
temos condições de atender à demanda mais urgente e assim po
demos desenvolver uma estraté:'&!! para aquisição do produto no es
trangeiro, Quando surge um problema com a nossa Fâbrica, ou seja, 
quando ocorre uma queda de produção, aumentam os preços da 
barrilha estrangeira. 

Atuatmente o preço da tonelada da barrilha está na base de 70 a 
80 dólares, havendo indícios de que subirá no próximo ario. EsSa co
tação refere-se a preço FOB. 

b muito fácil a crftica do vendedor de barrilha que habilmente 
refere-se aos preços da barrilha nos Estados Unidos e nl,i Europa. O 
fornecedor da barrilha estrangeira afirma que a barrilha estã 
custando 80 dólares por exemplo e que a Companhia Nacional de 
Álcalis vende barrilha a preço três vezes mais caro. Não diz. que esse 
é o preço na fábricas dos Estados Unidos, não faz referência às 
despesas com frete - somente em frete pagamos 70 dólares por 
tonelada, não faz alusão as despesas com os impostos, com Alfânde
ga, com infra-estrutura de serviços e propositalmente esquece ·que 
para toda a barrilha importada, desde a oficialização da exigência 
até a presente data, a Álcalis fez o depósito prévio. Quando pressio
nada por críticas injustas, a ÃicaHs declarou certa ocasião que abri~ 
ria mão do controle da importação, tendo recebido apelos das indús
trias que adquirem barrilha para utilização e não para repasse, no 
sentido de que o controle fosse mantido, pois do contrário o pais vol
taria à situação passada de câmbio negro do produto. A Álcalis co
mo Empresa do Governo não tem absolutamente interesse de 
ganhar excessivamente nem de fazer comércio ilegal na comerciali~ 
zação de barrilha. A Álcalis compra a barrilha com seus recursos e 
fornece a preço único, ao Brasil ioteiro, atendendo à grande como à 
pequena indústrta; assim, não há possibilidade de câmbio negro, 

nem de uma grande indústria que precisa de barrilha fazer uma esto
cagem em detrimento das pequenas indústrias. 

(Projeçào de s/ ides) 
Aquí está um quadro da importação, onde se vê, o crescimento 

das importações e o crescimento industrial do país. 
Em 1970, houve uma produção de 110.665 toneladas de bar

rilha, entretanto ocorreu uma pequena importação, apenas duas mil 
toneladas; em 1971, a fábrica produziu 125.401 toneladas e a impor
tação foi pequena, de 25.791 toneladas; em 1973, a produção foi de 
135.103 toneladas e a importação foi de 42.232 toneladas; em 1974 a 
produção foi de 127.595 toneladas e a importação foi de 22.078 
toneladas. A partir desse mesmo ano, ou seja, no atual Governo, a 
fábrica aumentou sua produção, atingindo a' faixa mãxima de produ
ção permitida aos equipamentos e mesmo assim cresceram as impor
tações, o que demonstra o crescimento industrial do país: 

1974- produção- 153.048 t importação- 30.043t 
1975- produção -148.027t importação- 55.465t 
1976- produção -150.0l2t importação -71.000t 
Para o corrente ano (1977) admitida uma produção na faixa da 

capacidade maxima permitida dos equipamentos, ou seja, acima de 
140 mil toneladas, a importação deverá ser da ordem de 140 mil 
toneladas. 

A barrilha é indispensável à fabricação de produtos nacionais de 
exportação, como calçados, couros em geral, vidros planos e outros, 
havendo um reembolso dos dólares despendidos, que se transforma· 
rão em lucros quando atingirmos a auto-suficiência de produção. 

(Projeção de Slldes.) 

Aqui figura o desempenho da Álcalis, na administração atual 
quando conseguimos bom desempenho. 

Produção anual de carbonato de sódio, 150.012 t, acima da ca
pacidade máxima de produção permitida aos equipamentos. A capa
cidade nominal, capacidade de projeto é de 150 mil toneladas/ano. 
Esta produção nos permitiU melhor índice de lucro para a Empresa, 
ficando assim assegurado o desenvolvimento dos trabalhos de Am
pliação, 

(Projeção de Slides.) 

Ainda no ano passado foram registrados os seguintes dados: 
Produção recorde anual d_e barrilha densa, 77 mil toneladas, pro

dução record!! mensal de barrilha no mês de dezembro. Houve, por
tanto, um mês do ano em que conseguimos bater um recorde na Em
presa: 15.600 toneladas. 

Produção de sal bruto pelo processo de combustão submersa, 
119 mil toneladas; produção recorde de calcário conchífero, 
254.1 I7 toneladas; produção de sal refinado, 28.222 toneladas. Em 
breve concluiremos a montagem da secagem das novas instalações de 
expedição. As instalações de sal serão modernas, permitindo a produ
ção de sal seco dentro e de acordo com as especificações da Comis
são Executiva do Sal. 

Outros dados indicadores do desempenho da Álcalis o ano pas-
sado: 

Produção de utilidades, como água e energia, inclusive para for~ 
necimento a terceiros. A Companhia fornece âgua potâvel às popula
ções de Araruama, São Pedro D' Aldeia, São Vicente, Silva Jardim e 
Cabo Frio. 

Fotos da ampliação da produção da Fãbrica de Bartilha. De-
pois da execução da segunda fru;e do Projeto Cabo Frio, a fâbrica 
passará de 150 mil para 200 mil toneladas/ano. 

Obtenção de autorização para a prospecção de calcârio em toda 
a ãrea da Lagoa de Araruama, sendo que a concessão antiga era dC. 
apenas um terço daquela lagoa. 

Abastecimento do mercado mundial de carbonato de sódio em 
1976, tendo a Companhia suprido o mercado com sua prOdução e im
portações feitas com seus próprios recursos financeiros. A Compa
nhia, sem receber ajuda financeira de qualquer natureza, atendeu a 
toda a demanda de barritha do Brasil, apesar de obrigada de chofre a 
fazer o depósito prévio para importação desse insumo necessário à 
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Complementação da produção nacional. Todas as indústrias, situa
das nas diferentes reglões do País foram atendidas em barrilha, não 
tendo havido um caso sequer de uma indústria parar por falta do pro
duto. 

Críticas foram feitaS por algumas indústrias que pleiteavam quo
tas além do necessário para o seu funcionamento normal e com esto
ques de quatro a cinco dias, com alegação de que um estoque de 17 a 
20 dias ofereceria mais tranqUilidade de trabalho. O Governo achou 
por bem não alterar sua política de importação durante um determi
nado período, assegurando o fornecimento necessário ao trabalho 
normal. 

Sem dúvida os pedidos de aumento de importações não deve
riam ter sido feitos à Álcalis, cuja infra-estrutura de serviço permite 
importar qualquer quantidade de barrilha, porém aos órgãos do Go
verno responsáveis pela execução da política de importação. 

A experiência, o conCeitO e a organização da Ãlcalis, garantem 
condições à Empresa de adquirir no eX.ti::rior pelos melhores preços e 
no menor tempo qualquer quantidade de barrilha. Como Empresa 
do_ Governo, a Álcalis tem a preocupação de trazer para o Brasil o 
melhor produto e de efetuar o fornecimento pelo justo preço. Consi
derando as instabilidades do mercado, a necessidade de uma estraté
gia com vista ao aproveitamento -de navios com possibilidade de acei
tar carregamentos nas datas de maior demanda; a circunstância do 
produto ser adquirido em países diversos (Bulgária, Romériia, Polô
~nia, Estados Unidos etc.); o fornecimento sem solução -de éon-tiO.ui
daél.e atesta o bom desempenho da Álcalis. O atraso de um navio, ou 
uma queda de produção de uma Fábrica responsável pela partida de 
importação, poderá determinar a interrupçãO no forneCimento da 
barrilha. As precauções da Empresa têm evitado ocorrência dessa 
natureza. Devemos dar graças a Deus e podemos considerar um mi
lagre- todos os pedidos de barrilha terem sido atendidos apesar da 
exigência do depósito prévio. Os pleitos de estoques maiores justifi
cam-se, como medida de precaução e a Álcalis procura aumentar 
suas quotas de importação para complementação da produção ·de 
sua Fábrica. 

Não podemos deixar de enfatizar bem que esse foinedmento 
normal foi feito com recursos da própria Empresa e com obrigaÇão 
do depósito prévio decorrente da Resolução nq 354, sem que a Com
panhia, apesar dos esforços desenvolvidos, conseguisse pelo menos 
uma linha de crédito para importação de taxas favorecidas, como se
ria justo, Quando nos referimos ao desempenho da Álcãiis" em rela
ção ao atendimento da demanda, temos de nos referir a outros as
peCtos Pãra uma melhor configuração da Empresa. Devemos desta
car como providência oportuna, no exercício passado, a correção 
monetária do seu 'ativo imobilizado, que permanecia a custos históri
coS de 77 milhões para 1.400 milhões de cruzeiros, isto porque a falta 
dessa correção vinha causando distorções na sua estrutura financei
ro-econômica. Essa medida, juntamente com outras adotadas, permí
tir<im o aumento do capital da Empresa de 350 milhões para um bi
lhão de cruzeiros. O aUmeilto do capital deu uma nova dimensão a 
Companhia. Com esse aumento de capital, tornaram-se possíveis me
lhores negociações, porquanto representou um suporte mais substan
cial para essas operações. 

(Projeção de S/ides) 

Aqui, são mostrados, em milhões de cruzeiros, os investimentos 
realizados em 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976 e também os 
acumulados. Os dados revelam um crescimento dos investimentos, 
que decorreu, como foi dito, da polftica adotada, do aumento de 
produção e também da aquisição de carbonato de sódio, em países 
que nunca haviam negociado com o Brasil, como os países do leste 
europeu, onde compramos barrilha por um preço mais baixo. Conse
guimos, igualmente, um novo sistema de aquisição, ou seja de barri
lha'a granel, o que veio reduzir, em muito, os nossos preços. Foi uma 
estratégia de comercialização que, realmente, trouxe bons êxitos à 
Companhia. 

(Projeção de Slides) 

Álcalis do Rio Grande do Norte- ALCANORTE. Eis algU
mas informações sobre o projeto: organização em 30 de outubro de 
74, investimento total de 2,5 bilhões de cruzeiros; participação nos 
investimentos do Tesouro Nacional com 29,20%; SUDENE e 
FJNOR27,90%; FINAME 17,60%; BNDE, 17,24%, BNH 2,60%. Fi
nanciamento externo 5,46%; reformulação acionária ocorrida; com
pra, pela Álcalis, da totalidade das ações da ALCANORTE; perten
centes ao Grupo AKZO. Atualmente a colaboração deste grupo está 
restrita à Assistência Técnica sob controle nacional. Com o afasta
mento dos holandeses da ALCANORTE, o empreendimento ficou 
totalmente livre de rarticipação estrangeira na sua administração. 
Quando chegamos à Presidência da Companhia Nacional de Álcalis 
ocorria o contrário; isto é, havia um acordo de acionistas, através do 
qual o Grupo AKZO participava, com poder de decisão, da admi
nistração da ALCANORTE. Dada a inconveniente situação, a Com
panhia Nacional de Álcalis adquiriu as ações do grupo holandês. 
nacionalizando o empreendimento. Hoje, toda a administração da 
ALCANORTE é brasileira, e estamos, inclusive, com a preocupação 
de absorver o know-how holandês. A tecnologia de barril h a é restrita 
a determinados países e até mesmo são raras as publicações de na tu~ 
reza têcnica. 

Para absorção deste know-how, contratamos um irupo de 
engenheiros brasileiros, porém com boa experiência, que estão 
engajados na ampliação da Fábrica de Cabo Frio e no Projeto ~o 
Nordeste. O Brasil jã possue um know-how próprio em barrilha, 
adquirida com a construção e funcionamento da Fá_b_rica de Cabo 
Frio. E graças a esse know-how tornou-se possível a construção da 
ALCANORTE como empreendimento nacional. Se os técnicos de 
Cabo Frio não dominassem o processo de barrilha, jamais .a Fábrica 
do Nordeste poderia vir a ser construída nos termos atuais e tería
mos de aceitar o quadro inicial de domínio holandês na 
ALCANORTE. Cumpre salientar, que além do know·how a serviçO 
da ALCANORTE, nos difíceis momentos de falta de recursos, a 
Álcalis tem colaborado com o empreendimento, através da coopera
ção permanente de sua infra-estrutura administrativa. A Álcalis pos
sue, aliâs, têcnicos em barrilha do melhor nível em igualdade com os 
melhores técnicos estrangeiros. 

O nosso know·how em carbonato de sódio é tão bom, que agora 
mesmo estamos recebendo um pedido de assistência técnica do Peru, 
que vai montar uma fábrica de barrilha. Os técnicos daquele pafs vi
rão em breve, para realizar um estágio no Brasil. 

Implantação da Fábrica de Barrilha em Macau- Estratégia 

A implantação da ALCANORTE faz parte do. plano que visa a 
tornar o Brasil auto-suficiente na produção de barrilha, condição 
bâsÍca para um desenvolvimento industrial, sem dependência do es
trangeiro. A conclusão da montagem e o início da operação obviaM 
mente dependem da alocação de recursos, sendo 1981 o prazo previs
to. A implantação da ALCANORTE depende dos recursos disponíK 
veis e da consignação e liberação das verbas necessárias. Atualmente 
os recursos postos à disposição não estão sendo liberados nos prazos 
previstos, em vista da desaceleração dos empreendimentos do Gover
no. Trata-se de um problema que tem de ser esclarecido, a fim de que 
fique explicado o andamento das obras. De qualquer forma a 
ALCANORTE é um projeto irreVeiSíVet. 

O Presidente da República, atravês do MIC tem dado apoio ao 
empreendimento, o que assegura o seu êxito. Por enquanto, os traba
lhos estão se desenvolvendo normalmente. 

O projeto em linhas gerais, encontra-se na seguinte situação: 
projeto básico concluido; detalhamento em andamento; a compra do 
terreno destinado à fábrica no Municfpio de Macau já efetuada, bem 
como a aquisição da área no Municfpio de Pendência para captação 
da água e para Vila Industrial; foi efetivado o pagamento e recebido 
o projeto básico de Engenharia, elaborado na Holanda, do grupo 
AKZO; homologação do acordo CACEX, com 78% de equipamento 
nacional, aspecto importante, que deve ser ressaltado, porquanto ini-
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cialmente, cabia ao grupo AKZO, orientar a compra dos equipamen-
tos._ 

Repasse de recursos- A parte da compra de equipamentos es
trangeiros poderá vir a ser efetuada através do Ban<;O do Nordeste; 
poderiarnos fazê-lo atray~ de__qualquer banco, porque não existe n_e-
nhum obstáculo legal impedindo. Tendo em vista que ajudando o 
Banco do Nordeste, estaríamos ajudando o próprio Nordeste e esta
ríamos negociando um estabelecimento oficial de crédito, procura-
mos tomar tal decisão. -- ---

O SR. ANTONIO Fl.ORENCIO- E o Projeto de Sergipe? 

O SR. JOSE EDILSON DE MELO T Ã VORA - Trata-se de 
um projeto que está nas cogitações do Governo e da Companhia Na
cional de Álcalis, tendo em vista o crescimento da demanda do çarbo
nato de sódio no mundo e no Brasil e as condições que o Estado ofe
rece. O Brasil tem condições de construir uma terceira unidade de 
produção de carbonato de sódio, mesmo porque a produção de Ca
bo Frio e da ALCANORTE atingirá a quatrocentas mil tonela
das/ano, na próxima etapa e a demanda continuará crescendo. 

Sergipe possUi matéi"ia-Piima, s-al, calcário, infra-estrutura de 
serviço ou seja energia elétríca, estrada de rodagem, etc. Tudo is~o fa
cilita a imPlantação da nossa terceira unidade de produção. Essa ter
ceira unidade, naturalmente, sairá de acordo com as circunstâncias e 
na devida oportunidade. A Álcalis não despreza, nem poderia despre
zar, ·esta idêia como empresa estatal responsável pelo atendimento da 
demanda nacional de barrith_a. _Repetimos: se Sergipe dispõe de calcá
rio abundante, sal, água e de infra-estrutura de serviços: se há indi
cias de escassez de barrilha no mercado na próxima década, o Proje
to Sergipe deve ser visto com atenção. Será o terceiro pólo de produ
ção de barrilha nacional. 

Com referência à barrilha oriunda da Trou-a, produzida nos Es
tados Unidos, deve-se ressaltar que as jazidas descobertas em Green 
River, Wyoming em 1938, somente entraram em fase de exploração 
comercial em 1952. _ 

Os vendedores de barrilha, divulgam que existe trena em abun
dância nos Estados Unidos e que a barritha oriunda da trona pode 
ser vendida a preço baratíssimo e combatem a construção de unida
des de carbonato de sódio no_Brasit, chegam mesmo, através de intér
pretes pessoais a minimizar a importância da Álcalis e a sugerir a pa
ralisação do Projeto ALCANORTE. Eles têm os seus agentes, que se 
infiltram em dCterminados e importantes setores e vão divulgando es
ses conceitos sem o menor comedimento. Procuram-nos convencer a 
parar, durante alguns anos, os projetas que visam nossa auto-sufi~ 
ciência na produção de barrilha, alegando que é mais barato impor
tar do que construir uma fábrica de barrilha. Se tal raciocínio fosse 
feito em relação ao petróleo, porque "um litro de petróleo custa à 
PETROBRÃS recursos e empenhos", passaríamos a depender para 
sempre da OPEP, na mesma linha de raciocínio não teríamos implan
tado a indústria automobilística. Não hâ dúvida gue compramos 
mais barato um Mercedez Benz na Alemanha do que o carro nacio
nal; a tese do ·~rust" internacional embora absurda, infelizmente 
ecoa nos ouvidos de brasileiros menos avisados. _ 

É necessário que fique claro que a trona pertence ao americano, 
que não e· barrilha natural, porém um minério composto de outros 
elementos, entre os quais o carbonato de sódio. 

t=; preciso, ainda em r~lação à trona, ficar bem claro que não te
rri~s no Brasil jazidas de trena definidas,.e as ocorrências desse miné
rio no nosso País são em regiões distantes não servidas por estradas 
de rodagem ou estradas de ferro. _ 

Vejam V. Ex•s que estamos executando um projeto nO Rio 
Grande do Norte, necessitando apenas da pavimentação de uma ro
dovia de 150 km e o Governo enfrenta a maior dificl.!ldade para as-
faltar essa estrada. _ 

Temos ainda de considerar em relação à trona a qualidade do 
terreno e a topografia para efeito de exploração das minas. 

Nos Estados Unidos, a trona foi encontrada na região do 
Wyoming a uma pequena profundidade, depois foi send~_esc_avada, 
devendo a profundidade atingir a mil metros, exigindo para o 

aproveitamento do minério mâquinas especiais, elevadores, galerias, 
etc. A mineração da trona em profundidade e o transporte para a 
superfície, a fim de ser tratada, exigem trabalhos intensos. A trona, 
para produzir barrHha, tem de passar por um processo de indus
trialização muito grande, que exige equipamentos sofisticados e pesa
dos conforme os Senhores estão vendo nesta fotografia. t:. preciso 
lev~r em conta o local onde se encontra a trona, a distância dos 
centros consumidores de barrilha, a topografia do terreno, a estrutu
ra do solo, o grau de pureza do minério, a possança das minas, etc. 
Somente uma mina com uma produção de um milhão de tonela
das/ano, poderá assegurar condições para implantação de uma fábri-
ca de barrilha com resultados positivos. _ 

Vejamos essas fotografias: método de extração; utilização de 
máquinas apropriadas para escavação do minério; necessidade de 
tecnologia, que hoje é dominada pelos Estados Unidos; encareci
mento gradativo e contínuo, com o aprofundamento da perfuração. 
A medida em que se esgotam as camadas da superficie, a exemplo 
dos Estados Unidos, a 200, 450 metros os problemas vão aume~
tando; construção de galerias e poços de minas, requerendo proteção 
contra desabamentos. As fotos indicam o uso de pilares, restringindo 
a ârea de exploração, conseqüentemente, a possança da mina e a reti
rada do minério com máquinas escavadeiras altamente sofistica.das 
de especial fabricação; transporte do minério por esteira; moagem; 
novo transporte de material britado, com gigantescos elevadores~ 
caçambas, que buscam o minério no fundo da mina, lançando-o 
acima da superfície da terra, numa tremonha. 

Essas fotografias desmentem as notícias dos jornais encomen
dadas pelos fornecedores de que a trona é uma barrilha natural, que 
pode ser apanhada na crosta terrestre e entregue aos interessados 
para uso imediato. 

(Projeção des/ides.) 

Aqui vemos uma mineradora contínua desenvolvida pela FMC. 
Uma máquina desse gênero, necessita ser levada às galerias para esca
var a trena e, depois, o minêrfo é transportado em esteiras para o ele
vador que o conduz para a superfície da terra. Essa máquina é de 
kno"H--'-how americano. 

O processamento da trena como vemos, se faz nas seguintes 
etapas: moagem, peneira dissolvedora em imenso tanque, decanta
cão, reservatório de filtro-prensa, cristalização, segunda decant~ç~o, 
centrifugação, calcinação, refrigeração, estocagem, expedtçao. 
Vemos que a fabricação de barrilha através da trena requer um pro
cesso industrial complexo, não havendo possibilidade de acontecer 
aquilo que está sendo dito pelos fornecedores estrangeiros atual
mente no Brasil, para vender barrilha, quando observaram o cresci
mento da nossa demanda. 

A notlcia de que a trena seria barrilha pronta a ser industrial
mente usada, correu célere, inclusive pelos jornais, chegando aos 
órgãos do Governo. Foi divulgado com ênfase que os Estados 
Unidos possuem jazidas inesgotáveis de trena e podem vendê-la a 
preço acessível e, com a notícia, vieram os conselhos de que fosse 
par~lisada a construção da ALCANORTE. Uma certa revista 
chegou a publicar uma fotografia de um operário apanhando trona 
com uma pá, para jogá-la na fábrica, com nota explicando que os 
Estados Unidos possuem trona para abarrotar o mundo todo. Não é 
verdade. As possanças das jazidas americanas já estão avaliadas. 
Aquele pafs tem condições d_e atender apenas 70% da demanda atual 
e cuidam de suas reservas de trena como cuidam de suas reservas d~ 
petróleo. Hoje mesmo, enquanto correm notícias de que os Estados 
Unidos dispõem de barrilha de trena a valer, estamos comprando a 
barrilha de trena dos Estados Unidos mais cara do que a barrílha 
produzida pelo processo Solvay - o mesmo processo empregado 
por nós- da Bulgária, da Rumênia, da Polônia e da Alemanha. 

(Projeção de sltdes.j 

Aqui e~tamos vendo todo o processo de industrialização da tre
na para produção de barrilha; a máquina que vemos na foto, está 
escavando nesta área, depois passa para esta área vizinha. Após ser 
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escavado, o minério desce e passa a ser transportado de elevador pa
ra a superficie da terra. Vemos nessa fotografia o sistema de refrigera
ção, depois vemos o sistema de manuseio, no qual o material é 
apanhado e colocado no pátio, ou é levado por sucção até que entra 
no processo de industrialização - vejamos essas fases - ~ um 
processo complexo. Aqui e.-;t1io: dissolvedor, clarificador, reservató
rio, filtro, licor de alimentação, decantador, centrífuga, calcinado r
que é parecido com aquele que foi mostrado hâ pouco nas fotogra
fias de Cabo Frio. A barrilha produzida passa a ser transportada e 
colocada em silos, etc. As fotos mostram que não tem fundamento 
aquilo que alguns jornais estão divulgando. 

(Projeção de slides ). 
Vemos a calcinação, no último estágio do processo, um calcina

dor imenso, como o nosso de Cabo Frio; o sistema de expedição. 
Vemos também para transporte, os vagões especiais. Não possuímos 
redes ferroviárias, que possam suportar o peso desses vagões. 

Apesar de descoberta em 1938, a trona teve a sua industrializa
ção iniciada na década de 50; a partir d"esSa época aumentou a 
participação de barrilha oriunda desse minério no mercado america
no, atingindo hoje cerca de 70%. Como o mercado mundial de bar
rilha é de cerca de três vezes o americano, a barrilha de trona não te
rá condições de influir decisivamente nos demais países, mesmo 
porque há interesse dos Estados Unidos de preservar suas riquezas 
minerais e existem já moritaaas Indústrias que produzem pelo proces
so Solvay, em países que dispõem de sal e de calcário. 

O preço da barrilha de trona americana para o consumidor não 
é o mais baixo, conforme já dissemos, embora o custo final da bar~ 
rilha de uma fâbrica em processo de trona, quando a mina tem boa 
localização, seja mais baixo do que o Solvay; o transporte, entretan
to, para os centros consumidores aumenta excessivamente o seu pre
ço, mesmo considerando-se a e~celente estrutura do transporte 
americano. 

No Brasil, levando-se em conta o frete a granel mais baixo, ain
da assim a barrilha de trona americana chega mais cara do que a bar
rilha de Solvay procedente de outros países. 

A barritha de trona não substituirá nem causarâ a desativaçào 
das fábricas de barrilha Solvay. Não podemos garantir que a bar
rilha de trona venha a absorver nem mesmo o mercado americano. 
Trata-se de um problema dos Estados Unidos, tendo em vista que al
gumas fábricas Solvay são localizadas no interior e apresentam pro
blemas sérios com a poluição. 

Quanto ao resto do mundo, as fábricas de Processo Solvay conti
nuam a ser ampliadas, como acontece na França, Holanda e Espa~ 
nha, ao lado de novas unidades que estão sendo construídas na Hun~ 
gria, Polônia, Egito, lndia e mesmo na América; podemos citar casos 
de unidades de Solvay que estão sendo projetadas, como por exem~ 
plo na Argentina e no Peru. 

Outra notfcia divulgada no 'Brasil sobre a trona é a de que todas 
as fábricas do mundo de barrilha estariam sendo fechadas, porque os 
Estados Unidos estariam vendendo a sua trona mais barata. Eis um 
exemplo do ponto a que chegou a audácia dos fornecedores estran
geiros. 

São inúmeras as vantagens da barrilha 'brasileira: indepen-dência 
do estrangeiro, preço mais baixo ao nível do consumidor brasileiro, 
fabricação de vários subprodutos e derivados com aproveitamento 
das águas residuais. -

Uma fábrica de barrilha pelo processo Solvay, permite o apro
veitamento das águas residuais para a fabricação dos subprodutos 
que são da maior importância para o país. Já a barrilha retirada da 
trena, isto é, a barrilha minerada, não tem condições de oferecer 
esses produtos que são da maior importância, inclusive muitos deles 
atualmente importados. 

Convém assinalar também que a trona pode ser Obtida pelo 
aproveitamento das lamas existentes em alguns lagos salgados. 
Nesses casos o beneficiamento da salmoura colhida nessas regiões é 
mais complexo, havendo necessidade de carbonatar a mesma, cujo 
carbonato é transformado em bicarbonato de sódio, que, por res
friamento, se cristaliza. Os cristais são separados da água-mãe, por 

filtração e levados ao calcinador, onde são transformados em bar
rilha. 

Os Estados Unidos possuem uma mina de trona, como possuem 
outros minérios em seu território. A natureza foi~lhes pródiga; assim 
como lhes deu petróleo, lhes deu a trona e tantas outras riquezas na~ 
turais. 

Já os indícios de trona no Brasil são vagos. Até que sejam lo-
calizadas jazidas e definidas suas possibilidades de exploração, muito 
tempo deverâ ocorrer. No oeste dos Estados Unidos, o minério 
existente é de boa qualidade e em grande quantidade. No Rio Gran .. 
de do Norte, existe sal puro, calcârio abundante e da melhor purezaj 
existe uma ventilação constante e um sol quente permanentemente: 
por que iríamos deixar de produzir aH a nossa barrílha, utilizando 
processo Solvay, tradicional, que o mundo todo vem empregando pa
ra importar barrilha dos Estados Unidos? 

O vendedor de barrilha, faz uma propaganda tão bem feita em 
relação à trona, que chega a apresentar o cálculo da construção da 
ALCANORTE, com finalidade de mostrar sua inviabilidade, 
Calculam, inclusive, a ALCANORTE a preço de dólar. 

O SR. PRESIDENTE (Vasconcelos Torres)- A fase de discus
são, diga-se de passagem, foi brilhante, sucesso autêntico. E eu 
lamento- não sei se o Conferencista percebeu, mas houve momento 
em que o plenârio esteve cheio, quase literalmente cheio, notei, inclu
sive, a presença entre outros dos nobres Senadores, Magalhães Pin
to, José Sarney e Wilson Gonçalves - não como um pedido de 
desculpas, o Engenheiro José Edilson de Melo Tâvóra, que foi 
parlamentar, sabe que há dias em que o CongressO fica com um tráfe
go muito intenso. ~ o que ocorre no dia de hoje, com várias Comis
sões funcionando ao mesmo tempo e com uma reunião da Aliança 
Renovadora Nacional. 

Mas mesmo estando a hora avançada, vou abrir aqui a fase de 
debates. Uma pergunta serâ feita, mas eu teria, mesmo ocupando 
eventualmente a Presidência, vârias questões a formular, mas deixa
rei para, posteriormente, encaminhá-las ao Engenheiro José Edilson 
de Melo Távora. 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Antônio Florêncio. 

O SR. ANTONIO FLOR~NCIO - Sr. Presidente, quero, em 
primeiro lugar, congratular-me com o conferencista, pela aula excep
cional que nos deu com relação à barrilha. 

Trata-se, sem dúvida nenhuma, de_ um insumo da maior 
importância para a economia nacional. S. S• trouxe, hoje, a esta 
Comissão dados novos com relação às dificuldades que vem 
encontrando para que o seu trabalho fosse coroado de êxito. 

Vimos acompanhando com muito interesse, há bastante tempo, 
o trabalho desenvolvido pelo Doutor José Edilson de Melo Távora, 
à frente da Companhia Nacional de Âlcalis. Sabemos que esse traba
lho começa a dar os seus frutos. Hoje ele conta com o apoio intransi
gente do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, que ainda 
ontem afirmou ao Governador Tarcísio Maia, do Rio Grande do 
Norte, que a Fâbrica de Barrilha que estâ sendo instalada naquele 
Estado é irreversível e terá a sua implantação acelerada, ~qUe já esta
va dando instruções ao Ministro do Planejamento para que isso 
acontecesse. 

Quero enaltecer esse trabalho excelente que vem sendo feito Pe
lo Presidente da Companhia Nacional de Âlcalis, inclusive tendo ti
do no início da sua administração, problemas. sérios para que fosse 
possível a implantação desse Projeto do Rio Grande do Norte. As 
dificuldades foram grandes, havia interesses contrariados, acompa
nhamos, de perto, a sua luta, para que fosse ela vitoriosa. E, hoje, ve. 
mos com satisfação, diante da afirmativa do Presidente da Repúbli
ca, ainda em data de ontem, de que esse trabalho realmente será 
coroado de êxito. 

Entretanto, gostaria de discutir alguns detalhes da conferência, 
notadamente aqueles relacionados com a produção de sal. Eu não 
concordo com S. S• quanto ao problema de não haver uma potftica 
nacional do sal. Essa politica nacional do sal existe; foi elaborada e 
aprovada pelo Governo da Revolução, em 1966. 
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Em 1965, foi organizado um Grupo de Trabalho no BNDE, pa~ 
ra delinear a produção desse insumo, tendo em vista o I Plano Nacio~ 
nal de Desenvolvimento. Verificou-se que havia uma lacuna impor~ 
tante na produção de insumos bâsicos em nosso pai$, e que se Situava 
exatamente na ausência de sal em quantidade e qualidade suficientes 
para atender às necessidades de nossas indústrias. Esse Grupo de 
Trabalho definiu essas metas e apontava o Rio Grande do Norte co
mo o Estado capaz de atender às necessidades nacionais. E fez as 
recomendações, que iam desde uma infra-estrutura de portos à 
implantação de projetas importantes, com salinas racionalizadas. 
Infelizmente, houve retardamento na implantação desses projetas, 
inclusive na infra-estrutura. 

Hoje, temos um parque salineiro moderno, na Ria Grande do 
Norte, e um porto moderno, um terminal com capacidade instalada 
para, trabalhando em horas normais, escoar três milhões de tonela
das~ano de sal, podendo ser ampliado com investimentos irrisórios, 
apenas com a adição de equipamentos para exportar até seis milhões 
de toneladas, não havendo dificuldades para uma ampliação para a 
obtenção da quantidade que seja necessária. 

O que tem havida- e ê natural a preocupação do Presidente da 
Companhia Nacional da Álcalis- é o descuido, por parte do Go
verno, com relação à descarga, ao desembarque do sal em Cabo 
Frio. Nós mesmos temos sido solicitados, na qualidade de Deputado 
pelo Rio Grande do Norte, a interferir, junto ao Governo Federal, 
para que seja paralisada a combustão submersa da Companhia 
Nacional de Âlcalis pelos argumentos que o próprio Presidente já 
apresentou, de que essa produção é antieconômica. E é produzido 
esse sal, consumindo-se uma quantidade considerável de óleo. E 
tenho respondido sempre, que nós não poderemo$ fazer nenhuma 
gestão nesse sentido, até que Cabo Frio seja dotado de um porto 
para que a Companhia Nacional de Âlcalis tenha segurança para 
receber o seu suprimento necessário e a época oportuna. Nós não 
poderíamos, hoje, desfalcar a Companhia Nacional de Álcalis de 120 
mil toneladas ou 130 mil, como disse S. S•, na conferência de hóje, 
por ano e sim podemos assegurar que os navios chegariam lã e 
seriam descarregados regularmente. Hoje, os navios descarregam em 
Cabo Frio 600 toneladas por dia. Uma descarga excepcional, po
dendo atingir 800 toneladas por dia. Pode atracar apenas um navio, 
além de se considerar que os navios serão de capacidade limitada, 
porque a profundidade do atual terminal é de apenas oito metros, 
quando já existe um projeto prontinho para um novo cais que cus
taria apenas trinta milhões de cruzeiros e que elevaria esse calado 
para quinze metros, onde poderíamos atracar navios graneleiros de 
até trinta mil toneladas e onde a descarga poderia ser de seiscentas 
toneladas-hora, em vez de seiscentas toneladas-dia, reduzindo con
sideravelmente o custo da matéria-prima para a Companhia 
Nacional de Ãlcalis. Isso não prejudicaria em nada Cabo Fria, 
porque as áreas que estão sendo ocupadas para produzir sal ali são 
de valor inestimável; são em regiões nobres de turismo e que, hoje, os 
próprios salineiros estão abandonando, gradativamente, a produção 
do sal, nessas áreas, para destiná-las a loteamentos e outras utili
dades muito mais nobres do que produzir sal. 

A mão~de-obra é escassa em Cabo Frio, nos dias que correm. 
Estão utilizando lá, inclusive, grande quantidade de mão-de-obra de 
menores em condições inclusive subumanas. 

Tudo isso indica que a política do Governo, traçada através 
daquele Grupo de Trabalho, reunido na Banco Nacional de Desen
volvimento Económico, está correta. Por este motivo, apelaria ao 
Presidente da Companhia Nacional de Ãlcalis, para que S. _S• 
tomasse conhecimento - sei que ele tem~se interessado muito pelo 
problema do sal - mais profundamente, do que está sendo feito_ no 
Rio Grande do Norte, onde temos uma capacidade instalada sufi
ciente para atender às necessidades nacionais durante muitos e mui
tos anos, onde a ampliação das salinas necessita de um investimento 
irrisório, porque onde a escala de produção funciona com mais efi
ciência é no sal. Uma salina que produz duzentas mil toneladas de 
sal pode ser ampliada para produzir seiscentas mH toneladas de sal 

com investimento que não vai a 30% do investimento inicial para pro* 
duzir as duzentas mil toneladas. 

Daí a única discordância que temos em relação ao que foi aqui 
exposto. E reconhecemos, de coração- ejã o declarei através da tri
buna da Câmara- o esforço que estâ sendo feito por esse homem 
do Nordeste que vem tratando com interesse, não aponas de um 
Presidente de uma empresa, mas sim de um brasileiro autêntico que 
conhece os seus problemas e esfã, como nacionalista que é, tratarido 
do assunto cje acordo com as necessidades nacionais. 

Mais uma vez, congratulo~me com S. S• pelo excelente trabalho 
que vem desenvolvendo à frente da Companhia Nacional de Álcalis, 
e que irá, com toda certeza, assegurar ao Brasil esse insumo da maior 
importância para o desenvolvimento de nossa economia. 

O SR. JOSÉ EDILSON DE MELO TÃVORA- V. Ex• agora 
mesmo, ao longo de sua exposição, mostrou as razões da nossa 
afirmação. Realmente, a Companhia Nacional de Álcalis~ que vai 
consumir para o ano trezentas e sessenta mil toneladas de sal em 
Cabo Frio, um consumo imenso é uma empresa que trabalha dia e 
noite, fefiã.do, domingo, dia· santo, carnaval, dia de Ano Novo, que 
não pára os seus fornos. Ela não pode, até que novas decisões sejam 
tomadas, descuidar desse problema. Consideramos o problema do 
sal, um problema que precisa de definições. O próprio porto que 
-serve à Âlcalis é uma demonstração disso. ~verdade, V. Ex• disse, 
gestões foram feitas no sentido de melhorar o porto, mas o rato é que 
o porto ainda não foi melhorado. Temos pois sofrido dias de preocu
pação. Se não fosse a Combustão Submersa, que é de vital importân
cia, a Âlcalis já teria parada. A parada durante um dia apenas de 
uma fábrica como a Âlcalis é algo seriíssimo, avalie uma parada 
maior! A semana passada ficamos apreensivos com a falta de sal, 
provocada pelo atraso de um navio do Nordeste. Tivemos, então, de 
recorrer a todas as nossas salinas e ainda efetuar compra de sal nas 
áreas vizinhas e V. Ex• sabe que o Estado do Rio de Janeiro não é 
um produtor de sal, como o Rio Grande do Norte. 

Temos que estar advertidos para o problema, dentro de uma 
vizualização realista, ou seja, considerando os interesses da 
Companhia Nacional de Ãlcalis. Vamos consumir na 
ALCANORTE e em Cabo Frio cerca de 600 mil toneladas/ano de 
sal. Temos de considerar esse fato diretamente relacionado com a vi
da da Empresa. 

Até bem pouco tempo o preço do sal não estava_ regulamentado. 
Ficamos, assim, nas mãos dos vendedores de sal, que podiam elevar 
o preço do produto a qualquer instante, sem aviso. 

A Companhia Nacional de Álcalis é uma empresa estatal; para 
elevar o preço dos seus produtos industrializados, tem de receber 
autorização do Governo, do CIP; até mesmo para o repasse. do 
aumento das matérias-primas torna-se indispensável esta autori
zação. Como demonstramos, o nosso último pleito no CIP ainda 
não foi at<indldo, isto é, o rePasse dos aumentos co_nc;edid..PS 
oficialmente, de sal, de óleo, de amoníaco, etc. A Companhia Na
cional de Álcalis vive dos seus recursos, não recebe subvenção ou ver
bas, os vendedores dos produtos que lhe são necessários procuram 
obviamente ganhar na comercialização com a Empresa. Nunca 
vimos alguém espontaneamente oferecer qualquer vantagem à 
Companhia. A Álcalis paga impostos estaduais, municipais e fe
derais; vende seus produtos por preços fixados pelo CIP e conta 
apenas com os lucros de sua comercialização para viver. Se suas 
máquinas têm problemas de manutenção, a Empresa tem que resol
ver esses problemas; paga seus empregados, faz suas ampliações com 
seus próprios recursos; tem seus compromissos a saldar. Então, cabe
lhe realizar uma política de autopreservação. · 

Em relação ao sal, hã uma preocupação da Companhia de 
melhorar a produtividade de suas salinas em Cabo Frio e isso deverã 
ser feito mesmo que implique na redução da compra de sal no Rio 
Grande do Norte, o que tão cedo não ocorrerá em vista da amplia
ção; por outro lado, iremos adquirir maior quantidade de sal no Ria 
Grande do Norte com a construção da ALCANORTE que produ
zirá na sua )f etapa quatrocentas mil toneladas de barrilha, sem 
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dúvida, uma grande produção, acarretando um consumo imenso de 
sal. Seria criminoso· que -a Álcalis não procurasse melhorar a 
produtividade das salinas de Cabo Frio. Se a administraç.ão não pro
curasse fazer isso, estaria cometendo um crime. 

Fabricar um produto mais barato, com uma administração cor
reta e uma política financeira acertada, constitue .. um procedimento 
obrigatório de uma administração. 

Obviamente a melhor produção das salinas da Ãlcalis não 
objetiva prejudicar a in-dústria salineira nordestina:. Primeiro porque 
Cabo Frio continuará consumindo sal da região, segundo porque a 
ALCANORTE entrará em funcionamento. 

O que nos preocupa, também, se pedimos para tanto a atenção 
de V. Ex• é o problema decorrente da exploração industrial do _sal
gema em relação à indústria do sal de evaporação, como aconteceu 
na França. 

A França teve problemas serifssimos quando começou a explo
rar industrialmente os sais de potássio. Para não levar à falência as 
indústrias tradicionais de sal, teve aquele país, inclusive de lançar no 
Rio Sena durante muito tempo milhares de toneladas, aproveitando 
apenas o potássio para manter o equilíbrio do mercado. 

Já abordamos esse assunto com o Presidente da PETROBRÃS, 
empresa que fará a exploração dos evaporitos. A PETROBRÃS mos
tra-se sensível ao problema e examina, para aproveitamento do salge
ma, a viabilidade de implantação de uma fábrica de barrilha conjun
tamente com a Álcalis. 

O problema do salgema poderá trazer dificuldades de natureza 
social, se soluções objetivas não forem dadas, de forma a amparar a 
atual indústria salineira do Nordeste. Nossa preocupação é grande, 
justamente porque a ALCANORTE está sendo implantado na re
gião de Macau. Não podemos admitir que uma produção excessiva 
de salgema venha a prejudicar uma indústria implantada com tanto 
sacrifíciõ, e que tanto vem servindo ao Brasil, inclusive fornCcc:ndo à 
Álcalis um insumOindispençsável a produzir barrilha necessária ao 
seu parque industrial. 

São esses os problemas do sal, que ao nosso ver existem. Temos 
a Comissão Executiva do Sal que disp?Se dos melhores homens. Tra
ta-se de 1.una Comissão de pessoas realmente preparadas, mas lhe fal
ta um poder politico e também recursos. A Comissão Executiva dQ 
Sal, não dispõe de maiores recursos, daí a preocupação da Âlcalis 
com o problema. · 

O sal, constitui um problema que tem de ser examinado sob seus 
diversos aspectos pela Álcalis, vendo seus a tua is interesses. 

O SR. PRESIDENTE (Vasconcelos Torres) - A hora já está 
avançada. Há o problema de funcionáriOs que têm de ser substituí
dos em virtude da hora do afmoço. 

A Presidência solicita ao Engenheiro José Edilson de Melo Tá
vora a fineza de permitir que o filme trazido para exibição, permàrie
ça em Brasília até o entendimento da Presidência da Comissão, ou 
meu, como V ice-Presidente, no sentido de maiCar uma reunião espe
cial para a exibição do filme; que sei excelente e vai agradar aos que 
se interessam pelo assunto. 

O assunto é realmente encantador, conheço-o bem, estou me 
contendo para não fazer perguntas, inclusive uma, relativamente a 
Cabo Frio: de que as salinas estão dendo substituídas por loteamen
tos. 

Ao engenheiro Edilson de Melo Távora, só me cabe agradecer a 
presteza com que acorreu ao convite da Comissão de Economia. Sua 
palestra, muito objetiva, foi devidamente documentada pelo Serv1ço 
de Som do Senado e será traduzida e publicada no Diário do Congres
so Nacional. Vou sugerir que se publique um opúsculo, sob os auspí
cios da Comissão de Economia, sobre esse trabalho maravilhoso que 
vem de ser executado por S. S•, à testa- aqui me perdoe eu posso 
falar assim- da minha querida Companhia Nacional de Alcalis. 

Agradeço ainda a presença de todos os senhores e declaro encer
rada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 13 horas e 40 minutos.) 
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MESA 

Presidente; 3~>...Seerefório: 

LIDERANÇA DA ARENA 
EOAMAIOQIA 

Líder 

Petro5nio Portella (ARENA - PI) Henrique de La Rocque (ARENA- MA) 

Eurico Retende 
Vice-Lideres 
Heitor Dias 

Helvidio Nunes 
José Sarney 
Mattos Leão 

Osires Teixeira 
Otto tehmann 

Saldanha Oerti 
Virgi\io Távora 

1~'-Vice·Presidente: 

José lindoso (ARENA- AM) .4~'-Seeretário: 

Renato Franco (ARENA- PA) 

2~'-Vice-Presidente: 

Amaral Peixoto (MOB- RJ) 

1 'i>-Secretório: 

Mendes Canele (ARENA- MT) 

21'-Secretó rio: 

Mouro Benevides (MOB - CE) 

COMISSOES 

Diretor: José Soares de Oliveira Filho 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefones~ 23-6244 e 25-8505- Ramais 193 e 257 

Suplentes de Secretório: 

Altevir leal (ARENA- AC) 

Evandro Carreira (MOS- AM) 

btaíi' Beckei (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

LIDERANÇA DO MOS 
E DA MINORIA 

Líder 
Franco Montar~ 

Vice-líderes 
Roberto Saturnino 

Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

lózara Barbaza 
Oanfon Jobim 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

Titulares 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinorte Mariz 
Vice·Presidente: Evondro Carreira 

Suplentes 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 1. Heitor Dias 
ARENA 

1. Saldanha Cerzi 

Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefone: 25-8505- Ramais 301 o 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Otair Becker 

2. Benedito Ferreira 

3. Jtalívio Coelho 

4. Murilo Paraíso 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 

Vlce-Presidente: Otair Becker 

Suplentes 

ARENA 

1. Di norte Mariz 

2. Saldanha Derzi 

3. Matt.osleào 

5. Vasconcelos Torres 

MOS 

1 . Agenor Maria 1. Adalberto Sena 

2. Roberto Saturnino 2. Evelóslo Vieira 

Assistente: Cláudio Carlos Rodrigues Costa- Ramais 301 e 313 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:30 hC~oras 

Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anoxo 11 - Ramal 623 

2. Jarbas Passarinho 2. José Sarney 
3. Dinarte Mariz 3. Otair Becker 
4. Teotônio Vilela 
5. Braga Junior 

MOS 
1 , Agenor Maria 1. Eveláslo Vieira 
2. Evandro Carreira 2. Gilvan Rocha 

Assistente: Lêda Ftrreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
( 15 membros) 

Titulares 

1. Accioly Filho 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
1~'-VIce-Presldente: Accioly Filho 
2~>-Vice-Presidente: Leite Chaves 

Suplentes 
ARENA 

1. MaHos Leao 
2. Gustavo Capcmema 2. Lenoir Vergas 
3. Daniel Krieger 3. Amon de Mello 
4. Eurico Rezende 4. Vasconcelos Torres 
5. Heitor Dias 5. Milton Cabral 
6. Helvídio Nunes 
7. Wilson Gonçalves 

6. José Sorney 

8. ltalívio Coelho 
9. Otto lehmann 

10. Osires TeixeirCI 
MOS 

1. Dirceu Cardoso 1, Franco Montoro 
2. leite Chaves 2. Lôzaro Barbo:za 
3. NelSon Carneiro 3. Cunha Lima 
4. Paulo Brosso rd 
5. Orestes Quérda 

Assistente: Maria Helena Bueno Brandão- Romal305 
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas 
Local: Solo "Clóvis Bevilócqua"'- Anexo 11·- Ramal623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membros) 

Titulares 

1, Heitor Dias 

2. Murilo Paraíso 

3. Cattete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5, Saldanha Derzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Távora 

a. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. Lázaro Barboza 

3. Adalberto Sena 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Wilson Gonçalves 

Vice-Presldente: Itamar Franco 

Suplentes 

ARENA 

1. Augusto Franco 

2. José Sorney 

3. Braga Junior 

4. Altevir Leal 

5. Lulz Cavalcante 

MDB 

1. Evandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Rama1306 

Reuníi5es: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramai~ 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos. Freire 

Vlce-Presidente: Vasconcelos Torre~ 

Titulares 

1. Mihon Cabral 

2. Arnon de Mello 

3. José Guiomard 

4. luiz Cavalcante 

5. Murilo Paraíso 

6. Vasconcelos Torres 

7. Dinarte Mariz 

a. Otair Becker 

1. Franco Montoro 

2. Marcos Freire 

3. Roberto Satumino 

Suplentes 

ARENA 

1. Cattetl!t Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. José Sarney 

4. Oomido Gondim 

5. Jarbas Passarinho 

MDB 

1. Agenor Maria 

2. Orestes Qu6rcla 

Assistenfo: Daniel Reis de Souza- Ramal675 

Reuniões: Quartat-feiras, às 10:30 horas 

local: Seda "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Joào Calmon 

Vice-Presidente: Evelásio Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Tarso Outra 1. Helvidio Nunes 

2. Gustavo Copanema 2. Ruy Santos 

3. Jo6o Calmon 3. Arnon de Mello 

4. Otto lehmann 4. Heitor Dias 

5. Jarbas Passarinho 

6. Cattete Pinheiro 

MDB 

1. Evelásio Vieira 1. franco Mon1oro 

2. Paulo Bro$sord 2. Itamar franco 

3. Adalberto Sena 

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz - Ramal 598 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

local: Sala "Clóvis Bevilácquo"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Paulo Brossard 

Vice·Presidente: Domício Gandim 

Titulares 

ARENA 

1. Teotônio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wil10n Gonçalve$ 

4. Domício Gondim 

S. Helvídio Nunes 

6. lenoir Vargas 

7. Mattos leão 

a. Ruy Santos 

9, Braga Junior 

10. Tarso Outra 

11. Virgilio Távora 

12. Magalhães Pinto 

MDB 

l. Paulo Brossord 

2. Evelásio Viejra 

3. Gilvan Rocha 
• 4. Roberto Saturnino 

5. Cunha lima 

Assistente: Cdndido Hippertt- Ramal 676 

Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 

Suplontes 

1. CcitfefePinheiro 

2. Heitor Dias 

3. lourival Baptista 

4. Daniel Krieger 

5. José Guiomard 

6. José Sarney 

7. Saldanha Derzi 

1. Danton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreira 

local< Solo "Clóvis Bevilócqua" -·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 

COMPOSIÇÃO 

Presidenfel Jessé Freire 
Vke-Presidente: Orestes Quércla 

Suplente !i 
ARENA 

1. Braga Junior 
2, Virgllio T óvora 
3. Osires Teixeira 

4. Jarbas Passarinho 4. Comício Gondim 
5. lourival Baptista 
6. Accioly Filho 

MOB 
1. Franco Montara 1. LOzaro Barboza 

2. Orestes Quércio 2. Cunha limo 
3. Nelson Carneiro .• 
Auistente: Daniel Reis de Souza -Ramal 675 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo lJ- Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Milton Cabral 
2. Domício Gondim 
3. Arnon de Mello 
4. luiz Covalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: JarbasPassarinho 
Vice·Presidente: luiz Cavalcante 

ARENA 
Suplentes 

1. José Guiomord 
2, Murilo Paraiso 
3. Virgllio Távora 

5. Jorbas Passarinho 
MOS 

1. Dirceu Caidoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 

local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 rYLembros) 

Titulares 

1 . Helvldio Nunes 
2. Otto lehmann 
3. Saldanha Cerzi 

1 • Donton Jobim 
2. Adolbert.o Seno 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice·Presidente: Helvídio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. Virgílio Távora 
2. Arnon de Mello 
3. Jorbas Passarinho 

MOB 
1. Dirceu Cardoso 

Assistente: Maria Carmen Castro Souza - Ramal t 34 
Reuniões: Quintas·feiras, às 12100 horas 
Local: Sola "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES- (CRE) 
( 1 S membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Magalhães Pinto 

19. Vice·Presidente: Saldanha Oerzi 

29-Vice·Presidente: Nelson Carneiro 

Titulares 

1, Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Távora 

4. Jessé Freire 

5. Arnon de Mello 

6. Saldanha Derzi 

7. José Sarney 

8. João Colmon 

9. Augusto Franco 

1 O, Otto lehmann 

I. Donton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. ltt:~mor Fronco 

4. lei te Choves 

5. Nelson Carneiro 

ARENA 

MOB 

Assistente: Cdndido Hippertt- Ramal676 

Reuniões: Terços-feiras, às 10:30 horas 

Suplentes 

1. Accloly Filho 

2. Fausto Castelo-Branco 

3. Helvldlo Nunes 

4. Oomicio Gondim 

5. Jorbas Passarinho 

6, luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Saturnino 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇif,;O 

Presidente: Ruy Santos 

Vice-Presidente: Altevir le_.pl 

Titulares 

1. Altevir leal 

2. Ruy Santos 

3. CoHete Pinheiro 

4, Fausto Castelo-Branco 

5. lourival Baptista 

1. Adalberto Sena 

2_. Gilvan Rocha 

Suplentes 

ARENA 

1. Saldanha Derzi 

2. ltalívio Coelho 

3. Osires Teixeira 

MOB 

1. Benjamim Farah 

2. Cunha Lima 

Assistente: lêda Ferreiro da Racho- Ramal 312 

Reuniões: Quintas-feiras, às 11 :00 horas 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

Titulares 

1. José Guiomard 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice-Presidente: Augusto Franco 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexondro Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgílio Távora 
4. Augusto Franco 
S. Milton Ct;:bral 

1. Adal,berto Sena 
2. Benjamim Farah 

3. Oinarte Mariz 

MDB 
1. Agenor Maria 
2. Dirceu Cordoso 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha- Romal312 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:00 horas 
Local: Sala "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 Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSICÀO 

Presidenter Benjamim Farah 
Vice-Presidente: Lenoir Vergas 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Caponemo 
3. Mottos leõo 

MDB 
1. Danton Jobim 
2. lá:z:oro Borbo:z:a 

As~stente: 56nia Andrade Peixoto- Ramol307 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 
lol:al: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PúBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lourival Baptista 
Vice-Presidente: Alexandre Costa 

Titulares.. 

1. Alexandre Costa 
2. luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. Lourival Baptista 
5. Mattos leão 

T. Evanáro Carreira 
2. Evelósio Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Otto lehmann 
2. Teotónio Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

t. Lázaro Barboza 
2. Roberto Saturnino 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sola "Ruí Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISS0ES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comissões Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
local: Anexo f(- Térreo 
Telefone: 25-8505 - Ramal 303 

1) Comissões Temporárias para Projeto$ do Congresso Nac_ionol 
2) Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos 
3) Comissões 'Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de lei Orçomentória (ort. 90 do Regir:.ento. 

Comum). 

Assistentes de Comi.ssões: Horoldo Pereira Fernandes - Ramal 674; 
Alfeu de Oliveira- Ramol674; Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal 598; 
Mouro Lopes de Sá- Ramal310. 

SERVIÇO DE COMISSÓES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIÓES DAS COMISSÓES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1978 

:!ORAS TERÇA S A. L AS ASSIS'l'ENTE HORAS QUINTA SAL AS ASSIS~1TE 

~-

c.T. RUY BARBOSA RONALDO 09:00 C.F. CLéiVIS BEVILÃ.C~.<UA CANDIDO 
Ramais - 621 e 716 Ramal - 623 

lO:OO 

C.A.R. CL6VIS .BEVIUCQUA LEDA 09:30 c.s.P.c. ROY .BARBOSA SONIA 
Ra.ma.l - 623 Ramals - 621 e 716 

C.A. CL6VIS BEVILJ{CQ.UA CL!UDIO C.E.e. CLCiVIS BEVIIJ:CQUA CLEIDE 

10:30 
Ramal - 623 COSTA 

l.O:OO 
Ramal - 623 

C,R.B. ROY BARBOSA C~DIDO C.D,F, RUY BAREIOSA RONALDO 
Ramais - 621 e '716 Ra.n aus - 621 e 716 

HOR;.S Cj:.JARTA SAL AS ASSISTENTE C,L,S, CLOVIS BEVIU.CQUA DA!IIEL 

J.l.:OO 
Rama~ - 623 

09:00 c.s.N. RUY BARBOSA 
LEDA ROY BARBOSA LEDA RamaJ.B - 62l e 716 c.s. 

Ra.ma1.s - 621 e 71 

C.C.J CL6VIS BEVILA:CQUA MARIA 12:00 C, R, CL6VIS BEVIU:CQUA MAlUA 

lO:OO Ra~l - 623 HELENA Ramal - 623 CARKEM 

C.J>f.B, ROY BAR.BOSA 
RONALDO 

Ram.a1.s - 621 e 716 

lO:lO C. E. PlJY BABBOSA DANIEL 
Ralllaia - 6:?1 e 716 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
~ -ATADA22•SESSÁO, EM 27DEMARÇO DE 1978 

l.l -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da RepG.bllca 

Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo 
cujo provimento depende de sua prévia aquiescência: 

- Mensagem n"' 64/78 (n"' 093/78, na origem), referente à 
escolha do Doutor Harry Amorim Costa, para exercer o cargo de 
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo em vista o 
disposto nO artigo 49 da Lei Complementar n9 20, de }9 de julho 
de 19740 combinado com o artigo 69 da Lei Complementar n' 31, 
de 11 de outubro de 1977. 

1.2.2 - O fi cios do Sr. 1~?-Secretárlo da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado aut6grafos dos seguintes 
projetos: 

-Projeto de Lei da Câmara n'i' 13, de 1978 (n'i' 4.081-A/77, 
na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Ubafra, no Estado da Bahia, imóvel da União. 

- Projeto de Decreto Legislativo n'i' 2, de 1978 (n' 114-
A/77, na Câmara dos Deputados), que aprova o novo texto do 
Convênio ConStitutivo do Fundo Monetário Internacional. 

1.2.3 - Comunicação da Presidência 

-Recebimento do Aviso n'i' 081-SP, do Presiden_tc:_do Tri
bunal de "Contas da União, encaminhando ao Senado cópias das 
atas das sessões daquela Corte em que foram tomadas decisões 
aplicando sanções aos responsãveis que discrimina. 

1.2.4- Leitura de Projeto 

- Projeto de Lei do Senado n'i' 26/78, de autoria do Sr. 
Otair Becker, que introduz alterações no art. 12 da Lei 
Complementar n~> 11, de 25 de maio de 1971, para fixar a gratui
dade total dos serviços de saúde do Programa de Assistência do 
Trabalhador Rural- PRORURAL. 

1.2.5 - Requerimento 

- N~> 32/78, de autoria do Sr. Ruy Santos, solicitando a 
transcrição nos Anais do Senado do discurso pronunciado em 
Curitiba pelo Embaixador Roberto Campos, na inauguração do 

Centro Administrativo Castello Branco, e pUblicado no Estada 
de S. Paulo. 

1.2.6- Discursos do Expediente 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE - Homena
gem ao Ministro Bilac Pinto, por motivo de sua aposentadoria 
do Supremo Tribunal Federal. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO - Solidarieda<le às 
homenagens prestadas no País, nesta data, às vítimas da subver
são e do terrorismo. 

SENADOR AUGUSTO FRANCO- Falecimento do Juiz 
de Direito Mãrio de Almeida Lobão. 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- 396• aniver
sário de fundação da Santa Casa de Misericórdia do R.io de 
Janeiro. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-- Projeto de Lei da Câmara n"' 68/75 (n~ 987·Df72, na 
Casa' de origem), que autoriza o aproveitamentO dos cegos no 
Serviço Público e na empresa privada, e determina outras pro
vidências. Votaçilo adiada por falta de qtrorum. 

- Projeto de Resolução n"' 9/78, que suspende a execução 
do art. 10 do Décreto-lei Federal n"' 1.216, de 9 de maio de 1972 e 
do § 2~> do art. 98 da Lei Paulista n"' 440, de 24 de setembro de 
1974. Votaçilo adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n~> 480j77, do Sr. Senador Otair Becker, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, de artigo 
referente à emancipação política do Município de Luiz Alves, Es
tado de Santa Catarina. Votaçilo adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n"' 500/77, do Sr. Senador Lourivàl Baptis
ta, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, çlos 
discurs._os P.~oferidos pelo Chanceler Azeredo da Silveira e pelo 
Secretãrio de Estado Cyrus Vance, no dia 23 de novembro de 
197?. Votaçilo adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 40/76, do Sr. Senador 
Mauro Benevides, que dispõe sobre o processo de fiscalização pe· 
la Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atos do Po
der Executivo e os da administração indireta. (Apreciação preli
minar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n'~ 205/76. do Sr. Senador 
Franco Montoro, que dispõe sobre o regime de trabalho, remune-
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ração e demais vantagens dos empregados nas empresas signatá
rias dos contratos de pesquisa de petróleo com .. cláusula de 
risco''. (Apreciação oieliminar da constitucionalidade e juridici
dade.) Votação adiada por falta de quorum, 

-Projeto de Lei do Senado n9 293/76-Complementar, do 
Sr. Senador Vasconcelos Torres, que introduz modificação na 
Lei Complementar n9 26, de 11 de setembro de 1975, para o fim 
de permitir a utilização do PIS-PASEP na aquisição ou constru
ção de casa própria. Discussão encerrada, tendo sua votação adia
da por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA. 

SENADOR EVANDRO CARRETRA -Aspectos da indi
cação do nome para Governador do Estado de Mato Grosso do 
Sul. 

SENADOR MAGALHÃES PINTO - Nota_ assinada por 
S. Ex• e pelo Sr. Severo Gomes, denunciando a Convenção da 
ARENA, para escolha de seu candidato à Presidência da Repú
blica, por defraudação das normas éticas e dos anseios nacionais. 

SENADOR EURICO REZENDE- Resposta aos concei
tos exarados no documento firmado pelos Srs. Magalhães Pinto 
e Severo Gomes. 

SENADOR LEITE CHAVES- Homenagem ao Senador 
Magalhães Pinto. 

SENADOR LOURTVAL BAPTTSTA - Novo plano d~ 
expansão da rede internacional do Banco do Brasil para os pró
ximos anos. 

SENADOR MAURO BENEVTDES Sugestões 
encaminhadas ao Sr, Ministro Nascimento e Silva, pelo Prefeito 
de Campinas, referente à liquidação da dívida previdenciâria das 
prefeituras municipais. 

L5 - DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA 
PROXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO. 

2- RETIFICAÇOES 
-Ata da 181'" Sessão, realizada em 21-10-77. 

3-ATO DO PRESIDENTE DO SENADO 

4 -INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRES
SISTAS 

-Aviso de realização de assembléia-geral para a finalidade 
que menciona. 

5- ATAS DE COMISSOES 

6- MESA DIRETORA 

7 ~LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA 22~ SESSÃO, EM 27 DE MARÇO DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da s~ Legislatura 

PRESJDtNCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTEL LA E MENDES CANALE 

ÃS 14 HORAS E 30 MTNUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Braga Junior - Evandro Carreira --José 
Lindoso- Cattet_e Pinheiro- Jarbas Passarinho- Alexandre Cos
ta- Henrique de La Rocque- José Sarney- Petrônio Portella
Mauro Benevides- Wilson-Gonçalves- Agenor Maria- Cunha 
Lima- Luiz Cavalcante- Augusto Franco- Lourival Baptista
Ruy Santos- Eurico Rezende- Gustavo Capaiiema- Magalhães 
Pinto- Orestes Quércia- Benedito Ferreira- Osires Teixeira
ltalívio Coelho- Mendes Canale- Saldanha Derzi- Accioly Fi-
lho- Leite Chaves- Otair Bccker. --

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

O Sr. I 9-Secrefário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguime 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a es
colha de nome indicado para cargo cujo provimento defende de sua pré
via aquiescência: 

MENSAGEM N• 64, DE 1978 
(n9 93/78, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

Tendo em vista o disposto no artigo 49 da Lei Complementar n' 
20, de l9 de julho de 1974, combinado com o artigo 69 da Lei Com-

plementar n9 31, de t1 de outubro de 1977, tenho a honra de 
submeter à consideração do Egrêgio Senado Federal o nome do 
Doutor Harry Amorim Costa, para exercer o cargo de Governador 
do Estado de Mato Grosso do SuL 

Os méritos do Senhor Harry Amorim Costa, que me induziram 
a escolhê-lo para o desempenho dessa função, constam do anexo 
curriculum vitae. . 

Brasftia, 27 de março de 1978 - Ernesto Gelsel. 

"CURRICULUM VITAE" 

N orne: Harry Amorim Costa 
Filiação: José Zacarias Costa e Aracy Amorim Costa 
Data de nascimento: 23 de maio de 1927 
Naturalidade: Cruz Alta - RS. 

Formação Profissional. 

-Engenheiro Civil- Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, ano de 1951. 

- Curso de especialização em Mecânica dos Solos - Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas- IPT, São Paulo. 

- Curso de Pavimentação Rodoviãria - Instituto de Pesquisas 
Rodoviárias - I PR. 

-Técnico de Administração- Conselho Regional de Técnicos 
de Administração, inscrição 1.088 -10• Região. 

Atlvidade na área funcional. 

- Funcionário do Departamento Nacional de Obras de 
Saneamento- DNOS, desde março de 1950. 
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- Ex-chefe das Residências de Camaquã, Blang, Canastra e 
João Amado, no Rio Grande do Sul. 

- Ex-Assessor Técnico do Diretor Regional- do Rio Grande do 
Sul. 

- Ex-Diretor Regional em Minas Gerais. 
- Ex-Diretor Regional no Rio Grande do Sul. 
- Atual Diretor·Geral. 

Átlvldade na área profissional. 

- Ex-Presidente do Conselho Municipal de Águas e Esgotos -
Belo Horizonte. 

- Ex-Membro do Conselho Técnico da Sociedade Mineira de 
Engenharia. 

- Ex~Presidente da Associação Brasileira de Irrigação e 
Drenagem- ABIRD. 

- Ex-Delegado do DNOS ou do Brasil em._ _Congressos 
Nacionais e Internacionais promovidos pelas Associação Interna
cional de Mecânica dos Solos, Comitê Internacional de Irrigação e 
Drenagem, Comitê Brasileiro de Grandes Barragens e Associação In
teramericana de Engenharia Sanitária. 

- Ex-Professor effi Curso de Pós-graduação do Instituto de 
Engenharia Sanitária, da Universidade Federal de Minas Gerais. 

- Ex-Membro do Conselho de Representantes do Projeto 
Rondon no Rio Grande do Sul. 

- Conferencista nos Cursos da Associação dos Diplomados da 
Escola Superior de Guerra. 

- Atual membro do Conselho da Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitãria e Ambiental--ABES. 

- Atual representante da Sociedade de Engenharia d_o Rio 
Grande do Sul na Federação das Associações Brasileiras de En· 
genheiros e Arquitetos- FEBRA E. 

Athidade na área social-esportiva. 

-Ex-Presidente do Grêmio Náutico União, Porto Alegre. 
- Atual membro do Conselho Deliberativo do Grêmio 

Foothall Porto Alegrense. 

- Atual membro dos Conselhos Deliberativo e Consultivo. do 
Grêmio Náutico União, Porto Alegre. 

-Membro da Associação Internacional do Lions Club. 

Honrarias e Condecorações. 

-Cidadão Honorário de Juiz de Fora- MG. 
-Cidadão Honorário de lJberlândia- MG. 
- Cidadão Honorário de Cachoeiro do Itapemirim - ES. 
- Medalha do Mérito S3Idanha da Gama, Prefeitura Munici-

pal de Campos- RJ ~ 
- Ordem Rio Branco, no Gráu de Oficial. 

(À Comissao de Co11stituição"e Justiça.) 

OFICIOS 

Do Sr. Jv.secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à 
revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 13, DE 1978 
(nt 4.081~A/77, na Casa de origem) 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Munldplo de 
Ubaira, no Estado da Bahia, imóvel da União. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'1 E o Poder Executivo autorizado a doar, ao Município 

de Ubaíra, Estado da Bahia, imóvel da União, denominado Posto 

Agropecuário de Ubaíra, com área, pela escritura, de 34,55 ha (trinta 
e quatro hectares e cinqUenta e cinco ares), situado às margens do 
Rio Jequiriçá, dentro do perímetro urbano do donatário. 

Ar_t. 29 O município, à exceção da parte que se destinar a uso pú
blico, poderá dispor do bem doado, na forma da legislação que bai~ 
xar. 

Art. 39 Compreendem-se nesta doação quaisquer benfeitorias 
existentes na área referida no art.l" 

Art:. 4t Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 5" Revogam~se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

DECRETO-LEI N• ZOO, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967 

Dispõe sobre a organização da administração federal, esta
belece diretrizes para a reforma administrativa, e dá outras 
providências. 

TITULO XV 

Disposições Gerais 

CAPITULO IV 

Dos Serviços Gerais 

Art. 192. O Sistema de Serviços Gerais, abrangendo a adminis
tração patrimonial, a de edificiOs e instalações e a de material 
compreende: 

1- Órgão Central Normativo: Secretaria-Geral do Ministério 
da Fazenda. 

I I - Orgãos Setoriais: Departamento de Administração dos 
MinistériOs Civis e órgãos equivalentes dos Ministérios Militares. 

III -Órgão Operacional: Departamento de Serviços Gerais, 
criado pela presente lei, e subordinado ao Ministério da Fazenda. 

Art. 193. Os Serviços Gerais regem-se pelas leis e regula
mentos e pelas normas que, para sua complementação, forem expedi· 
das pelo órgão central do sistema. 

§ 111 A atividade normativa será centralizada na Secretaria-Ge
ral do Ministério da: Fazenda, com apoio no Departamento de Servi
ços Gerais do mesmo Ministério. 

§ 21' A administração e gestão das atividades de serviços gerais 
serão descentralizadas pelos Ministérios, onde serão disciplinadas se
gundo as peculiaridades de cada um, observadas as normas que vigo
rarem. 

Art. 194. Constituem atribuições principais do Departamento 
de Serviços Gerais, no que respeita aos órgãos da Administração 
Direta do Serviço Público Federal: 

I -Quanto à Administração Patrimonial: 
a) organização do cadastro dos bens imóveis da União, conten

do elementos qtl~ permitam sua identificação e contabiliz;acãQ _pela 
Inspetoria·Geral de Finanças do Ministério da Fazenda ~e _órgãos 
equivalentes dos Ministérios; 

b) elaboração de normas para aquisição, alienação, arrendamen
to e cessão de imóveis: 

c) elaboração de normas para arrecadação das rendas 
provenientes do patrimônio imobiliârio da União; 

d) elaboração de normas de fiscalização e inspeção de bens imó~ 
veis e verificação de seu emprego e utilização. 
... ~ ...................................................... . 
. .. ,_, ................................ _, ......... __ .... . 

(Às Comissões de Constituição e lustiça e de Finanças.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 2, DE 
1978 

(n9114~A/77, na Câmara dos Deputados) 

AproYa o no,·o t~:xto do Convênio Constitutivo do Fundo 
Monetário lnternadonnl. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I~ Fica aprovado o Il.Q~O_ teX.tQ do Convê:nio Constitutivo do 
Fundo Monetário Internacional. decorrente da Segunda Emenda propo~ta 
ao te>;to unterior c aprovada pela Junta de Governadores do Fundo Monetá
rio Internacional, através da Resolução n' 31-4. 

Art. 2~ Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data da sua 
publicaçi'lo, 

MENSAGEM N9 458, DE 1977 

:&xcelentlsslmos senhores Membros do CongreSllo Nacional! 
Nos termos do artigo 44, item I, da Constituição, tenho a 

honra de submeter à consideração de VoSSM ~elênC~li,_S. aoompa
nbado de Exposição de Motivos do Senhor MJ:nLstro de Estado da 
Fazenda, o novo texto do Convento constitutivo do Fundo MonE:,tá.-
rlo Xnternaclonll.l. -

BrasWa, 18 de novembro de 1D'l'l.- Ernesto GeiseJ . 

EXPosiÇAO DE MOTIVOS N.<> S~5. DE 14 :PI!: NOVEM!IRO DE 
1?.77, DO SENHOR MINlSTR.o DE ES"I:AD0 DA FAZENDA. 
Excelentiaslmo Senhor Presidente da República: 
o Convênio Constitutivo do Fundo Monetário Il'l.ternaelona.l, 

celebrado em 22 de julho de 1944 e assinado pelo Brasil na mesma 
data., !oi Internamente aprovado pelo Decreto-lei n.o 8.479, de 
27 de dezembro de 1945 e promulgado pelo Decreto n.<> 21.177, de 
27 de malo de 1946. 

2. Em 31 de ma1o de 1968, o COnvênio Con:ltitutivo rol emen
dado. por resolução o.prova.tl.a pelo. Junta de Governadores do 
Fundo Monetário Intem~Lelonal. Tal emenda. velo a ser Interna
mente aprovada pelo Decreto-lei n.<> 581, de 14 de maio de 1968. 

3. Mais recentemente, em cumprimento à ReaoluçAo 29/10, 
de 2 de outubro de 1974, da Junta de Ck:lvernadorea do Fundo 
Monetário Intemo.clonai. a Oiretorto. Executiva do mesmo Fundo 
elaborou proposta de out.rM emendas modlncatlva do Convênio 
Comtl~utivo do Fundo Monet.árlo :tnternac1ona.l, a rlm de propi
ciar a consecução da reforma do sistema monetário internacional, 
preconl2ada pelo Comitê dos Vinte, em &eu relatório de 14 de Ju
nho de 1974. 

4. Na oportunidade, tlcou estabelecido o dia 30 de abril 
de 1976. como data UmJ,te para o recebimento na sede do Fundo 
de l'eUDiáo especial para tal tim, consoante permitido pela Seção 
13 dos Estatutos dB.lnstitulçAo. 

5. Na qualidade de Governador pelo Brasil junto ao Fundo 
MonetáJ!:o rnt.ernaciono.t. de.!Jignado por decreto de Vossa Exce
lênel.a, de 27 de março de 1974, manl!estel o voto favorável do 
Ck:lvemo ""1-n.sl.lclrQ _à emenda proposta ao Convênio ÇQ:~;~,stitutivo 
do l'undu Monetá.t1o Internacional, em ao de abril de 1976. 

6. A proposta. mereceu a aprovação da junta de Governo da 
lnst1tUição, através da Resolução 31/4, oonrorme c.omunl_cação en
Viada em 4 de maio de 1976 pelo. Secretaria do Fundo ao Bo.nco 
Central do Brasll. e velo a constituir-se na Segunda Emenda ao 
Convênio COn:ltitutlvo do Fundo Monetário Internacional. 

7. Ali alterações Introduzidas no Convênio pela Segunda 
Emenda são, em síntese, as seguintes: 

a) disposições cambiais de livre escolha. do Pais~membro; 
b) redução do papel do ouro, Incluindo disposições sobre os 

próprios ha.verea em ouro do Fundo 
e) modl!lcaç6es nas caracterLstlcas e na expansão dos po~l~ 

TeLs usos dos Direitos Especla!a de Saque, a tfm de tramrormá-los 
no principal at1vo de reserva do &istemo. monet4rto Internacional; 

d) slmplll!cação e ampUo.çii.o dos tipos de operações e tra.n
so.ções: tlnaneelras dQ Fundo, particularmente das reaU'Závels atra
vés do Departamento Gen.l; 

e) po.Mlvel crlaçll.o do Conselho. como novo órgão do Fundo; 
f) certos melhoramentos nos aspectos organlzaetonals do 

Fundo; 
r> alteraç6es de nomf!nclatura atlnentes a estrutura do 

Fundo. 
8. De acordo com o artigo XVII do convêplo ~ nos termos 

da. mencionada Resolução 31!4 da Junta de Governadores, a. ae
gum:la Emenda somente entrará em vigor pare. todos os países
membros na data. em QUe o Fundo cert!tlca.r por comunicação 
torm.al endereçada o. todos os membros que ela foi acelt.a por 
S/5 (três quintos) dos membros detentores de 4/5 (Quatro quintos) 
x!o poder votante. 

9. Faz-se mister, agora, para que o noTo texto do convênio, 
resultante da Se~runda Emenda, ent.re em vigor no plano lnternt' 
do ordenamento jurídico braslleiro, sejam tomadas as providên
cias decorrentes dos artigos 81, X. ln tine e 44, I, de. Constitultio 
da República Federativa do Brasil 

10. Para tanto, tenho a 
ela, em anexo, o novo texto 
Monetário Internacional. tal 
Caso seja ele merecedor da a 
a liberdade de sugerir o seu e 
nal, em atendimento às disposlç 

Aproveito a oportunidade para renovar a V<lS!Ia Excelência os 
protestos de meu mllis profUndo respeito. - Mitio lk:nrtque Sl
monsen, Ministro da Fazenda. 

ANEXO DA EXPOSIÇAO DE MOTI'VOS N."' 395, D.l!: 14 DE 
NOVEMBRO DE 1977, DO MINISTRO DA FAZENDA 

PROJETO DA SEGUNDA EMENDA DO CONV2NIO 
CONSTITUTIVO DO FUNDO MONETARlo INTERNACIONAL 

Elaborado de conformidade com a 
Resolução n.0 29/10 da .Junta de Governadores 

Os Governos em nome dos quaiS se rln:t:l.a o presente Convên1o 
aoordam o seguinte: 

ARTIGO PRELD.mii'AR 
_ (i) o Fundo Monet>ârlo Internacional se oon:~t1tu1 e se guiará 
oom base nas atribuições que lhe conterem as dlsposlç(jea orl.ginai!l 
deste convênio e as de suas emendas pós!;etlores. 

(ü) A fim de poder reallzar suas oJ)e1'a.ç6e.s e transações, o 
F'Undo terá. um Departament<l_Geral e um Departamento de Direi
tos Especta.ls de Saque. A condição de pa.ia-membro do Fundo dar.t 
direito à participação no Departamento de Dlreit<ls Especials de 
saque. 

(!H) As operações e tra.~ões. que este convê-nio _a.J;~_Ii0 
reall.zarão através do Departamento Geral, que de acordo com u 
d!spoatções deste Çonvên!o, compreenderá. a Conta de Recurso3 
Gerais, a. Çonta de Desembolso Especial e a Conta de Inve'rsõea; 
exceto que as operações e tranaaçõe:s em direitos especiais de sa
ques serão oonduztdas através do Depe.rta.ment<l de Direitos Espe
ctais de Saque. 

ARTIGO I 

-Obletl.vos 

Os propósitos do Fundo Monetário I:nt.ernacional são: 
(1) Px:o!Il!lver a cooperação mànetárla 1ntemac1onal.por ~~ 

de uma 1nstltuição permanente que se constitua em meca..nbmj) 
de consulta e colaboração em problemas monetários internacionais. 

(ll) Fa.cllltar a expan.sã.o e o crellclmento equllibrado do CO• 
mérclo internac10lla1, contrtblll.ndo; desse• tnodo, para a prom~ 
e a manutenção de altoo nivels de em~re~rn e (!e renda. real ~-j)l\m 
o desenvolVimento do.s ll!CU!'.MS prodUtiVO$ de todo:; os membros 
como objet.lvo:s primordlats de poUti~a econômlco.. 

(lli) Promover a establlldade cambial, manter- reglmell ca.m
blal.s ordenados entre seus membros e evitar desvalorlzaçJi.es ca.m
blai:s competitivas, 

(iv} Auxlllar no estabelecimento de um sistema multilateral 
de pagamentos para as transações correnU:s que se realizem entre 
os membros e na ellmlnaç!lo da.:s restrtç6es camblaLs que entravem 
a expansão do comércio mundial. 

(v) Iru;ptrar confiança nos paises-membros, pondo à sua dis
posição os recurs04 geraLs do Fundo, temporariamente, sob adequa
da..s garantias, facultando-llles, assim, a oportunidade de corrigir 
deseQullibrlo nos seus balanços de pagamentos, sem recorrer a 
medidas comprometedoras da prosperidade nacional ou lnte_r
naclonal. 

(vi} De acordo com o que antecede, abreviar a duração e 
znbl,orar o grau de deseQullíblo dos balanços de pagamenUls dos 
membros. 

O Fundo se Orlent.ari, em todas as suaa polltl.ca.s e decisões, 
pelos objetivos enunciados neste Artigo. 

ARTIGO II 

Paises-1\lembros 
Seçii.o 1. Membros Fundadores 

Serão membrO$ tu_ndadores do Fundo os pa!ses representados 
na Con!erêncla Monetária e Financeira da.s Nações TJtrldas, cujos 
Governos aceitem ser membroa do Fundo antes de 31 c!.e dezembro 
de 1945. 

S~io l!:. Outros membroll' 
A admissão tlcarã. facultada a. outros paises nas oportunidades 

e condições eventualmente estabelecidas pela Junta de Governa
dores. Est.as condições, Inclusive as das subscrições, se basearão em 
prlnctplos compatlvels com os aplicados aos países que já sejam 
membros. 

ARTIGOID 
Cotas e Subseriçüe# 

Seçio I. Cotas e papmento de subscrições 
A cada membro se atrlbulrã. uma cot.a expre53a em direitos 

especiais de saQue. As cotas dos po.isea representados na Con!e
rêncla Monet.ã.rla e Financeira das Nações TJtrldas que houverem 
aceito ser membros do Fundo antes de 31 de dezembro de 1945 
l!erii.o as que se in<Ucam no Anexo A. As cotas dos demais membros, 
serão determinadas pela .Junta de Ck:lvernadores. A .subscrição de 
cada. membro serê. l~al à sua cota e será paga integralmente ao 
Fundo junto ao depósltárlo correspondente. 

Seçlo 2. Reajusto de cotas 
(a) A Junta de Governadores etetuará, em lntenalo,s de n~ 

mals de cinco anos, uma. revisão geral das cotas dos membros e, 
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ea.so julgue pertinente, proporá um reajuste da.s mesmas. Também 
poderá, caso julgue oportuno, considerar, em qualquer out.ro mo
mento, o reajusW de uma determinada cota o. pedido dQ membro 
lntcressado. 

(b) O Fundo poderá propor, em qualQuer momento, um au
mento das cotas dos membros que ji). eram paises-membros em 
31 de agosto de 1975, em proporç!l.o a suas respectivas eotru: naquela 
data. e em quantia cumulativa que não supere a.s quantidades 
transferidas, com base no Artigo V, Seção 12 (0, (1) e IJ~. da Conta. 
de Desembolso Especial para a Cont.a de Recursos Gera.1:1. 

(c) Serã exigida maioria de oitenta e ctnco por cenro do tot.a.l 
de poder de voto.s para o estabelecimento de qualquer modificação 
das cotas. 

(d) Não se modificará a cota de nenhum membro até que 
este tenha dado seu consentimento e até o respectivo pagam.enkl 
.:se tenha efetuado ou se con.sldere e!etuado de acordo com a. Seçlo 3 
(b) deste Artigo. · 

Seção 3. Pagamentos no caso de modifieltçio de cotas 

(a) Todo membro que concordar com um aumento de sua cota 
nos termos da Seç!l.o 2 .tal _d~te Artigo, deverá pagar ao Fundo, 
no prazo que este determine._ vinte e cinco por cento deste aumento 
em direitos especiais de saque: todavia, a Junta de Governadores 
poderá determinar que este pagaltie-nto se efetue, nas mesmas 
bases para todos os membros, total ou parc!almente, em moedas de 
outros membros especi!lcados 
ou na moeda do próprio pais 
pagará, nas moedas de outro~> 
sua. concordância, a parte do 
ção que deva ser paga pelos países par cipantes em cUre tos espe
cla.ls de Saque. O restante do aumento será pago pelo membro em 
.:sua própr:la moeda. Os haveres do Fundo na moeda de um membro 
não deverão se elevar acima do nível no qual !1car1am s.uJelt.o.s a 
encargos conforme o Artigo V, Seção a {b) (li), em coru;eqü!ncia 
de pagamentos por out.ros membros nos termos deste dlspoaitivo. 

(b) Con.s!derar-se-á que todo membro que aceite um aUlllento 
de sua cota de acordo com a Seção- 2 (bJ deste Artigo tenha pa.e:o 
ao Fundo o valor da sul:lscrlçli.o Igual a e.s~~e aumento. 

(e) Se um membro anuir a uma redução de .sua cota, o Fundo 
lhe restituirá, dentro de sessenta dias, uma quantia. igual à redu
ção. A rest!tu!çâo será. feita na moeda do membro e num:a. quantia 
de direitos especiais de saque ou moedas de out;ro.s membros Indi
cados pelo Fundo com sua concordàncio., na forma J;lecessâria para 
evitar que os haveres do Fundo em dita moeda se reduzam a nivel 
inferior à nova cota, ressalvando--se que, em circunstâncias excep
cionais, o Fundo poderá reduzir seus haveres em tal.m.oedo. abaixo 
d.a nova cota mediante restltUlçAo n.o pais membro em sua própr1& 
moeda. 

(d) Será exigida maioria de setenta. po-r cento do Wtal de 
poder de votos para qualquer declsi1o com base na allnea (a), acl.mlt, 
exceto para determinação de prazos e especi!lcaçõe.s de moedas nos 
termos daquela disposição. 
Scçio 4. Substituição de moedas por valores moblliârios 

O Fundo aceitara de qualquer membro, em substitulçAo a qual-

~~:02~~!fs ~;~~e1~0 lo~~~~i~ ~ej~t~de~~~n~r~e :e~ 
operações e transações, notas proml.ssórias ou obr!g • .seme

ro ou pelo depositário -que este haja 
com o Artlgo XIII.. Seçll.o 2, as qua:ls 

renderão juros e serão resgatadas na 
minai, mecUante crédito- na _çonta. do 
deslit)ado. O cUs_posto nesta Seção será 
subscritas pelos membros, como tam

b m a qualquer moeda que de outra forma seja devida ao Fundo, 
ou por este adqu1r1da, e que se destine à Conta d~ Recur= ~ral:l:. 

Al<l'IGO IV 
Obri&'açõea Referentes a Repm,es Cambiais 

Seçio 1. Obrirações rel'll.is dM membros 
Reconhecendo que o propósito essencial do sistema monet.ár:lo 

internacional é estabelecer um mencanl.smo que facilite o inter
câmbio de mercadorias, serviços e capitais entre pa!se.s, e que possi
b111te um crescimento económico .sadio, e que se constitui em obje
t1vo primordial o apr1moramento continuado das condições básJ.cas 
e ordenada3 necessárias para a estabilidade econõm1ca. e financeira, 
todo membro se obriga a colaborar com o Fundo e os outros mem
bros para assegurar regimes cambiais ordenados e promover um 
sistema estável de ta.xas de câmbio. Em particular, cada membro 
deverá: 

(i) esforçar-se por orlent.a.r suas pollticas económicas e flna.n
celru.s no senUdo do objetivo de promover um crescimento econ6-
m1co ordenaclo com razoé.vel est.a.b111dade de preç03, tendo na devido. 
conta .suas pecullaridades; 

(li) procurar promover a esta.bllldade mediante o !omento de 
condiçõe.:s eeonômlca.s e tlno.nceiras bâslca.s ordenadas e de um 
sl.stema monetárto que não se incline a produzir pertu:rbações inusl~ 
tadas; 

(lll) evitar a manipulação das ta.xa.s de câmbio ou do .sistema. 
monetárto Internacional para impedir um reajuste .e!1ca.z do ba
lanço de pagamentos ou obter vantagens competitivas de:Jleais 
!rente a outros membros; e 

(h') adotar politicas cambig.ls compativeis com os compro
missos assumidos no.s termo.s des~ seçiio. 

Soçio z. Re!Pmes cambiais jlerais 

(a.) Cada membro deverá not.itlçar o Fundo, dent:ro de trinta 
dias após a dat.n. d~J. segunda emenda deste convênio, quBI,lto aos 
regimes cambiais que pretender adot.a.r em aten<llmento de suas 
obrigações nos termos da Seção 1 deste Artigo, e_ d_everã notificar_ o 
Fundo, prontamente, quanto a quaisquer modi!lcações em aeu 
regime cambial. 

(b) Em um sl.stema monetário internacional det tipo V1gente 
em 1.0 de janelro de l976, os reglmes camQlals poderã.o comportar 

U) a manutenç!l.o, por um membro, de um vaJor pa:ra. sua moeda 
em termos de dl~eitos especiais de saque ou outro denominador, 
à exceção do ouro, escolll!dos pelo membro, ou {11) regimes coope
rativos pelos quais os membros mant.:mham o valor do sua moed!t 
um relaç!l.o ao valor da moeda ou moedas de out.ros membros, ou 
üli) outros- regimes cambiais da escolha do pais-membro. 

(c) Para ajustar-se à evoluç!l.o do sistema monetário lnterna
clcnal. o Fundo, por maioria de oitenta e cinco por cento da t.ota
Udade dos votos, podt<rá adotar disposições referentes a regime:~ 

___ cambl.a.ls gerals sem limitar o direito dos membros de seguirem 
regimes cambiais de sua escollla, compativel.s com as finalidades 
do Fundo e as obrigações nos termos da Seção'l deste Artigo. 

Seção 3, Supervisão dos ~:egim.es cambiais 

(a) O Fundo supervisionará o sistema monetário internacio
nal para resguardar seu funcionamento etetivo, e superv:lsionarã 
a observância, por parte de cada membrG, das obrigações assumi
das nos termos da seção l deste Artigo. 

(b) A fim de cumprir suas funções segundo a allnea (a) 
acima, o Fundo exercerá uma ·firme supervisão das politicas de 
taxas de câmbio dos membros e adotarã pr!ncipios especl!lcos para 
orientação de todos os membros com respeito a essas politicas. 
Cada membro fornecerá no Fundo a.s Informações necessárias para. 
essa supc-rvlsão e, quando solicitado pelo Fundo, dl.seutirá com este 
sobre suas politicas de taxas d.e cô.ml)!o. Os prinCípios o.dotados 
pelo Fundo serD.o compatlvels com os regimes cooperativos pelos 
quais os membros mantenham o valor de sua moeda em relaçlo 
ao valor da moeda ou moedas de outros membros, bem corno outros 
reglmes cambiais da escolha do pat~-mernbro compatíveis com oo 
propósitos do Fundo e a SCção 1 deste Artigo. Estes princípios res
peita.rão as dlretrlzes socais e poUtlcas dos membros e, na apllcação 
desses princípios, o Fundo prestará a deVIda atenção às situações 
especiais dos países-membros. 

Seção «-. Paridades 

O Fundo. por maioria de oitenta e cinco por cento do total de 
poder de votos, poderá determinar que as condições econõm!cas 
Internacionais permitem a adoç!l.o de um sistema generalizado de 
regimes caml)iais baseados em paridades estãveJ.s, porém reo.jus
tàvels. Fundo fará essa determinação com base na establliclade 
vigorante na economia mundial e, para esse propósito, levar! em 

~:-d~~ ~~~gç~s Ad~e'k~~~~ ~~e~ :S. TI~f: e~~u~~n: 
sistema monetário Internacional, com especial rererêncta. às :ron
tes de liquidez, e, a !lm de assegura:r-.:se do efetivo funcionamento 
de um slstema de paridades, aos regimes segundo os quaia tanro 
os membros com posição superavttária, como os membroa. com 
posição de!icit.ã:rl.a em seus balanços de pagamentos, adotem me
didas imedlo.ta.s, eficazes e simét.rlcas para lograr o reajuste, assim 
corno regimes de Intervenção ~ de correção dos desequllibrios, Após 
adot.a.r essa determinação, o Fundo notificará aos membros que 
serão aplicáveis as cUsposicões do Anexo C. 

Seçio 5. Diferentes moedas nos territórios de um membto 
{a) As medidas de um membro em relação à sua moeda nos 

termos deste Artigo entender-se-ão aplicáveis às dl!erentes moe
das de todos os territórios relativamente aos quais o membro haja 
aceitado este Convênio segundo o Artigo XXXI. seção 2 (g), salvo 
se o membro dec!a:rar que :a medida se relacione unicamente à 
moeda da me~rópole, ou somente a uma ou outras dlterentes 
moedas especificadas ou à moeda da metrópole e a uma ou ou
tra.s moeda.s diferentes espec!t1eadas. 

b) Aa medidas adot.adas pelo Fundo nos termos deste Artigo 
entender-se-Ao relativas :a todas as moedas de um membro a 
:h~e~:.de a. o.Iinea (a) actma, salvo se o Fundo declarar de rorma 

ARTIGO V 

Operações e Tntn.sações do Fundo 
Seçio 1. (irgãos que negociaria com o Fundo 

Cada membro negociará com o Fundo somente por intermé
dio do Tesouro, banco centrai. funl:!lo de estabilização ou outro 
órgão flscal semelhante, e o Fundo só negociará com ditos ór
gãos ou por seu lntermêdto. 
ISeç~ 2. Limit~!o às operaçõeSJ e transações do Fundo 

{a) Salvo disposições em cont.rãrlo estabelecidas neste Con
vénio, as t.ra.n.Sações por conta do Fundo se llmltarão às ttan.sa
ções que tenham por objeto romecer a um membro, por lnlclatl
va deste, direitos especiais de saque ou as moedas de outros mem
bros provenientes dos recursos gerais do Fundo, que se manterão 
na. COnta de Recursos Gerais, em troca da moeda do membro que 
desejar efetuar a compra. 

(b) Se sollcltado, o Fundo poderã decidir sobre a prestação 
de .serviços financeiros e técnicos, inclusive adminlstra()ao de re
(':Ursos contrl.buidos pelos membros, que sejam compativels com 
os propósitos do Fundo. As operações envolvidas na prestaçãO de 
tais serviços financeiros não se realizarão por conta do Fundo, 
Os serviços prestados com base nesta alínea não Imporão qual
quer obrigaçílo a um membro sem a sua anuência, 
Seção 3. Condições quere~ o uso dos ~ursso cera.ls do Fundo 

(a) O Fundo adoto.rã politicas referentes n.o uso de seus re
cursos gerais, inclusive politicas sobre acordos contingentes ou 
ajustes semelhantes, e podez:á adotar politicas especlals referen
tea a problemas especiais de balanço de pagamentos, que auxiliem 
os membros a resolver seus problemas de balanço de pagamei).to.s 
de forma compatível com as disposições deste Convênio e que 
estabeleçam garantias adequadas para o uso temporá.rlo dos re
cursos gera.ls do Fundo. 

(b) Todo membro terá direito a comprar do Fundo as moedas 
de outros membros em troca. de um valor equivalente de aua pró
,I.rta rnoed!\, sujeito às seguintes con4Jçõe.s: 

(f) a uti~Ao. pelo membro, tios recursos gerais do Fundo 
seria. de confo:rmldad:e com as dl.sposlções deste Convênio e a.s 
politicas adotadaa ao seu amparo; -
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(ii) o membro declare que necessita realizar a compra de~ 
'lido à poslçii.o de seu balanço de pagamentos ou de suas reserva.s, 
ou à evolur;ão de suas reservas: 

(li!) a compra proposta esteja compreendida, dentro da tranche 
de reserva, ou não levaria os haveres do Fundo na mo_e_d_a do 
membro comprador a excederem a duzentas por cento de sua cota; 

(iv) o Fundo não tenha pre>viamente declarado, de e,çordo 
com a Seção S deste Artigo, Artigo VI, Seção I, ou Artigo XXVI, 
Seçào 2 (a), que o membro Interessado na compra n1i.o está ha~ 
llllltaC:o a usar os recursos gt>rais do Fundo. 

lc) o Fundo examinnrá um pedido de compra a fim de deterw 
minar se a compra proposta é compatlvet com as disposições des~ 
Convenlo e a.s politicas adotadas ao seu amparo, sob a cond.lçao 
de que as compras propostas dentro da tra.nche de reserva n!V 
se sujeltari.o a negociações. 

(d) o :Pundo adotará politlcll.'l e procedlmt>ntos quanto à se~ 
leçii.o das :t:!loc:ias a serem vendidas, que levem em conta, mecUantl> 
consulta com os membros, a. posição de balanço de pagamento~' 
e C:e rc3ervas dos membros e a evolução dos mercados de d.mblc 
brm como a conveniência de manter posições equlllbradas no 
Fundo, reNSalvado que se um membro declarar que se propõe a 
comprar a moeda de outro membro porque deseja obter uma quan
ua. equivalente de sua própria. moeda oferecida pelo outro mem~ 
bro, terá r!ire!to a eomprar a moeda do outro membro a n,1i,o ser 
C!Ue o Fundo haja notificado, conforme o Artigo VII, Seç11.o 3, 
qtle seus haveres nessa moeda se tornaram eseMsos. 

(el (i) Cada membro assegurará que os saldOJ! de sua moeda, 
comprados do Fundo, são snldo.s em moeda de l.lvre uso ou po
clem ser tn-endos no ato da compra por uma moeda de IIVI"e uso 
de sua ese'liha, a uma taxa de cãmblo entre as du_as D).Oedas equl
''alente à paridade entre elas segundo o Artigo :x;I4,, ~ção 7 (a). 

(li) Cada membro, cUja moeda tenha. sido comprada dQ Fun
do ou obtida em troC<t por moeda. comprada ao Fundo, colaborará 
com o Fu:1d0 e os demal.s membros no sentido de pennltlr que 
tais saldos de sua moeda possam ser trocados, no momento da 
compra, pdr moedas de llvre uso dos demals membros. 

que <:~~ ~ei~:e ~?~ te~~~.s 2~v~~Í1ss~r (l~elt~~~io d~~~~rom~~: 
moeda é t'omprada, sa~vo se este e o membro comprador conw 
venclo~em•outro procedimento. 

(iv) o membro que· compre do Fundo moeda. de llvre USÇl, de 
outro membro e que deseje trocá-la, no momento da .C9m_pr_a, por 
I,)Utra moeda de llvre uso; farll, !!. troca com o outro memJ:::!to se 
:::o!lcltado ~elo membro. Esta troca se tará por uma moeda de 
llvre uso ~eleclonada pelo outro membro à taxa de câmbio men
cionada no Inciso (i) acima; 

(fl serr<Jndo as politicas e procedimentos que adotar, o Fundo 
poderá acordar o !orneelmento, a um pala part!ClJ;!ante que efe
tue uma. compra de conformidade com esta SE:çao, de direitos 
~;Speclals de saque ao invés da.s moedas de out.ros membros. 
Seçi.o- 4. RenUncia a condições 

O Fundo poderá, a seu Juizo, e em termos que salvaruardem 
seus lntere3Ses, renunciar a----qu9Jsquer l:las condições prescritas na 
S~A.o 3 (b) UU> e liv) deste Artigo, especialmente no caso de 
membros c::ue evitaram u.sar, de forma maciça ou continuada, os 
recursos gerais do Fundo, Ao adotar wna renúncia, o Fundo to~ 
mará em consideraçáo as neceSSicla.des periódicas ou excepcionais 
d.o membro que requerer a renúncia. O Fundo também levará em 
conta a disposição <lo membro em oferecer, como garantia subsl
diâ.t1a, titulas mob!llárlos aceitáveis cuJo valor seja su!le!ente, a 
crité.rlo <lo Fundo, para proteger seus Interesses e poderá exigir, 
cl.)mo condição para a renúncia, o penhor desta. garantia subs!
dlárt~ 

Seção 5. Impedimento do uso dO!J recursos ;-erais do Fnndo 
Toda vez que o Fundo ror <le opinião que algum membro 

esteja. usando os recurso.s geroJs do Fundo de maneira contrá
ria aos propósitos do Fundo, apresentará ao membro um relató~ 
rio, consignando seus ponto:!~ de vista e fixando um pra.zo razoá~ 
vel para a resposta. Após apresentar esse relatório a determina~ 
<lo membro, o Fundo poderá llmltar o uso de seus recursos gerais 
por parte do membro. se não for recebida wna resposta do pals-

~i~~ ~~~à~~a~~ ~~Jsi!rgrl~~ago~d~e p~J'::f~~J;~~~d: 
llmltar o uso de seus recursos gerais por parte do membro ou 
poderá, após dar-lhe aviso com antecipação razoável, declarar 
esse membro Impedido de usar os recursos gerais do Fundo. 
Seçio 6. Ou'b-as compras e vendas de direitos especiais de saque 

por parte do Fu.ndo 
a) O l'\indo poderá. o.eeltar os direitos especiais de saque 

oferecidos por um pals participante em troca Cle uma quantia 
equivalente de moedas,,de outros membroo, 

(b) O Fundo poderá fornecer a um pa.Js partielpantR., a seu 
pedido, direitos especla13 de saque em quantia equivalente das 
moedas de outros membros. OS haveres do Fundo na moeda de 
determinado membro não deverão se elevar, em ro.ztlo dessas 
transações, o.elma do nivel em que os haveres !iea..rtam sUjeitos 
a. encargos, s!!gWJ.d.o a Seç!l.o 8 (b) (11) deste Artigo. 

( Fundo, nos termos 
desta politicas que levem 

'"" go. O formidade com esta 
6eção somente se o moeda o! provida. ou aceita. 
pelo Fu:odo. de sua a.qulcst:encla a esse uso de sua moeda. 
Seçio 7, Recompra por um membro de sn:a moeda em poder elo 

Fundo 
(a) Todo membro terá direito 11. recompra, em qualquer mo

mento, dos haveres do Fundo em sua moeda, sUjeita às cOmissões 
da. seção 8 (b) deste Artigo; 

(b} Em condições normais, e na. medida que lhe melhorar 
seu balanço de pagamentos e sua posiçâo de ~ervu, espern.-5e 
que o membro que t1ver e!eLua.d.o uma compra com Pa3e na Beçiio 

3 deste Arugo, Irá. recomprlll' o.s haveres do Fundo em sua moeda 
decorrentes da. compra, e que estejam sujeitos às comissões. da 
Sebão? (b) deste Artigo. O membro deverá recomprar esses ha
veres lie, de acordo com politicas sobre recom.pru que o Fundo 
adotar e após co~)tR$ ao membro, Q fundo deçlarar ao mem
bro que deveria recomprar em vlrLude de melhoria no seu balanço 
_t,e pagamentos e sua posição· de reservas." · 

(c) O membro que tlver efetuado uma ~mpra segun~o a se
ção 3 dest.e Artigo deverá recomprar os haveres do Fundo em 
sua moeda. provenientes da compra e sujeitas às com1ssi5es da 
Seção 3 (b) deste Artigo, no mais tardar até cinco anos após 
a data em que a. compra se tiver efetuada. O Fundo poderá. esta
beolecer que a recompra pelo membro se faça em prestações no 
periodo que se lnlcla em três anos e se encerra a cinco anos da 
data de uma compra. O Fundo, por maioria de oitenta e cinco por 
cento do total de poder de votos, poderá modl!lear os periodos 
de recoinp~a prescritos nesta allnea, e qualquer periodo 9.s.!11m ado
tado será apllcável a todos os membros. 

(d) O Funclo, por maiorl.a de oitenta. e cinco por cento do to~ 
tal de poder de votos, poderá estabelecer periodos outros ·que não 
o:i aplicáveis conforme a alinea (c) acima, os quais serão Iguais 
:para todos os membros, para a recompra de haveres em moeda 
adquirida relo. Fundo segundo uma politica especial sobre o uso 
de seus recursos geroJs. 

(e) Todo membro recomprará, de conformidade c_om as po
liticas que o Fundo adotar por maioria de setenta por cento do 
t.ota! de poder de votos, os haveres do Fundo em sua moeda que 
nào !orem adquiridos como resultado de compras e estiverem. su
jeitos a comissões d.e acordo com a Seção 8 (b) U1) deste Artigo. 

(f) Toda decisão, determlnanC!o que, nos termos de wna po
iJtlea sobre o uso doo recursos gerais do Fundo, o periodo de re
compra segundo as alineas (c) e (d) acima será Inferior ao que 
estiver em vigor nos termos da. politica respectiva, será. apllcá~ 
vel somente aos haveres aãqull'ldos pelos Fundo após a data e!e
tiva da de.::!são. 

(&:) O Fundo, a pedido de um membro, poderá prorrogar a 
data de cump.rlmento de uma. obrigação de recompra, por~m não 
além do p~.rlodo máximo estabelecido de acordo com M alinea.s 
(e) ou (d) acima, ou em virtude de politicas adotada.s pelo Fundo 
conforme a alinea (e) acima, salvo se o Fundo determinar, por 
maioria de setenta por cento da totalidade dos votos, que se 
justlflca a concessão de um periodo moJs longo de recompra, com
pativel com o uso temporário dos recursos gerais do Fundo, visto 
que a recompra na data devida resultaria em dl!lculda.des excep
cionals paro. o membro. 

(h) k:l políticas do Fundo conforme a Beção 3 (d) deste Ar-

~~~ge;~~e:fr d:6I~~~~~~t;~~~tep~;é~ll!~~~~~~~ ~e~~~~ 
vender, nos termos da Seção 3 (b) deste Artigo, seus haveres 
na moeda >:lo referido membro, os quais não tiverem sido recom
prados com base nesta Seção 7, sem prejuizo de qualquer medida 
que o Fur.do possa ser autorizado a. tomar com fundamento em 
qualquer outro dispositivo deste Convênio. 

(i) Todas as recompras com base nesta 8egão serão reallza.das 
através de direitos especiais <le saque ou moedas de outras mem
brlll! espeel!icado.s pelo Fundo. O Fundo adotará polltlcas e pro
cedimentos com respeito às moedas a. serem usadas pelos mem
bros nas recompras que levem em conta os princlplos da Seçtlo 
3 (d) deste Artigo. Os haveres do Fundo na moeda de wn pais
membro utlllzada na recompra não dever!l.o se elevar pela recom
pra acima tlo n!vel a que ficariam sujeitos a comi&!lões conforme a 
&eção s- (b) (li) deste Artigo. 

(j) Ci} se a moeda de um membro especificada pelo Fundo, 
c.mforme a alfnea (!) acima, não ror de llvre uso, referido mem
bro assegurará que, no momento da recompra, o membro que a 
reallzar pOs.!la obtê-Ia em troca de uma moeda de llvre uso se
leclonada pelo membro cUja moeda tenha sido especificada. Uma. 
troca de moeda com bll-'le neste dispositivo se efetuarâ a uma taxa 
dt câmbio entre am_bas M moedas que equivalha à taxa de ci.m
bJo entre :ts mesmas com base no Artl.go XIX, Seção 7 (a). 

(ii) Cada membro, cuja moeda ror especificada pelo Fundo 
para recompra, deverá colabo_rar com o Fundo e outros membros 
no sentido de posslbllltar aos membros que realizem recompras, 
nc momento da recompra, a obter a. moeda especl!lcada em troca 
de moedas de llvre uso de outros me_mbros. 

(ill) uma. troca, segundo a allnea (J) (1) acima, devet:_á ser 
etetuada com o membro cuja moed.li. é e."lpec!fiea.da, a níl.o ser- que 
e~ e o membro que realize a recompra convencionem outro 
procedimento. 

(lv) Se o membro que reallze a recompra desejiU' obter, no 
momento cl.a recompra, a moeda de llVI"e uso de outro membro 
especificada pelo Fundo, conforme a allnea Ul aelma1 ele devera 
obter, medlante sollcltação do outro membro, a moeaa deste em 
troca de uma moeda de llvre uso, à. taxa de câmb.loo mencionada 
na aline:!l. (j.) (1) acima, O Fu:odo poderá adotar regTaS com reli
peito à moeda de livre uso a ser entregue numa. troca. 
Seçlo 8. Comissões: 

(a) (i) O Fundo cobrari. uma com1ss11.o de serviço sobre as 
r.ompras por detennlnado membro de direitos especloJs de saque 
o:~u de mQe$a de outrc mêmbro, mantida na Conta de Recursos 
Gerais, em troca de sua própria moeda, ressalvru:to que o Fundo 
poderá cobrar uma com1.8são de serviço, nas compras compreen
didas na tranche de reserva, Interior à das outras recompras. A 
,::omissão ae serviço nas comr-as na tranehe de reser:va. não exce
tlerá à metade de um por r .1to. 

(ü) O Fundo poderá cobrar uma comissão sobre os crédito~ 
contingentes ou ajustes .'li.mllares. O Fundo poderã decidir que 
a -comissão sobre qualquer ajuste será compensada. contra a co~ 
missão cobrada segundo o 1ncl.so (!) aelma, n9.ll e<nnpras etetua
das com b:\SC no_ aJuste. 

(b) O Fundo cobrará comissões sobre seus saldos rnédlos diâ
rios na mceC!a. de wn membro, mantidos na Contá de Recursos 
Gero.ls, na medida em que estes: 

(i) tenham sido adquiridos conforme uma politica sujeita. à 
exclusão f'..Cim base no Artigo X%X Cc); ou 
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(ii) excedam o valor da cot:.a do país-membro após exclusão 
de quaJsqucr saldos a que oie refere o lncl.so {l) acima. 

As taxas de comJ.ssâo elevnr-.se-ão norma.lmente em. interva
los durante o periodo em que forem mantidos saldos. 

(c) Se um memoro deixar de eletuo.r uma recompra e:-dglda 
pela. Seção 7 deste Artlso, o FUndo, após consulta ao membro 
sobre a redução dos haveres do .Fundo em sua moeda, poderá co
brar as comissões que considere apropriadas sobre seus haveres 
:1a moeda do membro que deveriam ter sido recomprados; 

(d) Será e:-dglda maioria de setenta por cento do total de po
der de votos para a determlnaç!o das taxas de comissão segundo 
as allneas (a) e (bJ acima, as quais ser1io uniformes para todos 
os membrcs, e segundo a alinea (C) acima. 

(e) O pais-membro pagará todas as coml.ssões em direitos 
especiais dC" saque, ressalvado que, em clrcunstànclas excepcionais, 
o Fundo poderá pen:nlUr que um membro pague comissões nas 
moedas de outros membros especUlcadas. pelo Fundo, após consul
tas a estes, ou em sua própria moeda. Os haveres do Fundo na 
moeda de um membro não deverão se elevar, como resultado de 
pagamento~ por parte de outros membros. nos termos deste dls.po
IJtlvo, a acima do nlvel a que ficariam sujeitos a comLssOes se
(tundo a al!nea (bJ (11) actmo.. 

Seçio 9. Remunersçio 

qual a! ~e~1:~J~~ c~~ ::l~~~=~fJ:0c:~~~0e ~~\fi:!:S p(e~~ 
ou (C) aba1xo exceder os saldos médios diários do Fundo na. moe
da. de determinado membro mantidos na Conta de Recursos Oe
rals, à exceção dos saldos adquiridos de ncordo com wna politica 
que haja sido objeto de exclusão segundo o Artigo XXX (cl. A 
taxa de remuneração. que o Fundo determinara por maioria de 
setenta. por cento do \atai de poder de votos, .será Igual para todos 
CIS membros e não serão superior, nem interior a quatro quintos 
da taxa de juros com base' no Artigo XX. Seção 3. Ao estatelecer 
a taxa de remuneração, o Fundo levarâ em cont.a. a.s taxas de c:o
m1ssiio seg-.:~ndo o Artigo V, Seção (8) (b). 

cal ~~~ ~~~ntagem da cota. a,Pllcável para os f1ns da allnea 

(i) para. cada membro que se tomou pals~membro do Fundo 
r.nte.s da .segunda emenda deste Convênio, um percen~ual da cota 
currespondente a setenta e cinco por cento de sua cota na data 
da segunda emenda deste Convênio, e para cada men;ibro que 
se tornou pais-membro apôs a dat.a. da .segunda emenda deste 
Convênio, um percentual da cot.a. co.lculado peta dlvLsão do total 
das quantias correspondentes às percentagens de cota aplicá
veis aos out:ros membro.s na data. de lngrooso do membro pelo total 
das cotas rios demals memtlros na mesma data; mais 

<li) a.s quantias que tiver pago ao Fundo em moeda ou dlret~ 
tos especlaJs de saqUe nos ~ermos do Artigo III, Seç!o 3 (a), desde 
a data apll.::ável segundo a alinea (b) (i) acima; e menos 

(iii) as quantias que tiver recebido do Fundo em moeda ou 
direitos especlais de saque nos termos do Al'ti8'0 III, Seç.ão 3 (c), 
desde a data aplicável segundo a allnea. (1:>) {1) aclma. 

(ct O Fundo, por malorla de setenta por cento do total de 
poder de votoo, poderá elevar a últlma percentagem da cota apli
cá.vel a cada membro, para. os !lns da. a.J.Inea (a) acima, para 

(i) uma percentagem, não superior o. cem por cento, que 
se determinar& piU'a cada membro com base nQS mesmos crité
rios para. todos os membroo:, ou 

CU) cem por cento 'jJara todos os membros. 
(d) A remuneração deverá ser .paga. em direitos espectaJs de 

~aque, ressalvado que o Fundo ou o membro poderá decidir que 
o pagamento ao membro se fará. em .sua própria moeda._ 
Beçáo 10. Cá.J.cul011 

{a.) O valor do.s at:lvos do Fundo na.s contas do Departamento 
Geral serâ expresso em termos d-e direitos especiais de .saque, 

{b) Todos os cálculos relativos às moedas dos membros para 
etelto de apllcaçiio tias disposições deste Convênio, exceto o Artlgo 

~ta_~~;~ s~~~d~t~!d:nfo~~~O.: ~~asa e~~'!{ fx7~s~ 
Artlgo. 

(e) Os cálculos para determinação da..s quantias em moeda 

~::v~;~~~o~ n~~~j~ã~ ;;e~v~iesa~~~~~d~~adi~~~; 
Desembolso Especial ou na, conta de Inversões. 

Seção 11. Manatepção. de vllloJ:" 
(:a) O vo.lor das moeda:; dos membros, registr_lldM na. COn

ta. de Recursos Geral.s, será mantido em tenn.os de direltos e.spe
c1a.l.s de saque segundo .u taxas de cámbio de que trata o Art!go 
XIX. Seção '7 (a). 

(bJ Serã. ('!etuado reajuste do11 havere.'!: do Fundo na moeda 

~ao ::~8:in~~d~~=I~;!~a~ o~~a~~":ç0lio q~~~00 d~~~~ 
e outro membro e em outras oportunidades na forma que o Fundo 
Vier a. decidir ou o membro vier a aollcltar. Os pagamento:; eletua.
dos ao Fundo ou pelo Fundo, em virtude de um reajuste, deverão 
ser :r:eltos den~o de um prazo razoável, conforme determinado pelo 
Fundo, após a data do reaJuste, e em qualquer outra. oportunidade 
sol1clta.da pelo membro. 
Seçio IZ. Outras opcn.c;ões e transações 

(a) O Fundo .se orientará em kldM as suas polltlcas e decl-

~. ~~ã~~~p~l~t;r:~~ ~lo:vl~e;i"a~r3;i~:o n:e ~~ro: 
ou estabeleclm~to de um preço lixo, no mercado do ouro. 

(b) As decl.sõe.!l do Fundo de realizar operaçÕCJJ ou transaçOes 
conforme as a.J.Ineas (c), (d) e (e) abaixo serão ad.otad.as por maio
rta. de Oitenta e cln.co por cento do to~ de poder de votos. 

(c) O Fundo poder!'i. vender ouro em trçor.a ::~ moeda de qual
quer membro após consulta ao membro em ~de cuja moeda. o 

ouro :r:or vendJdo, ressalvando-se que o.s haveres do Fo.ndo em 
moeda de um membro, mantida na Conta de Recursos Oerals, não 
deverão se elevar, pela venda, acima do nivel em que !)cariam 
Eujeltos a com!.ll~êieE confonne a. Seção 8 <b) (Ul deste Artigo, sem 
a aquiescência do membro, e ressalvado que, a pedido do m-embro, 
o Fundo, no m>:~mento da venda, deverá trocar pela moeda de outro 
m-embro a qu:mtldade da moeda recebida que evitaria 'ba.l el-evação. 
A troca de uma moeda pela moeda de out.ro membro se !ará o.pOO 
consulta este membro e não elevara os haveres do Fundo na moe
da deste membro a acima do nlvel em que ficariam sujeitos a co

rtlgl:). O Fundo adotará 
essas troca.s que levem 
a se~.ru:. 7 (!) deste Ar~ 
acordo com este dlspo-

.sltlv preço convenc onado para cada transação 
com base nos preços de mercado. 

(d) O Fl!_ndo po'd~;:,~;:.~;r~ 
ouro. ao Invés de dlr_el 
quer operações ou transações nos 

~~~:~~~~~~~~nbaaJ; ~e;~ 
base nos preços de mercado. 

{e) O Fundo poderá vender o ouro, que tiver em .seu poder 
na data da .segunda emenda deste Convênio, aos membro.s que 
já eram paises-membro.s em 31 de agoskl de 1975 e que concorda
rem em comprá-lo, em proporção à.s suas cotas. naquela dat$.. se o 
Fundo pretender vender ouro segundo ·a allnea (c) aclma para os 
flns da alinea Ul ,(ii) abaixo, poderá vendet' a cada pais-membro 
em desenvolvimento que concord-ar em comprá-lo, a quantidade 
de ouro que. se vendida conforme a alinea (c) acima, teria produ
~do o exeesso que lhe poderia ter .sido di.strlbuldo segundo a ali~ 
nea I!) (lU) abatxo. O ouro, que seria vendido de acordo com e.sse 
dl.spositlvo a um membro que foi declarado impedido de utilizar 
os recur.sos gerais nos termos da Seção 5 deste Artigo, ser-lhe-i 
vendido quando cellsar o impedimento, salvo se o Fundo d-ecldJr 
antecipar a venda. A venda de ouro a um membro segundo esta 
allnea (e) será. realizada em troca de sua moeda e a um preço, 
na data da venda, equivalente a um dlrelto especial de saque cor
respondente a 0,888671 gramas. de ouro tino. . 

{f) Sempre que o Fundo, no.s termos da alínea {c) acima, 
vender o ouro que tiver em seu poder na data da segunda emen
da deste Convênio, ,uma p:IJ'te da receita equivalente, no momento 
da venda~ a um dlréito especial de saque corr~ondet'!te a 0,688671 
,gramas d-e ouro fino será colocada na Conta de Recurnos Gerais e, 
.salvo se o Fundo decidir em forma contrârta segundo a aUnea (gl 
abaixo, qu\llquer excesso será mantido na Conta de Desembolso Es
peciaL Os attvos da Conta ('!e Desembolso Especial serão_ m_a_ntldos 
separados das demais contas. do Departamento Gerãi e podeião 
ser usados em qualquer momento: 

(i) para fazer tran.sterência.s para a conta de Recursos Ge
ral8, com vistas a uso imediato em operações e transações autori
zadas por dlsposlções deste convênio que não esta Seção; 

(lil em operações e trtm.sações que não forem auklrlzadas 
por outras d!sposlções deste Convênio, rp.as que são. compatíveis 
com as. llnal1da-des do Fundo, Segund,o esta Alinea (f) (ii), poder
se-é. proporcionar auxilio para fins de balanço de pagamentos, em 
condigõea especlal.s, aos palses-membros em desenvolvimento em 
.situações de dlliculdades, e, para essa !lnalldade, o Fundo levará 

. em conta o nlvel de renda per caplta; 

(iii) para dlstrlbuJção àqueles paises-membros em desem•ol
vlmento que já eram membros em 31 de agosto de 1975, cm propor
çi!.o âs suas cotas naquela data, de parte dos ativos que o Fundo 
decidir usar para as finalidades dO' inciso (11) acima, correspon
dente à proporção das cotas desses membros na data da dlstri~ 
bulçll.o em relação ao total da.s cotas de todos os membros na me.::~
ma data, ressalvado _que a <listribui~iio segundo est_e dispositivo a 

~s ~~~u~<l~ok~~r~o J~~didâ~te u~::~ g: f:~~~J~~ 
cessar o Lmpedlmento, salvo .se o Fundo decidir antecipar a dlst.rl
buição. 

As declsõP.S de usar atlvos, nos tei1!>0S do !nciso (I) .acima, sc
rll.o adotadas por malorla de setenta por cento do total do poder 
de votos, e as decisões nos termos dos inct.sos (ii) e illll acima, 
serão adotadas por maioria de oitenta e cinco por cento do total 
do poder de votoo. 

(&') O Fundo poderá decidir, por ma.lorla. de oltenr.a. e cinco 
por cen'to do total do poder de voto,s transferir parte rio excesso, 
referido na alinea (f) acima, para a Conta de Inversões, para uso 
segundo os dispositivos do Artigo XII, 8eção G (f). 

_lh) Na pendéncla das utillznções -especlficadll:! na alinea (!) 
acim.a, o Fundo poderá investir a moeda de um membro, múltida 
na Conta. -de Desembolso Especial, em obrigações negociáveis des
te membro ou em obrigações negociáveis de organismos financeiros 
internacionais. A renda da Inversão e os juros recebidos, conforme 
a alinea <tl (ii) acima, serão colocados na Conta de Desembolso 
Especial. Não se fará nenhuma Jn;•ersão sem a aqule.scênla. do 
membro cuja moeda é usada para lazer a tnver.siio. O Fundo so
mente !ará inversões em obrigações denominadas em dlrei:t.o.s es
peciais de .saques ou na moeda usada para a Inversão. 

(i) A Conta de Recursos Geral.s será periodicamente ressarci
da eom respeito à.s despesas de adminlstraç1i.o da Conta de besem~ 

r~a~~r~rn~i~ Pcf:F&~7:v~~ ~~e~~~ :~f~f :~rug:ee'i!~~~ 
estimativa razoável dessa despesas. 

(j) A Conta de Desembol.so Especial devera ser encerrada 
na eventualidade de liquidação do Fundo e poderá ser encerrada 
anteriormente à liquidação do Fundo por malorla de s-ete-nta pai 
cento do total do poder de votos. Após en~rramento da conta em 
razão de Uquidação do Fundo, qual.squer atlvos desta conta seria 
dl.strlbuictos de acordo com os dLsposltlvos do Anexo K. No caso d~ 
encerramento l).nterlonnente à liquid'açào do Fundo, quaisquer ati
vos desta conta serão tran.sfer1dos para a Conto. de Recursos Ge
rais para uso imediato em operações e transaçõe.s. O Fundo, por 

=~3e ~;l;e~~~r p~~ ~~!~~~t~~~d~! g~vt~togê ~~~~~~ 
bolso Esp~clnl. 
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ARTIOO VI 
Transferi.t:Jcl:t..s de C:a.pltal 

Seção 1, Utlllzaç~o dos recUJ'liOS :erals do Fundo para. transferên
cias dt- eapito.ls 

(a} Nenhum. membro poderá utmzar os recursos gerais do 
Fundo par11. fazer face a uma evasão vultosa ou continua de ca

dest.e Artigo, e o .Fun
controles para impedir 
o Fundo. &l, após ter 

de adot.ar O& controles 
aprop adas. o impedl!lo de utili-
zar os recursos ge.rais do 

(b) Nada nesta Seção se Interpretará no sentido !le: 
(I) evitar a utillzação dos recursos do Fundo em transações 

de capital, em rnontante razoável, neces.sArlas Rara o. expansão 
de exportações ou no curso normal de operações comerciais, ban
câr!u ou outrM transaçõCB; ou 

{H) obstaculizar movlmentoo de ca.ptto.Ls atendidos com os 
recul'003 própr~ de um membro, mn..s: os membros se eomprome
teln a que tiUs rnovlmenta.s de capitais se farão em consonância 
com. os objetivo:s do Fundo. 
Seçio ! . Dl$p(lsfç6es especiais sobre tramferêncla de capitais 

O membro terá direito a reaUzar compras dentro da tranche 
de reserva para. fazer face a transferências de capitais. 
Seç1io 3.. Contrales de transferênelas de capitllis 

0:1 .membro~o poderll.o adotar os controles que forem nece.ssá
rloo: para regula!' ~ movlme:nt.os internac!onal.s de caplta~. :po
rém, nenhum paf.s-membro poderá adotar esses controles de ror· 
ma que restrinjam os pagamentos de t,ransações correntes ou que 
retardem indevtclamente as transferências de fundos em liquida
ção de -compromissos, exceto conforme prevl.sto no Artigo VII, 
Beção S (b) e no Artigo XIV, Seção 2. 

ARTIGO VII 
Restauração de Haveres e Moedas Escassas 

Seçlo l, Medidas para restauração dos haveres do Funilo em. 
moeda, • 

O Fundo poderã., se julgar tal med.lda adequada para rest.au
raçii.o de seus haveres na moeda de qualquer membro na Conta de 
RecursOIJ. Qer'lls nece.ssárla para suas tran.saçõe.s, a.õotar uma ou 
ambas a.s seguintes providências: 

clo~~Os ~~r o a~~:~~rg ~~b~r:, :~~~ :m~~~l[eõ~:~~:~; 
ou Que, com n anuência deste membro, o Fundo t.ome em_prest.ado 
dita moeda de alguma outra. rente dentro ou rara dos tetTitórtos. 
deste membro; entretanto, nenhum membro estarâ ,sujeito à obrt-

r~: r::ne: e~~r~~J~t~C:a a~=d~e0~u~~~;o~~a Cfon,~7 
(U) sollcltnr ao membro, caso seja um partlclpanl;.e, a venda 

de sua. moeda. ao Fundo em troca de direitos especiais ele saque na 

~~i~ :c~=~er~;:; ~~:t~ age~qg~e~FuS:3~0d!Ve~: ~~: 
pensar a devida atenção aos principias de des!gnaçD.o nos termos 
do .Art;jgo XIX, Seçio 5. 

Seçio z. EsCII.II~e~: l'eral de moedas 

Se o Fundo verificar que estli. ocorrendo uma escassez geral 
de determinada. moeda, o Fundo poderá informn.r oo membros a 
este respeito e emitir um relatório no qual exponha as causas des
ta escassez e que contenha recomendações com v!sta.s a que seja 
corrtgldo., Um representante do membro cuja. moeda e~tlver nessa 
situação participará da preparação do relatório. 

Seç!o 3.. Escasse~: de h:a.ver" do Fundo 

(a) Se .'!le- tomar evidente no Fundo Que a demanda pela moe
da de um determll;lado membro ameace ::.erln.mente- a capacidade 
do Fundo de fornecer esta tnoeda, o Fundo, caso tenha ou nlkl 

~~~~~~te r;,ta;:C~~~~~~eb:i ~~e~!"~d;v~~~ a~~ ~;c~~~~ 
ra.tear os s da moeda. 
escassa eom Uvas dos 
membros, à. e a qua.ls-
quer outras lró. também 
um relatório 

fel a autorização .segundo a alinea (b) aclma expirará .sem
pre que o Fundo declarar formalmente que a moeda em questão 
deixou de ser e!icassa... 

S~io 4. Aplicação de usttições 

Qualquer membro que impuser restrições: relativamente 11. moe-

~~d~ll~~~\';r~ ~~~eTt:m~ko~ed~~r~~ndJ3iri~~o~ s~~~ 
~~e:PfGi~~~~~1çE:sr:re do outro membro com res-

Seçlo S, Efeitos de outros convênios Internacionais sobre as res
trições 

OS membros concordam em não Invocar as obl1gaçõe.s de quals
QUii!r compromissos assumidos com out.ros membros anteriormente 
a este Convênio de roMeira a lmped!r a apllco.ção dM disposições 
deste Artlro. 

ARTIGO V!II 
Obrita.çjjes Gerais ilos Membros 

Seçiio l. lntroduçi'a.o 
Em aditamento às obrigações assumidas nos termos de outros 

dispos!th>os deste Convênio, cada membro se compromete a cum
prir as obrigações estipuladas neste artigo. 
Seçiío :a. Abstenção d.e restrições a papmentoo correntes 

(a.) Sujeito il-'l disposições do Att.lgo VII, Seção 3 (bl e do Artigo 
XIV, Seçii.o 2, nenhum membro poderá Impor, sem a aprovação do 
Fundo, restrições aos pagamentos e às remessas relacionadas com 
transações Internacionais correntes. 

(b) Os contratos de câmbio na moeda de qualquer membro e 
que sejam contrários aos regulamentos de controle cambial daquele 
membro mantidos ou impostos de conformidade com este Convênio 
não poderão vigorar nos territórios de qualquer membro. Ademal.s 
os membros poderão, por acordo mútuo, cooperar na adoção de 
medidas destinadas a t.ornar mals efetlvos 01> regulamentos de 
controle cambial de qualquer membro, ressalvado que tais medidas 
e regulamentos .sejam compatíveis com este Convênio. 

Seçã.o 3. Abstenção de prãtlca.s m.onetárias dlscdminatõrias 
Nenhum membro participará ou permltlrá que· qualquer de 

seus órgàos fiscais mencionados no Artigo V, Seção 1, participe de 
quaisquer regimes monetários discriminatórios, ou de práticas mo
netárias múltiplas, quer dent!'O ou fora das margens do ArtJgo IV 
ou prescritas nos termos do Anexo c. excet.o segundo autorizado 
nos termos deste Convênio ou aprovado pelo Fu.ndo. Se esses regi
mes e práticas rort'm ajustados na data em que este Convênio en
trar em vigor, o membro ,interessado _entender~se-â com o 'Fundo 
sobre sua progressiva eliminação, a menos que sejam mantlclos ou 
Impostos segundo o Artigo XIV, Seção 2. caso em que se aplicarão 
as d1spoolções da Seção 3 daquele Artigo. 

Seçã.o 4. Conversibilidade de saldos mantidos no exterior 

<al Toda membro deverã comt~rn.r os saldos de sua moeda em 
poder de outro m.embto se este, ao solicitar a compra., declarar: 

li) que os saldos a serem comprados foro.m adquiridos recente
mente como resultado de transações correntes; ou 

(ll) que sua convers!l.o é neceSlláM para eretua.r pagamentos 
por tran.sações correntes. 

O membro comprador terá a o~ão de pagar, Ou em direitos es
peciais cte saque, sujeito ao Artigo XIX, Seçã.o 4, ou na moeda do 
membro que apresentar a sollclta!)ão. 

(b) A obrigação d.a allnea. (a) aclma não se apllcarâ QUando: 
(i) a converslbllldade dos saldos tiver sldo limitada de forma 

compatível com .a Seção 2 deste Artigo ou <10 Artigo VI, seçãa 3; 
CH) os saldos se acumularam como resultado de transações efe

tuada.s anteriormente à revogação por determinado membtt~ dl13 
restrições mantidas ou Impostas nos termos do Artigo XIV, Seçii.o 2; 

(11!) os saldos foram adquiridos de forma contrária às normas 
cambiai::. do membro que ror solicitado a comprá-la.s; 

(iv) a. moeda do membro que solicitar a. compra tiver sldo de· 
clarada escassa, conforme o Artigo VII, Seção 3 (a); ou -

(vl o membro sollcltado a e1etuar a compra não tiver o direito, 
por qua.tquer razão, de comprar do Fundo n.s moedas de outros 
membro~; em troca de sua. própria moeda. 
Seçã.o 5. Fornecimento de ln!orma.ções 

(a) O Fundo poderá ex1glr aos pa!ses-membros que lhe forne
çam a.s Informações que coru;lde_re necessárias para 11.8 sua.s a.tlvi
dades, !:ncluslve, como o minlmo nccessãrlo para o cumprl.mento 
eficaz das funções do Fund_Q, dados de caráter nacional sobre as 
segulnt.es matérl.as: 

(I) haveres oficiais, no pa.is e no exterior, em {1) ouro em (2) 
divisas: 

(li) haveres, no pals e no exterior, de bancos e entlda.ões !1nan
ce1ra.s, que não órgãos oficla.ls, em {1) ouro, e em (~) divisas; 

(ilil produçi1o de ouro; 
(!v) exportações e Importações de ouro, PC>r paises de <iestlno 

e orl.gem; 
(v) exportações e lmportaçõet; to_tals de merca.dorlas, em ter

mos de seu valor em. moeda nacional, por palses de destino e de 
origem; 

(vl) balanço de pagamentos lnternaclonal.s, Incluindo (I) co
mércio de bens e serviços, (2) transações em ouro, (3) transações 
conbecida.s de capitais, e (4) out>ros Itens; 

(vil) posição das Inversões illternaclona.ls, ou seja, inversões 
dentro do território do membro de propriedade estrangeira e in
versões no exterl.or pertencentes a. pessoas residentes em seu terri
tório, na. medida em que ror possível fornecer essa i.Pfonnação; 

(viU)' renda nackmal; 
(lx) indlces de preços,. ou seja, !nd1ces de preços no mercado 

atacadista e varejista e dos preços de exportação e !mportaçD.o; 
(x) J.Xas de compra e venda de moedas estrangeiras; 
(xi) controles de cámbio,lsto é, um Informe global dos contro

les cambln.ls em vigor no momento em que o Pais Ingressou no 
Fundo, e pormenores das alterações subseqUentes na. medida. em 
QUe se verificarem; 

(xii) quando ex1stJr.em eonvê:nios o!lclais de compensaç_ão, os 
·pormenores das quantias pendentes de compettsação relatfVame-n
te a t>ransações comercin.ls e financeiras e do lapso de tempo du
rante o qual esses atrasados estiverem pendentes. 

&bnf:~: e~~;[~~s~~~o~~~õ~~~b~~~ j~;~;~e~~sc~~~~~~~: 
tados. Os membros não estarão obrigados de modo algum a. forne
cer informações de t.al forma pormenorizada que revelem os neg6-
c1c~ de 1:::.!!::~ _,,.':'~ r;u de empresas. Os membros; entretanto, se 
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comprometem a fornecer a ln!ormaçào desejada de !oona tão por
menorizada e preciso. quanto for Prútlco, e, na medida. do passivei, 
a evitar meras estimativas. 

(c) o Fundo poderá procurar obter Informações adlc1ona1s me
diante acordo com os membros. Atuará como centro paro. compila
ção e Intercâmbio de Lnrormações sobre problemas monetá.rlos e fi
nanceiros, !acllltal).do al!Slln ª-._Pl"eparação de estudos destinados a 
ajudar os n.embros na formulação de polltlca.s qilC" promovam os 
objetlvos do Fundo. 
Seção G, Consultas entre membros com f'eSpeito a convênios Inter

nacionais vigentes. 
Quando, de conformidade com este Convênio, um membro esti

ver aut<Jrlzndo, em clrcunstàn_cla$ es_p_e:ç;~~- ov. __ tr!J,nsltória.s especl-

~~~6~~ ~'f.t~~· ea e~~ra~ ~~tr~s~sben\~~~r~C:~l~~ :~r;:-
missos contraidos anteriormente a este Convl:plo, que estejam em 
confLito com a aplicação de tal:s restrições, as parte:s lntereMo.das 
nesses compromissos manterão consultas entre si com vistas a efe
tua.r os ajustes mutuamente MC"1táve1s, que se tornarem necessá
rios. As disposições deste Artigo não preiudicarii.o a aplicação dO 
Artigo VII, Seção 5. · 
Seçio 7. Obrigação de colabora.r q.uiLnto às políticas l:'eferentes a 

at.i.vos de :reserva. 
Cada membro se compromete o. colaborar com o Fundo e com 

outros membros a fim de assegurar que as politicas do membro em 

~~~~~~eu~avo~~{h~;s;~~~;,;;t cJ~~~~~~ c1~~:a~~J~~C: ~: 
converter o dlrelto esp~;Y de saque no prlnclpal atlvo de reserva 
do sistema monetârlo Internacional. 

ARTIOO IX 

Personalidade Juridlca, lmnnldadeoJ e PrivUélfos 

Seção 1, Finalidades do Artlco 
Para habllltar ,o Fundo a cumprir as funções que lhe foram 

confiadas, a personalidade jurldlca, o.s Imunidades e o~ Privilégio~ 
estabelecidos neste Artigo serão concedidos a.o Fundo nos territórios 
de cndn. membro. 
Seç:io 2, Personalidade Juridic11; do Fundo 

O Fund.o terá personalidade juridlca plena e, em particular, a 
capac11:\ade para: 

(i) contratar; 
(il) adquirir e dispor de bem móveis e 1m6veill; 
(iU) Instaurar processos legais. 

Seç!io 3, Imunidade de processo judicial 

O Fundo, sua propriedade e seus at1vos, onde quer que estejam 
Ioc!!llzado.s: e qualquer que seja o seu detentor, go:.:arão <1e imuni
dade de toda formo. de processo jucilclal, exceto na medida em que 
renunciar expressamente à sua lmun!do.de para os efeitos de qua.IB
quer processos ou pelos termos de qualquer contrato. 
Seçio 4. Imunidade de outras açóes 

A propriedade e os atlvos do Fundo, onde quer que estejam lo
callzados ou qualquer que seja o seu detentor, serão Imunes de 
buscas, requisições, C<Jnfisco, expropriação, ou qualquer outra for
ma de arresto por ação ex~ut1va ou legislatlv~. 

Seçã.o 5. Imunidade dos arquivos 
Os arquivos do Fundo serão lnvlolávels. 

Seção G. Isenção de res-trições sobre ativ0111 
Na medida do nccessâ_tio llt\;rJ!, e::?Cel:l\l!.ll,r as ativldades previstas 

neste Convênio, toda a propriedade e os ativos do Fundo serão Isen
tos de restrições, regulamentos, controles e moratórias de qualquer 
natur~-

Scção 7. Prlvllépo de comunicações 
As comunicações o!lclais do Fundo será dado pelos membros o 

mesmo tratamento dispensado às C<Jmunii::ações oflclals de outroo 
membros. 

Seção S. Imunidades e privilégios dos administrador~ e run
donirlos. 
Todos oo Goveinadores, Dlretores-Executlvos, Suplentes, mem-

~~ ~=çi,~~~li.~~o~~J~q~~~~~d~ d~e!;g~~~:~u.i !~~~ 
nlstrad.ores e runclonârlos do Fundo! 

(i) serão Imunes de processos legal referente a ates praticados 
por eles em sua !unção o!lclal, exceto quando o Fundo renunciar a 
esta imunidade; 

<U) do na.elonals locrus, ser~lhes-ão concedidas as mes-
mas ação, exigências de 

nacional e as mes-
, bio que !nrem con-

, administradores e 
:funcionários de outros membros de cateiQrla comparável; e 

(ill) terl!.o o mesmo tratamento com respeito às fnc!lldades de 
locomoção que é dispensado pelos palses membros a representantes, 
a.dmlntstradores e !unclonli.rlo.s de categoria comparli.vel de outros 
membros. 

Seçll.o 9, Imunidades tributárias 
(a) o Fundo, seus ativos, propriedade, renda c suas o_pe:rações e 

transações autorizadas por este Convênio serão Imunes de toda tri
butação e de todas as obrigações aduaneiras. O Fundo também se
rã. imune de qualquer responsabllldade pela cobrança ou pagamen-
to de qualQuer tributo ou tn~_a_. _ 

(b) Nenhum imposto seT'â lançado sobre ou em relação a- sal.á· 
rios e emolumentos pagos pelo Fundo a Dlretores-Executlvos_, Su
plentes, administradores ou fu_J;}cionúrtos do Fundo que não forem 
cidadãos local.s, súd1tos locais ou outros nacionais locals. 

(c) Nenhuma trlbutaçlo de qulll.quer espécle serâ cobrada so
bre qualquer obrigação ou titulo emitido pelo Fundo, Inclusive 

quaisquer diVidendos ou juros respectivos, quem quer que .seja seu 
poss~.<ldor: 

(i) que d.lscrlmlnar contra tal Qbrtgaçiio ou t.itulo s_omente por 
cau~a de sua origem; ou 

Cil) se a tmlca base jurisdicional para essa tributação for o lu· 
gar ou a moeda em que for emitida, pagável ou paga, ou a localiza
ção de qualQuer escritório ou local de atl_vid,ade mant.ldo pelo 
Fundo. 
Seção 10. Aplicação do Arti;"O 

Cada membro adotará as medidas que forem :necessárias em 
seus pr0prlos territórios para tornar efetivos, nos termos de sua 
prôprla lei, os principias estabelecidos neste ru-ttgo e Informará o 
Fllndo, com pormé'nore.s, sobre as medidas a.dotadas. 

ARTIGO X 

Relações com outros organismos internacional& 
O Fundo cooperará, nos termos deste Convênio, com qualquer 

organismo internacional geral e Cllm organismos internaelonals pU
blicas que Uverem responsabilldades especlallzndas em áreas afins. 
Quaisquer ajustes para essa cooperação, que eld.glrem uma modl
ncaç:io de qualquer dispositivo deste Convento, poderão ser etetua
do.s somente após em~nda a este Convênio nos termos do Artigo 
XXVIli. 

ARTIGO XI 
Relaç..;es com países não-membros 

Seçiio 1, Obrigações com respeito a relações eom pai.ses não
membros 

Cada membro se obriga a: 
{i) não participar, nem permiti~ que qualquer de seus órgãos 

fiscais referidos no Artigo V, Seçíio 1. participe de transaçães com 
não-membros ou com pessoas em territórios de paises não-mem
bros, que forem contrárias às disposições deste convênlo ou aos 
propósitos do Fundo; 

(li) nãO cooperar com um pais não-membro, ou com-p-e-ssoas 
em tertttôrios de palses não-membros, em práticas que forem con
trárias às disposições deste COnvênio ou aos propósitos do Fundo; e 

(iii) cooperar com o Fundo com vistas à aplicação, em .seus ter
rltórl.:~s, de medidas adequadas para Impedir transações com países 
não-membros ou com pessoas em seus terrttór:los, que !orem con
trárias aos propósitos do Fundo. 

Seção Z. Restrições às transaçõeoJ com_ países não-membr<J~ 

Nada neste Convênio aretará o direitQ de qualquer membro 
de impor restrl~ões sobre transações cambla.U; com paises nilo
membros ou com pessoas e:m seus territôr:los, salvo se o Fundo 
julgar que tais restri~ões prejudiQuem os Interesses dos membros 
e sejam contrárias aos propósitos do Fundo. 

ARTIGO XII 

Orrantzaçio e Admlnlstraçio 
Seção 1. Extrutura do Fundo 

O Fundo terá uma Junta de Governadores, uma Dlretoria
Executiva, um DL:ret.or-Gerente e um quadro de !unelonárlos, e um 
Conselho, se a Junta de Governadores decidir, por maioria de oi
tenta e cinco por cento do total de poder de votos, que sejam apll-
cadas as disposições do Anexo D. -
Seçii.o Z. Junta de Governadores 

a.) Todos os poderes no~ termos deste C<lnvênlo, não atribui
dos d!reta:ment.e a Junta de Governadores, a Dlretoria-Exeoutlva 
ou ao Dlretor-Qerente, serão conleridos à J1Ulta. de Goverhadores. 
A Junta. de Governadores será constltulda por um Governador e 
um Suplente nomeados pelo pais-membro, na forma Q.Ue vier a 
determinar. Cada Governador e cada Suplente servirá até que se 
fizer uma nova nomeação, Nenhum Suplente poderá votar, exceto 
na ausência do respectivo tl~ular. A Junta de Governadores esco
lher! um dos Governadores para Presidente. 

(b) A Junta tie Governadores poderá delegar à Dlretorla-Exe
cutiva autoridade para exercer quaisquer doo poderes da Junta 
de Governadores, exceto os poderes d1retamente conferidos à Jun
ta de Governadores por este Convênio. 

!ore::.> e~a;~~d~ ~f:e?ti~~~e f~~e%~t~~s~ure~~~~~: 
pela Diretorla Executiva. Serão convocadas reuniões da. JUnta de 
O:overnadores sempre que solicitada~> por <;ulnze membros ou por 
membros que detenham unt quarto do total de poder de votos, 

(d) O quorum para ·qualquer reunião· da Junta de Governa
dores serã uma rnalot!a dos Governadores que detiver não menos 
que dols terços do total de poder de votos, 

(e) Cada Governador terá direito a lançar o nUmero de votos 
outorgados segundo a Seção 5 dCJ;~ Artlgg ao membro que o no
meou. 

(t) A Junta de Governadores pode-rá, mediante regulamento, 
estabelecer um pl'OC(ld!mento pelo qual a Dlretorla Executiva, 
quando julg~ que tal ação ror do interesse do Fundo, possa obter 
o voto dos Governadores sobre um problema especifico, sem C<Jn
vocar uma reunião da Junta. de Governadores. 

<1:> A Junta de Governadores e a Dlretorla Executiva, n_a me
dida em que for autorizada, poderão adotar 11.3 norrrias e l'egula
mento.s que se tornarem necessários ou aproPriados para conduzir 
as atlvlQQ.des do Fundo. 

(h) Os Governadores e os Suplentes servirão nesta capacldade 
sem perceber compensação tlnancelra do Fundo, mas o Fu_ndo .PO
derá lhes ressarcir de despesas razoáveis por eles 1nconldas no 
C<Jmpareclmento às reuniões. _ 

(i) A Junta de aoVernadores determinará a remuneração a 
ser paga aos Diretores Executivos e seus Suplentes e o salé.rlo e 
as condições do contrato de serviço do Dlretor-Oerente. 
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(j) A Junta de Qovemadqres ~ a Dl.;etqrla l!:Xecutiva poderão 
nomear Comltês segundo Julgarem conveniente. A pa.rticlpa.ç!o 
em Comitês não precisará ficar llml.tada a Governadores ou Di~ 
retores Executivos ou seua Suplentes. 

Seçiio 3. Diretol"ia Executiva 
(a) A Dlretorla Executivo. seni responsável pela cono;ução da& 

~~i;i?~~er~r~~ ~dgoa.Jós n;:ii J~~{~d~e e~~;c:::a~~2:. os poderes 

(b) A Dlretorla Executlv(l. consistirá de Diretores Executivos, 
tendo o Dlretor Oerente como seu presidente, Dos Dlretores ~
cutlvos: 

O) cinco serão nomeados pelos cinco membros com maiores 
cotas; e 

(il) quinze serão eleitos _pelos out;ro.s membr~ 
Para as !lnalldades de cada eleição regular de Dlretores Exe

cutivos, a Junta de Goveroadores, por ma.lorla de oitenta e cinco 
por cento do tot.al de poder_ dç_ yotos, poderá aument.ar ou dimi
nuir o nUmero de Dlretores Executivos referido no Inciso nu, aci
ma. O número _de Dt(ç_t.ores Executivos mencionado no Inciso {11), 
acima, será reduzido de_l,ln'!_ J;l:~ __ dQJ.s, conforme for o caso, se os 
Dlretores Executlvos !orem nomeados nos termos da o.Unea (c) 
abaixo, salvo se a J Governadores decidir, por ma!orta de 
oitenta e nco por total de oder de votos, QUe a redu-
ção comprometeria o funções da Dlreto-
rla Executiva ou de eaçarta perturbai-
o desejável eQullibrio 

(c) Se durant.e e posteriormente à segunda elelçilo regular de 
Dlretores Executivos, _os membros com direito a nomear Dlretores. 
Executivos, nos termos da aHnea (b) (I) acima, não incluirem os 
dois membros cujos haveres monetários junto ao Fundo na Conta 
de Recursos Gerais tiverem sido, na média dos dois anos prece
dentes, reduzidos a aba!xo de suas co_tas pelos malares valores ab
solutos em termos do direito especial de saque, um ou ambos os 
membros, conforme o caso, poderão nomear um Dlretor Executivo. 

(d) As eleições de Dlre os elegive_!s deverão ser 
acordo com as dlsposl
lamentos que o Fundo 

· !retores Exe
regulamentos, 
e:da;ldos para 
Anexo E. 

{e) Cada D!retor Execut.ivo indicará. .um Suplellt.e com plenos 
poderes para. agir em seu nome quando oilo estiver presente. 
Quando os Dlretores Executivos que_ os designar-am estiverem pre
sentes, os Suplentes poderão. participar das reuniões, mas não po-
derão votar. · 

(f) Os Dlretores E,xecUtJ.vos co_nt.inuarão no. função até que 
seus sucessores tenham sido nomeados ou eleitos. Quando o cargo 
de um Dlretor Executivo eleito vagar tnrus de noventa dias antes 
do término de seu mandato, outro Dlretor Executivo será eleito 
pelos membros que elegeram o Di:etor EXecutlvo anterior para o 
:estante do mandato .. ~er4, exigida para. a eleiçAo a maioria dos 
votos lançados. Enquanto o cargo peiiDanecer vago, o Suplente 
do Dlretor ExecutJ.vo exercerá sew poderes, exceto o. de l!;ldi_ca_ç_i}.Q 
de um Suplente, · 

(t;) A Dlretoria Executiva deverá. funcionar em sessão conti
nua na sede do Fundo_ e :se reunirá tão freq!lentemente quanto o 
e:dglr os neg6clos do Fundo. 

(h) O quorum de qualquer reunlll.o do. Dlretorla Executiva de
verá ser a ma!orla dos DJ,retores Executivos que detenha não me
nos que a metade do total de poder de votos. 

(i) (i) Cada Diretor Executivo nomeado terá direito a emitir 
o número de votos outorgado11 ao membro que o nomeou,. conforme 
o disposto na Seção 5 deste Artigo. 

Ui) Se os votos outorgados ao membro que nomear um Dire
tor Executivo, com base Da.'! d_lsposlçiSes da alínea (C) acima, fo
rem emitidos por um Diret.or Executivo em conjunto com os voto11 
outorgados a outros membros em resultado da última eleição re~ 
guiar de Dlretores Executivos, o membro podení. acordar com ca
da um dos outros membros caue o número de votos a ele outo.-go.
dos será emitido pelo Dlretor Executivo npmeado. Um !DEm\bro 
~!~~~s~l aCOrdo não deverá participar da eleição de :011-et:Ore:s 

(Iii) Cada. Dlretor Executivo eleito terá o direito de emlt!r o 
número de voto:; que contaram para sua eleição. · 

(iv) Quãndo as dlsposlç6es da, Seção 5 (b) deste Artigo !orem 
apllcá.veis, os votos que um Dlretor Executivo, de outra forma, 
teria direito -a emitir, deverão ser aumentados ou dlmlnuidoll de 
forma correspondente:. Todos os votos que um Dlretor Executivo 
tiver o dlre!to de emitir seriio emltidoa como uma unidade. 

(j) A Junta de Governadores adotar! regulamentos seiiJildO 
os quais um membro, sem direito a nomear um Diretor Executivo 

~U::O~c~ra~n~:a{:~e~~~~fg~e:áJ~e%~au~!~ft::nq~~t~,l~~ 
-pedido formulado por esse membro, ou um assunto de .seu par
ticular interesse, estiver em discuss!l.o. 

Seçào 4. Dlretor Gerente e quadro de funcionários 

(a) A Dlretorla Executiva .seleclonad. um Dlretor Gerente, 
que não deverá .ser um GoTernador ou um Dlretor EXecutivo. O 
Dtretor Gerente seri. o presidente da Dlretorla Executiva, mas não 
terá voto, exceto voto de minerva no caso de uma d1vlsão IguaL 
Ele poderà participar de reuniões da Junta de Governadores, rilã.s 
não votará nessas reuniões. O Diretor Gerente detxará. o cargo 
quando a Dlretorla Executiva assim o decidir. 

(c) O Dlretor gerente e os funcionários do Fundo, no desem
penho ele suas funções, ficarão intelromente subordinndos no Fun
do e a nenhuma'outra autoridade. Cada. membro do FUndo respei
tará o caráter lnt.ernaclonal dest.:a obrigação e devera abster-se de 
toda tentativa de Influenciar qualquer elemento do quadro de fun
clon:ir:los no desempenho dessas !unções. 

{d) Na contrataçi1o de funcionários, o 'nlret.or Gerente deverá, 
respeitada. a suprema lmportà.ncla de assegurar os mais elevados 
padrões de eficlêncl;l e competência técnica, dispensar especial 
at.enção à Importância de recrutar pessoal em base geográfica tão 
vasta quanto possível. 

Seçio 5. Votação 
(a) Cada membro terá. duzentos e cinqUenta votos mais um 

voto adicional correspondente a cada rração de sua cota. eqUiva
lente a cem mil direitos especiais de saQue. 

(b) Sempre que ror preciso votar .nbs termos do Artigo v se
ção 4 ou 5, cada membro terá o número de votos a que tiveí- di
reito segundo a alinea (a) acima, reajustados: 

(i) pela adição de um votO pelo e"qUivalente a quatrocentoo 
mil, direitos espct:lals de saq_ue de vendas liqulda.s de sua moeda 
~6;' ~~cursos geraiS do .FUndo, até a data em que o voto for enUti-

Ui) pela subtração de um voto pelo eqUivalente a cada. qua
trocentos nU!, direitos especl~is de saque de suas compras liQuidas, 
~~ ~~~~~fd~rtigo V, Seçao 3 {b) e (t}, -até a data em que o 

ressalvado que nem as compras liquidas, nem as vendas Uqu1das, 
::!~~6' :~ ~~:;~;.r tempo, exceder a um 'falor igual à cota do 

(c) Salvo disposição expressa em contrário, todas a3 decisões 
do Fundo serão tomadas pela maioria dos voWs emtidoo. 

Seçio 6. Reservas, distribuição de renda liquida e inver"!ões 

(a) O Fundo determinará anualmente que parcela de sua 

~f:l~ae ~~~~d;~fa.a~l~~~ve~~ s!;r~~~~~~ ou reserva.s espe-

{b) O Fundo poderá usar as reservas especlo.l11 para qualquer 
finalidade em que puder usar as reservas gerais, exceto distribui
ção. 

(c) Se ror feita qualquer distribuição da renda liQuida de 
~~l~~e~u:~of:;~ será feita para. todos os membros na proposl-

(d) O Fundo, por maioridade de setenta por cento do total 
(ie poder de votos, poderá, a. qualquer tempo, decidir distrlbulr 
qUalquer parte das reservas gerais, Qualquer dlstrlbuiçlo deste 
~er:.o será efetuada a todos os membros na proposição de 11uai 

{e) Os pagamentos, nos termos das alínea (c) ~ (d) acima, 
serão e!etuados em direitos especiais de saque, ressalvado que 
tanto o FUndo quanto o membro poQerá. decidir que o pagamento 
será reito em sua própria moeda. 

{f) (i) O Fundo _poderá estabelecer uma COnta de Jnter
veDllões t~ara as rlnalldades desta alinea {f), Os ativos da Conta 
de Inversões serão mantidos em separado das outras contas do 
Departamento Geral. 

(ii) O Fundo poderá decidir trl;l.ns!er1r para a Conta de In
versões parte da receita da venda de ouro, de acordo com o dis
posto no Artigo V, Seç1Lo 12 {g) e, por maioria de setenta por cen
to do total de poder de votos, poderá decidir transferir para a 
COnta de Inversões, para aplicação Imediata, as moedas mantidas 
na conta de Recursos oerals. o montante destas transferências 
mão deverá excede; o montante total das reservas gerais e das 
reservas especiais ao tempo da decisão. 

Uli) O FUndo poderá apltcar a mqeda de um membro, manti
da na Conta de Inversões, em obrigações negociáveis daquele 
membro ou em obrigações negociáveis daquele membro ou em obri
gações negociáveis de organismos financeiros internacionais. Ne
nhuma aplicação será' efetuada sem a anuência do pais cuja 
moeda for usada para fazer a aplicação. O Fundo real!zarâ Inver
sões somente em obrigações denominadas em direitos especla!s 
de saque ou na moeda usada na inverslo. 

Uv) Os rendímentos das Inversões poderão ser reapllcados 
de acordo com as disposições desta aUnea (f). Os rendimentos 
:ii:Iõ rea):lllco.dos serão mantidos na Conta de Inversões ou pode
i'lo ser usados para cobrir despesas relacionadas com a condição 
<ias atlvldades do Fundo. _ 

(v) O Fundo poderá usar a moeda de UJD membro mantida 
na. conta de Inversões_ para adquirir as moedas necessárias para 
fazer face às despesas de condu<;ão das atfv!dades do Fundo. , 

(vi) A Conta de Inversões deverá ser encerrada na hipótese 

ts uic;_~:r~~: ggd~:r ~e~~~fJ~ ~~te~nâ~rr~:~Íd~;ã~ d~~~~ 
por maioria de setenta por cento do total de poder de votos. O 
Fundo, por maioria ·de setenta por cento do total de poder de 
votos, adotará normas e regulamentos referentes à administração 
~P~~~gse ~j:cJ:a(:Íi)~s<~se d<~)r~Ji~. compat1vels com o 

da J:fda~rasdoe~~o~~~~q~~rc~t:~ dies~v~~~: ie~ão'~i~ 
trlbuldos de acordo com as dLsposlções do Anexo k ressalvado caue 
parte de11tes ativos correspondente" à. proporção dos ativos transre-
rlda para esta conta nos t,ermos do Artlgo _v, Seção 12 <c), cm 
relação ao total dos ativ~ transfertdos para esta conta, será. 
considerada ativos mantidos na COP.ta de Desembolso Especial e 
será. dist.rlbUlda de conform1dade com o Anexo k, parágrafo 2 (a) 
(U), 

(vlil) Apó11 o encerramento da Conta de Inversões anterio~ 
res à liqUidação do Fundo, pal'te dos ativos mantidos nesta conta., 
correspondente à. proporção dos ativos trans:tertdos Para esta con
ta nos termos do Artigo V, Seçã.o 12 (g), em relação ao total de 
a.tivotj transferidos para esta conta, serâ transferida. para a Con-

. . 
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ta de Desembolso Especial se esta nii.o tiver sido encerrada, e o 
saldo dos aUvos mantidos no. Conta de Inversões serão transferi
dos para a Conta. de Recursos Gerais J;IO.l'a uso imediato em opera-
ção e transaçõea. _ 

<M Numa redução do montante de apllcaçõea pelo Fundo, 
parte da redução <XIrrespondente à proporção dos aUvoa transfe
r1do.s para a Conto. de Inverssões, nos termos do Artigo V, Seçii.o 
12 <r), em relação ao total do.s ativos transrelido.s: para essa con
ta, transferida para o Conta de Desembolso Espectai, se esta não 
tiver sido encerrada, e o saldo da redução será transferido para a. 
Conta de Recursos Gerais para uso Imediato em operações e tran
.sações. 
Seçlo '1. Publicação de relatórios 

(a) o Fundo publicará um relatório anual contendo wn de
monstrativo audltado de suas contas e expedirá, em Intervalos de 

~~ ~e~~~ .. ~~~0!' ~: s~~~o~~t~J0e~~t:!~to~e :s~~~~~~; 
saque, ouro e moedadas de membros. 

(b) O Fundo poderá. publlcar out.ros relatórios que julpr 
desejáveis para a reallxação de seus objetivos. 
Seçlto 3. Comunic~ii.o de pontos-de-v!Bta aos membrcus 

O Fundo terá, a qualquer tempo, o direito de comunicar seJ!S 
pontos-de-vista Informalmente a qualquer membro sobre qual
quer questão levantada nos termos deste convênio. O Fundo po
deri, por malotla de setenta por cento do total do poder de votos, 
decidir publlcar relatório apresentado a um membro oobre suu 
condições monetârj.a.a ou económicas e acontecimentos tendentea 
a produzl:r, dlretamente, um sério desequllibrlo no balanço Inter
nacional de pagamento dos membros. Se o membro nii.o tlver o 
direito a nomear um Dlretor Executivo, ser-lhe-á facult.ado fazer
se representar segundo a SeçA.o 3 (j) deste Artigo. O Fundo nii.o 
publicará relatório que envolva alterações na estrutura fundamen
tal da organização económica dos membroo. 

ARTIGO xni 
.&critórlo e Depositários 

Seçlo 1. Lo.;alizaçio de escritórios 
A sede do Fundo ser& locnllzada _no território do membro que 

detiver a maior cota, e poderlio .!ler estabelecidos agências ou es
critôrios nos territórios de outros membros. 

Seção 2. Depositários 

(a) Cada membro designará. seu banco central como depos1-
t.á.rlo de todos os haveres do Fundo em sua moeda. ou. senão pos
suir banco central, designará algUma outra instltuiç§.o qUe POS:!I& 
ser aceitável ao Fundo. _ 

(b) O Fundo poderá. posmlr· outros haveres. lnelusive junto 
ao depositários designados pelos cinco membros detentores das 
maJ.ores cotas e junto a. outros depositários que o Fundo vler a 
seleclonar. Inicialmente, pelo menos a metade dos haveres do 
Fundo deverá ser mantida junto ao deposlt.árl.o designado pelo 
membro em cujos territórios o Fundo tiver sua sede e, pelo menos, 
quarent.a por cento deverá. ser mantidos juntos aos depositários 
designados pelos quatros membros restantes acima re!erldo.s. En
tretanto, todas as transferências de ouro pelo Fundo deverão ser 
feitas com a devida consideração do custo dç transporte e das ne
cessidades previstas do Fundo. Numa emergência, a Dlretoria Exe
cutiva poderá. transferir todos os haveres em ouro do Fundo, ou 
parte deles, para qualquer lugar onde possam ser adequadamente 
protegidos. 
Seção 3. Garantia dos at1vos do Fundo 

Cada membro garante todos os atlvos do Fundo contra perdas 
resultantes de falhas ou lnad.implênclas por parte do depos!tál'lo 
por ele designado. 

ARTIOO XIV 
Recimes Transitórios 

Cada membro deverá notitlcar o Fundo se tiver a Intenção 
de se valer dos regimes ~ns_lt6rlos da Seç!!.o 2 deste ArUgo, ou se 
estiver preparado para aceitar as obrigações do Artigo VIII, Se
çóea. 2, S e 4. Um membro que se valer doa regimes transltôrios 
deveré. notlt'!car o Fundo tão logo estiver preparado p:ll'& aceitar 
estas obrigações. 
Seçio !. Restrições camlrialJ 

trm membro que tiver notirtcado o Fundo de que pretende se 
valer de regimes transitórios nos termos deste dlspos1t.lvo, poderé., 
não obstante 36 disposições de quaisquer outros Artigos deste 
Convênio, manter e adaptar a novas circunstâncias as restri
ções aos pagamentos e transferências de traruações lnternaclo
naJ.s correntes que estivessem em vigor na data em que se tornou 

, dar atençlo continua aos 
tão logo as 
para estabe
embros que 

a promoção de 
tlcular, os roem
ermos desta Se

o, na ausência de tais 
:restrições, atender ao s~u batanço de pagamentos de maneira que 
não prejudicará Indevidamente seu acesso aos recursos gerrus do 
Fundo. 
Seçi.o 3. Atuaçi.o do Fundo em matéria. de restrições 

O Fundo deverá elaborar Nlatórios anuais sobre as restrições 
em vigor conforme as clfsposlções da Seção 2 deste Artigo. Qual
JlUer membro que mantiver quaisquer restrições lncompativeJs 
com o Artigo VTII, Seção 2, 3 ou 4, deverli. !;lonsultar o Fundo, 

à sua. manutenção, O Fundo poderá, se jui
essárto. em cirounst~clas excepclonrus, co

embro ue as condlçiSes são favoráveis para. 
;;;~;~ji!~~;m particular, ou para a revoga-s compativels com as disposições 

de quaisquer outros Arf;,lgos deste Convênio. Oondeder-.s~-_á aQ 
membro um prazo razoável para responder a t.als representações. 
se o Fundo ver111car que o membro persiste em manter restrtções 

que sejam lncompativels com os objetlvos do Fundo, o membro 
ficará sujeito ao Artigo XXVI, Seção 2 (a), 

AR'I'WO XV 
Direitos Especiais de Saque 

Seçiio 1. Autoridade para alocar direitos especiais de saque 
Para atender à necessidade, segundo e quando esta surgir, 

de sup\ementaçâo dos atlvos de reserva exlstentes, o Fundo estâ 
autorizado a alocar direitos especiais de saque aos membros que 
participem do Departamento de Direitos Especiais de Saque. 
SeÇão 2. Atribuição de \'alor ao direito especial de saque 

O método de atribuição de valor ao direito especial de saque 
ser.li. determinado pelo Fundo por maioria de setenta por cento 
do total de }Xlder de votos, ressalvando-se, entretanto, que ser.li. 
exigida a maioria de oitenta e cinco por cento do total de poder 
de votos para alteraç§.o do principio de avaliação ou para altera
ção fundamental na aplicação do princípio em vigor. 

ARTIGO XVI 
Departamento Geral e Departamento de 

Direitos Especiais de ,<;;aque 
Seçii.o 1. Separação das operações e transações 

Todas as operações e transações relacionadas com direitos 
especiais de saque serão conduzidas através do Lle_partamento de 
Direitos Espectais de Saque. Todas as outras operações e transa
ções por conta do Fundo, autorizadas por este Convênio ou nos 
termos, ser!l.o conduzidas através do Departamento Qeral. As ope~ 
rações e transações segundo o Artigo XVII, Seçã.o 2, s_erão condu
zidas através do Departamento Oeral bem como através do De
partamento de Direitos Especiais de Saque. 

Seçio 2. Separação de ativos e propriedade 
Todos os ativos e propriedade do Fundo, exceto os recursos 

administrados segundo o disposto no Artigo V, Seção 2 (b), serão 
mantidos no Departamento Geral, ressalvado que os aUvos e pro
prledad~ adquiridos conforme o Artigo XX. Seção 2 e os Art.igos 
XXIV e XXV e os Anexos H e I, seri!.o mantidos no Departamento 
de Direitos Espectas de Saque. Quaisquer ativos ou propriedade 
mantidos num Departamento não ficarão à disposição para pagar 
ou satl.stazer dividas, obrigações ou perdas do Fundo na condução 
das operações e transações de .outro Departamento, exceto que as 
despesas na condução dos negócios do Departamento de Direitos 
Especiais de Saque serão pagas pelo Fundo através do Departa
mento Geral, que será reembolsado periodicamente em direitos 
especiais de saque, pelas ·contribuições fixadas segundo o Artigo 
XX. Beçiio 4, com ba.se numa estimativa razoável de tais despesas. 

Seção 3. Registro e informação 
Todas as variações em haveres d.e direitos especiais de saque 

produzirão efeito somente quando registradas pelo Fundo no De
partamento de Direitos Especiais de Saque. Os partlc!_pantes de
vemo not111car o Fundo sobre as dl.sposlções deste Convênio, se-

ron:d:srâ q~~~o~~~ ~sa;~;tf:l;~e~~ ~!Pj~~:ç~~s~~~~o ~: 
mações que julpr necessárias para suas funções. 

ARTIGOXVli 

Participantes e outros Detentores de Direitos 
Especiais de Saque 

Beçio 1. ParUcipantes 
Cada membro que depositar junto ao Fundo um instrumento 

no qual declare que, de acordo com a sua lel, a,ssume todas a.s 
obrigações de participante no de Direitos 
de Baque, e que tomou todas 
Utã.-Io a cumprir todas as ob 
do Departamento de Direitos r da data 
em que o instrumento for de de que ne-
nhum memb-ro tornar-se-i participante antes que as disposições 
deste o:>nvênio, referentes exclusivamente ao Departamento de 
Direitos Espectais de Saque, tiverem entrado em vigor e que tive
rem sido depositacios Instrumentos, conforme o disposto nesta. 
Seção, por membros que possuam, no minimo, setenta e cinco por 
cento do total de cotas. 

Seçi.o 2. O Fundo como detentor 

O Fundo poderá deter direitos especlas de saque na COnta 
de Recursos Gerals e poderá aceitá-los e usã-los em operações e 
transações com participantes, conduz1das_l!.través da COnta de Re
cursos Gerals, de acordo com as disposições deste COnvênio ou com 
detentores aprovados de conformidade com o.s: terrilos e condições 
esta.belecido.s na Beção 3 deste Artigo. 

Seçio 3. Outros detentores 

O Fundo poderá ap-rovar: 

(l) que sejam detentores, pa.ises não-membros, membros que 
sejam não-participantes, lnstltulç~s que exerçam fUJ:Jções de banco 
central pua mais de um membro e outras entidades oficiais; 

(li) os termos e condições nos quais os detentores aprovadoo 
poderão deter direitos especiais de saque e poderão a.ceitá-los e 
usá.-lo.s em operações e transações com participantes e outros 
detentores aprovad011; e 

{lii) 'OS termos e condições nos quais os participantes e o Fun
dO. através da conta de Recursos Oerals, poderão realizar opera
çõe.s e transações em direitos especiais de saque com detentores 
aprovados. 

Exigit"'Se-á. maioria de oitenta e cinco por cento do total de 
poder de voto:.J para as aprovações nos termos do Inciso (i) acima. 
Oa termo.s e condições determinadas pel,o Fundo seráo comp_a
tivels com as disposições deste Convênio e com o funcionamento 
efetJ.vo do Departamento de Direitos E1_pec1ais de Sa_que. 
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ARTIGO XVIII 
Alocação e Canceln.mcnto de llireitos E!q)eciais de Saque 

Seç~~~ncipios c considerações que regem aloerv,:i.o e ::aneep 

(a.) Em todas as suas decl!!Oes referentes à.s _alocações e can-

d~rW:n~e~;lg~~~to~l;:J'a'i;1~ I~;;~q;~.~~~~;~cu~:r~~~; 
em que surgirem, de suplementaçào dos ativos de reserva exis
tentes de !onna a promover a con.secuç!o de 'seus propósitos e 
evitar a estagno.ção econOmlca e a de!laçào, bem como a demando 
excessiva e a in!laç§.o em termos mundiais. 

leva:~) emA ~~~~~~gmdoe~~t3e6ra~g;:r~~~. ~~~~~~o~= 
tlva de que existe uma necessidade global de suplementa.ção de 
reservas, e de oonsecugA.o de melhor ~ulllbrlo no balanço de :paga
mentos, bem como a proballdade de um melhor desempenho do 
processo de ajustamento do futuro. 
Seçã.o %. Aloca.ção e cnnoolamento 

(a) As dec,tsões do Fundo de alocar ou ()o.ncelar dlxeltos espe
ciais de saque serão tomadas por perlodos bá!llc:os, os qua1s cor
rerão consecutivamente e terão clnco anos de dura'<ão. O prl,m.elro 
perlodo básico começ_q.rá na data. da prlrcelra decl.sil.o de alocar 
d1re-1tos especiais de saque ou em alguma data. posterior conforme 
for especificado naquela decisão. Quaisquer aloca'<ões ou cancela
mentos deverão ocorrer em intervalos anuais. 

(b) As proporções em que se fariio as alocações serão exp 
sa.s em percentagens de cotas na_ C!_!\ ta de cada 
As proporções nas quais os direitos especiais 

t~~e?kt~d.:sed~ d!~~ss~!~e.Red~e:a~~!ia_ 
de- cancelamento, As percentagens serão as mesmas para todos 
participantes. 

(c) Em sua dec!sio para qualquer" per!odo btsico, o Fundo 
poderá d!.spor, n!!.o obstante as allnea.s (a) e (b) aclma, que: 

(i) a duração do periodo básico será outra. que n!.o c1nco 
a.nos; ou 

Ui) 11.'1 alocações ou cancelamentos terão lugar a. Intervalos 
outros que não os anua.ts; ou 

(iü) as bases para alocações ou cancelamentos serão as 
cotas ou as alocações cumulat.iva.s líquidas em datas ou~s que 
não as datas de decisOes de alocação ou cancelamento. 

(d) part.iclpante após o 1n[clo 

salvo 
ceber 
tornou participante, Se o Fundo dec!Qir que um mert~-bro que se 
tomou participante durante um perlodo básico receberá .alocações 
durante o remanescente daquele periodo básico e o participante 
não era membro nas datas estabelecidas nas allneas (b) ou (c) 
ac1mo., o Fundo determinará as ba.ses nas qua.ls serão feitas essas 
alocações ao participante. 

(fi) um part.tcipante receberá alocações de direitos especiais 
de saque reallzadas de conformidade com qualquer decl.são de alo
cação, a menos que:. 

ti) o Governador do participante Dão tenha votado em !avor 
da decisão; e 

(li) o participante tenha notificado o Fundo, por escrito, an
tes da primeira. alocação de direitos especiais de saque nos ter
m ia deseja lhe sejam alocad011 direitos 

da decisão. A pedido de um parUcl
fazer cessar o efeito da not.i!lcação 
direitos especiais de saque post€-

(f) Se, na do.t.a e!eUva de qualquer cancelamento, o montª"nte 
de direitos especiais de saque em poder de um part.lclpante for 
menor do que sua parcela de direitos espe-ciais de saque deverá ser 
cancelada, o participante deverá. eliminar seu saldo negat.l.vo tão 
prontamente quanto o permlt!r sua posição de reservas brutas, e 
deverá permanecer em consulta com o Fundo para esta nnalldade. 
Os d1reltos especiais de saque adquiridos pelo participante após a 
data eretlva do cancelamento deverão ser apllcados contra seu' 
saldo negativo, e cancelãtlos. 

Seçio 3. Acontecimentos importantes e lmprevisiveis 
O Fundo poderá alterar as proporções ou os Intervalos de alo

cação ou cancelamento durante o remanescente de um perlodo bá
sico, ou alterar" a duração de um perlodo básico ou iniciar um no
vo Período bási-co, se, a qualquer tempo, o Fundo o julgar conve
niente em razão de acontecimentos Importantes e imprev!.sivels. 

S"9li.O 4. Decisõe3 sobre alocações e caJJ.celamentos 
(a) ,Ali dec!sl5es nos term03 da Seção 2 (a), (b) e (C) ou da 

Beç!l.o 3 deste artigo .serão tomadas pela JWlta de Governadores 
~.;,n E~~~a.propostas do Dlretor Gerente aprovadas pela Dlreto~ 

{b) Antes de apresentar qualquer proposta, o Dlretor ~rente, 
após convencer-se de que a mesma será eompativel com u dis
posições da 8eção 1 (a) deste artigo, empreender! a.s consultas 
que o habilitarão a verificar que existe amplo apoio à proposta 
entre os participantes, Ademais, an_tes de apr_ooe_p._t,ruo_ uma propos
ta para a primeira alocação, o Dlretor Gerente deverá. convencer
se de que as disposições da Seção 1 <bl deste artigo !oram aten
didas e de que existe amplo apoio entre os participantes para o 
1nicio das alocações; ele deverá apresentar uma proposta para a 
primeira s.locação tão logo, após o e.sto.belecimento do Departa
mento de Direitos Especiais de Saque, assim se convencer. 

<c) O Dlretor Gerente apresentará propostas: 
(i) nunca após seis meses antes do !1m de cada perlodo_ bá

sico; 
(ü) .se não tiver sido tomada qualquer decisão referente à. 

aloca~ão ou cancelament.o para um penado básico, sempre que 

estiver convencido de que as disposições da allnea (b), acima, 
foram atendidas; 

(Iii) quando, de acordo com a Seçi!io 3 deste artlgt~, considerar 
que ser:la conveniente alterar a proporção ou os intervalos de alo
cação ou cancelamento, ou alterar a duração de um perlodo bá
sico, ou iniciar um novo per!odo básico; ou 

{iv) dentro de se1s meses de um pedido formulado pela Jun~ 
de Governadores ou pela D!ret.oria Executiva; 
ressalvado que, se nos termos dos Incisos (1), {lU) ou {!v) acima, 
o Dlretor ~rente constatar que não h{l. qualquer proposta que 

;o~~dfu~b;o~~~v;_lpgfomen~ d~~::c)~;~t!:. ~ç~~o~d~eg~m a~~.: 
nea (bJ acima, ele' deverá reportar-se à Junta de Governadores e 
à D!J;etorla Executiva. 

{d) Exlglr~se~á maioria de oitenta e cinco por cento do total 
de poder de votos para as decisões de acordo com a Seçlo 2 (a), 
(b) e (c) ou a Seção 3 deste art.tgo, exceto em decisões, oom base 
na Seçli.o 3, referentes à redução na.s proporçõe3 de alocaçA.o. 

ARTIGO XIX 
Op~.rações e Tra.n.saçiSes em. Dh·eito5 Especiais de Saque 

Seçii.o 1. Uso de direitos especiais de saque 
Os dl.r-eltos especiais de saque poderão ser usados em opera

çõe3 e transações autorizadas por este Convênio, ou nos. seus ter
mos. 
Seçiio !. Operaçúe_s ,e transações entre participantes 

(a) Um participante terá direito a usar seus direitos espe
ciais de saque para obter um montante eqUivalente em moeda de 
um participante designado nos termos da Seção 5 deste art.tgo. 

(b) ~m participante, de comum acordo com outro particlpan
ta, podera usar seus direitos especiais de saque, a fim de obter 
um montante equivalente da moeda de outro participante. 

(c) O Fundo, por maioria de setenta por cento do total de 
poder de votos, poderá indicar as operações nas quais um partl
clpant.e é autorizado a entrar em acordo com outro participante 
nos termos e condições que o Fundo julgar aproprlaclos. Os ter
mos e condições serão -compatlvels -com o funcionamento efetivo 
d:> Departamento de Direitos Especiais de Saque e com o uso 
a:iequado dos direitos especiais de saque de conformidade com 
c~te Convênio. 

d) O Fundo poderá fazer representações a um participante 
que reallzar qualquer operação ou transação segundo as alineas 
-(b) ou (ct acima, que, a juizo do Fundo, possa ser prejudicial 
ao processo de designação segundo O& prlncipios da Seçio 5 
deste Artigo ou, de outra forma, seJa !ncor;npa~vel com o disposto 

~~ç~u~u ~~era;~~W~~~ea~e~~~~ n~rel~rJa~fi. 
Seção 2 (b). 
Seção 3. Prerequ.lsito de neeessidatle 

(a) Nrus transações segundo a Seção 2 {a) deste Artigo, ex
ctto na forma em contrár:l,o prevista na allnea {C) abaixo, espera
se que um participante use seus direitos espe-ciais de saque somen
te se tiver necessidade em razão de seu balanço de pagamentos, 
o~ de sua poslcão de reservas ou da evolução de suas reservas, e 
não com o objetlvo único d.e alterar a -composição de suas reservas. 

(b) O uso de dlreltos especiais de saque não ficará suje!t.o a 
contestação com base na expectativa da allnea (a) acima, mas o 
Fundo poderá fazer representações a um part.iclpante que deixar 
de atende:· a esta expectativa. Um participante que perslstir em 
rielxar de atender a esta_ expectativa ficará sujeito ao Artigo 
xxm, Seção 2 (b). 

(c) O Fundo poderá renunciar à expectativa prevista na a.II
nea (a), acima, em qualquer transação em que um participante 
usar direitos especiais de saque a !!m de obter um valor equiva
lente da moeda de um participante deslgnado nos termos da 
Seção 5 deste Artigo, que promoveria a reconstl~uição pelo outro 
partlclpanlf' segundo a Beção 6 <a) deste Artigo; prevenir ou re
duzir um saldo nel?iatlvo do outro participante; ou compensar 
o efeito da lnadlmplencla, pelo outro participante, no atendimento 
rla expectativa segundo a alinea (a) acima. 
Seçli.o 4. Obri;-açii.o de suprir moeda 

(a) Um participante designado pelo Fundo segundo a Seçilo 
5 deste Artigo deverá suprir, qua.nc:o solicitado, moeda de llvre 
liSO a um participante que usar direitos especlats de saque con
!orme a Scçll.o 2 la) deste Artigo. A obrtsação de um p~rt!clpante 
de suprir moed(l não se estenderá além do p:onto em que seus have
res em direitos especiais de saque, eM excesso à sua alocação 
cumulativa llqulda, forem Iguais a duas vezes sua alocação cumula
tiva liquida ou outro limite superior na forma acordada entre um 
participante e o Fundo. 

{b) Um participante poderá supr:lr moeda em excesso ao li
mite obrigatório ou qualquer limite superior acordado. 

f:ieçã.o 5. Desirnação de participantes para suprir moeda 
(a) O Fundo assegurar-se-i de que um participante terá con

d!.ções de usar seus tl!reltos especiais de s_aque pela C:es!gnação 
de participantes para suprtr moeda em montantes especmcados 
de direitos especlals de saque para as nnalldades da Seção 2 
(a> e da Seção 4 deste Artigo. As designações serão- feitas de 
~cardo com os seguintes prtocíplos gerais complementados por ou
tros princip!os que o Fundo actotar _periodicamente: 

(i) Um participante flcará sujeito à designação se seu ba
lanço de pagamento e posição de reservas brotas forem suficien
temente sólidos, mas isto não ellminarâ a posSibilidade de que 
um participante com sóllda poslção de reservas seJa deslgnado 
mult.o embora tenha um derlcit moderado no _balanço de paia
:nentos. Os part.iclpantes serão desli!lados de modo a promover, 
no tempo, uma distribuição equillbrada de haveres em direitos 
especiais de saque entre eles. 

(ü) os participantes ficarão sujeitos a designação a fim de 
promover reconstitulçâo de haveres segundo a seçào f! (a,) deste 
il~tlgo, para reduzir saldos negativo.s em haveres de direitos es
;:ecia!s de saque, ou para compensar o efeito de lnacllmplências. 
em atender à. expectativa da Beção 3 ta) deste A:rt.igo. 
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(Jii) Ao de5i&:nnr participantes, o Fundo, normalmente, dará 
prioridade àqueles que: necessitem adquirir direitos especiais de 
;:c.quc po.ra o.tcnder aos objctJv03 de designação segundo o inciso 
Cl!) aclma. 

(b) A flm de promover, no tempo, uma diStribuição equlll
l.Jrada de haveres em direitos especlal.s de saque segundo a alinea 
lU) ([) aclma, o.Fundo apllcnrtí. as normas de'deslgnaçll.o do Ane
xo F ou outras normas que vierem a ser adotadas nos termos da 
alinea ICJ abalxo. 

tem~~) e ~c>~~~~~!s d;:~~~a;ggt~:se~~o n~~~~~~t-~ ~~~iq~~~ 
sejam adoladns novas normas, as normas em vigor à época dare
\'lsão continuarão a ser aplicadas. 

Seção 6. Reconstituição 

deve~% ;':c~~~J~~;~~~s ~:v=e~sâ~:e?~i1!~~eC:fa~ 1 ~~s ~aeqt~q~: 
a-cordo com n.'l normas de reconstituição do Anexo G ou outras 
normas que vierem a ser adotadas nos termos da alinea (b) 
abaixo. 

(b) A.~ normas de reconstituição poderão ser revistas a qual
quer tempo e novas norma.s serão adotada.s, se necessárlo. A 
rnenos que sejam adotadas novas normas ou !or adotada uma de
cisão de abollçll.o das normas de reconstltuiç?o, as normas em 
vlgor ao tempo da revisão continuarão a ser J!pllcadas. Exlglr-.se-à 
maioria de setenta por centq do total de poder de votos para as 
deersões de adotar, mod!!lcar ou O.bollr as normas de reconsti
tulção. 

Seç.io 7. Taxas de câmbio 

(a) Exceto na forma em contrárlo prevista na alinea (b) 
nbaixo, M taxas de câmbio para transformações entre partlci
p::lntes, segundo a Seção 2 (a) e rb} deste Artigo, serão tais 
que os participantes que us-arem direitos especiais de saque re
ceberão o mesmo valor, quaisquer Que !oram as moedas u.~adas c 
quaisquer que !orem os participantes que suprirem es~as moe
das, e o Fundo adot.ará regulamentos com vistas a tornar este 
princípio eretivo. 

(b) O Fundo, por maioria de oitenta e cinco por cento do 
total de poder de votos, poderá adotar políticas .se(Wndo as quais, 
em circunst.ã.nclas excepcionais, o Fundo, por maioria de setenta 
por cento do total de poder de votos, poderá autorlzar os partlcl
po.ntes que realizem transações segundo a Seçll.o 2 (b) deste 
êrtlgo a r.cordarem taxas de càmb!o que nll.o as apUcáveis se
~tUDdo a lllínea (a) acima. 

(c) O Fundo consultarâ um participante sobre o l)rocedimen
to para determinação das taxas de câmbio de sua moeda.. 

(d) Para. os fins deste dl.spositlvo, o termo participante Inclui 
um participante em processo de desligamento. 

ARTIGO XX 

.Juros e Comissões do Departamento de Direitos 
Especiais de Saque 

Seçii.o.I. Juros 

Serão pagos pelo Fundo, a cada possuidor, na mesma taxa 
para todos os detentore3, juros sobre o montante de seus ha;;eres 
o::m direitos especiais de saque. O Fundo pagará o valor devido a 
C"ada possuidor, quer sejam recebidas, ou níi.o, comissões suficien
te~ para atender ao pagamento dos juros. 

Seçã.o 2. Comissões 

Seriio tJagas ao Fundo, por todo participante, na mesma tax:a 
]>ata. todos os participantes, coml_ssões sobre o montante de sua 
n.Iocaçll.o liquida cumulativa de direitos especiais de saque mais 
qualquer s-aldo negativo do participante ou comissões nll.o paga.s. 

St!'Ção 3. Taxas de juros e comlssües 

O Funao determinará a tB.xtl. de juros por maioria de setenta 
por cento do total de poder de votos. A taxa das comisslíes serâ 
Igual à taxa de j Ul'Os. 

foieção 4. Contribuições 

Quando ror decidido que deverão ser etetuados ressarcimen-

~~j~g~,0 :~0:tan~i~radf1ln3 aeJ:s':n~ ~a:ng~r;0~~~~~ 
os participantes, sobre suas alocações cumulativas llqUlda.s. 

Seçã.o 5. Pa.gn.ment.o de juros, comissões e contribuições 

O.S juros, comissões e contribuições serão pagos em direitos 
!:'specla.is de saque. Um participante que necessitar de Ç!lre1tos 
especiais de saque para pagar qualquer coml5sáo ou contribuição 
~urá obrigado e terâ direito a obtê-los, por moeda aceitável pelo 
Fundo, em transação com 'o Fund.o, conduzida através da Conta 
de Recursos Gerais. Se desta forma não puderem ser obtidos di· 
reitos especla.ls de saque sutlcientes, o participante será obrigado 
e terá dlrci.to a obtê-los com moeda de livre uso de um partici
pante, que o fundo especl!lcar, Os direitos especlals de saques ad
quiridos por um partlcil)ante, al)ós a data de pavimento, serão apll
cadcs contra. suas comissões não pagas e cancelad.:ls, 

ARTIOO XXI 

Administração do Departamento Geral e do Departamento 
de Din:ltos Especiais de Saque 

(a) o Departamento Geral e o Departamento de Dlreitos Es· 
p~;:cia!s de Sll.Q.ne serão administrados de acordo com as disposições 
do Artigo XII, sujeito aos seguintes dispositivos: 

{i) Para reuniões ou decisões da Junta de Oovernado~es .e.w 
~ft~r:l:;;~~~~n:ed~a~~~ui~~~:tere=ri~~~foa;~~~~r:e~;~ 
e os votos de Governadores nomeados pelQ; memb1'08 que sejam 

partlelpantl's serão considerados para o efeito de convocação de 
reuniões e determinação quanto à elCI.stêncla de quorum ou se a 
deci.são foi tom!l.da pela maioria e:dgida, 

fii) Para decl.sões da Diretorla Exect:.tiva em matérias rela
clonadas exclusivamente com o Departamento de Direitos E.lpe
ciais de Saqu~. somente os Dlretores E:Kecut!vos n<1meados ou elei
tos pelo menos por um membro partlci:pant · terão direito a voto. 
Cada um destes Dlretores E:Kecutlvos tera direito a emitir o nUmero 
de votos atrlbuidos po membro participante que o nomeou ou aos 
membros 'Participantes cujos votos contaram para sua elelç:lo. 
Somente a presença dos Diretores Executivos nomeados ou eleitos 
por membros participantes e os votos atribuídos a membros parti~ 
<llpantes serão contados para efeito d-e determinar se existe q,uo
r·imt ou se a declsRo !o1 tomada pela maioria e:-dgida. Para as fi
nalidades dest':! dtspostlvo, um acordo nos termos do Artigo XII, 
Seção 3 (!) (U) :por membro participante dará direito a um Diretor 
Executivo nomeado de votar -e emitir o nUmero de votos atrtbuidos 
ao membro. 

<illl A::. questões de administração geral do Fundo, Inclusive 
ressarcimento nos termos do Artigo XVI, Seção 2, e qualquer ques
tão quanto a se determinada mat.ér:la ê do Interesse de ambos cs 

epartamento -d-e Direitos 
se fossem exclusivamente 

decisões referentes ao mé-

' 
do Depllrtamento Oeral e o uso deles, e outras decl.3ões que a!et-em 
as operações e tran.saçães conduzidas tanto atrav~ da Cog.ta de 
Recursos Gerafs do Departamento Geral e do Departamento de 
Direitos Espectais de Saque, serão tomadas pelas maiorias exlg1da.s 
para as decisões em matérias exclusivamente relativas a cad_a De· 
partamento. Uma d-ecl.são sobre um assunto pertinente ao Departa
mento de Direitos Especiais de Saque deverá a isso fazer referência. 

(b) Além das imunidades e pr:lvlléglos concedidos segundo o 
Artigo IX deste Convênio, nenhum tributo d-e qualquer natureza in
~ldlrá. .sobre os direitos especiaiS' de saque ou sobre as operações 
ou t.ransações em direitos especla1s de saqu-e. 

( 

(d) SCml'>re que houver desacordo entre o Fundo e um parti
cipante que ienha encerrado sua part!cll)ação no D-epartamento 
de Direitos Espt>elals de Saque ou entre o Fundo e qualquer parti
cipante durante a liquidação do Departamento de D!teltos Espe
ciais de Saqu~, com respeito a matéria resUltante exclus.J.vamente 
de participação no Departamento de Direitos Especiais de Saque, 
será submetido a arbitragem de conformidade com os procedimen
tos do Artigo XXIX (c). 

ARTIOO XXIl 
Obrigações Gernis dos Partieipantes 

Em aditamento às obrigações ass-um1das com respeito a direitos 
especlaJs de saque nos termos de outros Artigos deste Convênio, 
cada participante obrlga-oo a colaborar com o Fundo e com os ou
tros participantes a tlm de facllltar o !unc!onamento efetlvo do 
Departamento de Direitos Especiais de Saque e o uso adequado 
dos direitos especlal.s de saque de acordo com este Convênio e com 
~e o~~ri:~ ~ !fs~~~o m~~~~~r~~~~~1o~~e o pr:lnclpal a.tivo 

ARTIGO xxm 
Snspensã.o da.s Operações e ~ões em 

Direitos Especiais da. Saque 
Seçio I. Disposições de emergência 

Em caso de emergência ou de surgimento de clrcunstincl.as 

i~P~~~~J~to~!~~:u~ ~~"!~f~!s d~0 s~:o a n~~~~~~~~~ 

lnadlmplência no eumprimento de obrigações 

poder 
ano, o 
tran

dlspo-

(a) Se o Fundo constatar que um participante deixou de cum
prlr s-uas obrigações segundo o Artigo XIX, Seç.ão 4, a faculclade 
.d.Q pa.rtl.clpante d-e usar seus direitos especJaJs de saque será sus
pensa, salvo se o Fundo decidir -em contrário. 

(b) Se o Fundo constatar que um participante deixou de cum
prir qualquer O\'tra obr:lgaçll.o com respeito a direitos -especiais de 
saque, o Fundo poderá susl)ender a !acuidade d.e o participante 
usar os direitos especiais de saque que adquirir após a suspensão, 

(c) Serão adotados regulamentos para assegurar que, antes 

:iss~a J"~~a<~~n~fãfc~~e1~a~q:~~f:~n~~m:~ 
imediata e .seja dada op;ortunJ:dad-e 

tanto oralmente como por 
assim informado de uma 
, ele não deverá usar di~ 
er pendente a solução da 

(d) A suspensão segundo as a.Uneas {a) ou (bl acima, ou a 
llmitaçii.o segundo a aUnea rcJ acima, nii.o af-eta.râ a.obr:lgação de 
um participante de suprir moeda de con!ormidade com o disposto 
DO Artigo XIX, Seção 4. 

(e) O Fundo poderá, a qualquer momento, interromper uma 
st:spensão nos termos das alineas (a) ou (b) actma, ressalvado que 
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uma su.spen.sào imposta a um pa~!lcipante com base na alínea lbl 
acima, por !alta de cumpri_mento das obrigações seStJndo o Artigo 
X,IX, Seçã.o 6 ca), n!lo serà encerrada antes de tra.n:scorrldo:o cento 
e oitenta dias contados do término do primeiro trimestre civil em 
que o participante cumprir as normas de reconsUtulção. 

(f) A faculdade de um participante de usar seus direitos es
peciaJs de saque não será suspensa por se t.er tornado Impedido de 
usar os recursos geraJs do Fundo segundo o Artigo V, 5eção 
5, Artigo VI, Seç.11.o 1 ou Artigo XXVI, Seção 2 (a). ~ào -~~ apli· 
carâ o Artigo XXVI, Seção 2, em razão de um participante ter 
deixado de cumprir quaisquer obrigações com respeito a direitos 
especl1lJs de saque. 

ARTIGO XXIV 
Encerramento de P:~-rticipaçio 

Seçáo 1, Direito de encerrat' a participação 
(a.) Qualquer participante ·poderá. encerrar sua participação 

no Departamento de Direitos Especiais de Saque medlo.nte notiii· 
cação, por escrito, dirigido. a sede do Fundo. O encerral!lento tor
nar-se-i eCetlvo na data em que for recebida o. notificaçao. 

sua 6~~di~;edned:~~b~ ~~e ~~d~ai:rf~!f~tfl:~!a~en~~c!~~~~~ 
do sua participação no Departamento de Direitos E;lpeciais de 
Baque. 

Seçi.o 2. Acertos em nzão de enceuamento 
(aJ Quando wn pais participante encerrar sua part.!cipaçiJ.o 

no Departam~nto de Direitos Especial.-> de Saque, cessarilo t.odas as 
operações e transações em direitos e::peclals de saques pelo parti
cipante demissionário, salvo na forma permitida 
~~~ "•m"'.'!to''o'uifj,lt< 
6 deste Artigo ou no 

~a~tam~ ~~~~~a~~n~~:a,~ i~:i~ pagos em bJf~f~:n:;J~~~eJ: 
sa.qu~ 

(bl O Fundo estará obrigado a resgatar t.odos os direitos e.;
pecials de saque em poder do participante demissionário e o par
ticipante demissionário estará obrigado a po.gar ao Fundo um mon
tante Igual a sua a.loeaç!i.o liquida acumulada e quaisquer outras 
quant.ia.s vem:ida.s e pagâve!.a por força de sua participação r:o 
Departamento de Direitos Especio.ls de Saque. Estas obrigaç&>.s se 
compensarão mutuamente .e ficará cancelado o montante de di
reitos especiais de saque em poder do participante demlssionârlo 
que for emp~gado::~ para liquida! .;uas obrigações com o Fundo. 

(eJ Far-se-á um acerto, com razoável prestel".ll, mediante 
acordo entre o participante dem1.sslonárlo e o Fundo, com respeito 
a qualquer obrigação do ftart.lclpante demlssionárlo ou do Fundo, 

~e~~o~~:JSa~~~g~o~r~e: ~~Jo~~~ãg~~li~~~e ~h~fi';Ji~~ 
do Anexo H. 
Seçio 3. Juros e comissões 

Após a data de encerramento, o Fundo pagará juros sobre 
qualquer saldo pendente de direitos especiais de saque em poder 
de um part.icipante demissionário, e o participante demissionário 
pagara comissões .sobre qualquer obrigação pendente d'E'Vida ao 
Fundo, noo p•·azos e nas taxas estabelecidas segundo o Artigo XX. 

Ptcf;~~e~~~~~~eÍ~~r~~T ~~j{gs aes~~~i~i~=lt~~q~~?it~aJ; 
:~s~~ ~~cc~g~~u~~~ d:~l~in~foSU::~~r~t~~~~ae~~o ~= 
peel!lcado pelo Fu.ndo ou mediante acordo com qualquer outro 
detentor, ou a dispor dos direitos especlo.ls de saque recebidos a 

~~~~ s~:U~udrgso ~~r?:O ~~~:;ã~~o~~~~~!~t~a~~gg~~ d:~~: 
quer outro detentor. _ _ __ 
Se.;:ã.o 4. Liquid~ão de obrigações coxn o Fundo 

no ~rr~~~ar~~1~1~xf:oP~~~s~: ~?t1~1~~~:~~~:s!~~; 
em poder de participant-es, em proporção ao montante em que os 
haveres em direitos especiais de saque de cada paxtlclpante exceder 
sua alocação cumulativa liquida na época em que a moeda !or 
rec-ebida pelo Fundo. Serão caneelados os direitos especiais de 
saque Rl'lS!m resgat.ado:~, e os direitos espeela.is d~ saque obtidos 

~~v~tf.a~~:ip~n!~~~~~~:áJ~o q~~~~~ep::st~~To~~~:~~ 
força ~'!! um acordo de liquidação ou oon!orme o Anexo H, e que 
houver sido aplicados no pagamento de tal prestação-. 
Seção 5, Liqn.idaçã.o de obripç6es com um participante demissio

nário 
Sempre que o Fundo estiver obrigado a resgatar direitos -es

pectais de saque possuldos por um participante demlllsionárlo, o 
resgate deverá ser 1'elto em moeda !orneclda por particloantes es
peclneados pelo Fundo. Estes participantes serão especi'tlcados de 
acordo com os principias do Artigo XIX, Seção 5. Cada part.icl
pante especificado fornecerá ao Fundo, à sua opção, a moeda do 
participante demisslonário ou uma moeda de livre uso e receberá 

r~to~~~~ti~~~~:l:nJ:m~~i~x:-:~s p~~~~a~e~s~~~:· d~~~~ 
de aaque para obter aua próprio. moed,a, uma moeda de llvre uso 
ou qualquer out.ro atlvo de qualquer detentor, se o Fundo Rl'lStm o 
permlt.ir. 
Seçã.o 6. Transações na. Conta. de Rei:ursos Gerais 

A fim de facilitar os acertos eom um participant-e demlssloná
f!~á ~e~do poderá decldir que um participante demissionário 

(i) ut.illzar quaisquer direitos especiais de ,saque que :possul:r 
depois de e!etuada a compensação da Seç11.o 2 (b) deste Art.!go, 
quando deverem ser resgatados, em tro.n.sação com o Fundo con
duzida. na Conta de Recursos Oera.ls, para obter, à opção do Fundo, 
sua própria moeda ou uma moeda de livre uso; ou 

(il) obter direitos especiais de saque em transação com o Fun
do conduzida atJ.•a.vés da Conta de Recursos Gerais, em troca de 

moeda aceitâvel no Fundo, para fazer face ao pagamento de quais
quer comissões ou prestação devida em virtude de um acordo ou 
da.:; dlspo.::;lçõ~~ do Am:xo H. 

ARTIGO XXV 

Liquidação do Departamento de Direitos Especiais de Saque 
a) O Departament.o de Dlreltos_Especiais de Saque não poderá 

ser llquldai$o senão por decisão da Junta de Governadores. se. em 
caso de emergência, a Dlretorla Executiva decidir que se raz ne
cessária a Llquidaçlo do Departamento de Direitos Especiais de Sa
que, ela poderá su~pender temporariamente as alocações ou os 
cancelamentos e todas as operações e transaç.ões em direitos espe
ctais de saque pendentf'S de decisão da Junta de Governadores. 
Uma decisão pela Junta de Governadores de dissolver o Fundo 
constltulr-se-á em decisão de liquidar tanto o Departamento Oe· 
ral, corno o D-õ"partamento de Direitos E~peciais de Saque. 

(bJ Se a Junta de Governadores decidir liquidar o Departa
mento de Direitos Espectais de Saque, cessarão todas as alocações 
ou cancelamentos e todas as operações e tramações em direitos es
peciais cfe saque, bem como as atlvidades do Fundo pertinentes ao 
Departamento de Direitos Espectais de Saque, salvo aquelas perti
nentes ao exato cumprimento das obrigações dos participantes e 
do Fundo em relação aos direitos especiais de saque e cessarão 
tambêm todas Rl'l obrigações do Fundo e dos participantes nos ter· 
mos deste Convênio com re~peito a direitos especiais de saque, com 
excessão das Indicadas neste Artlgo, Art.igo x;x. Artigo XXI (dJ, 
irtigo XXIV, Artigo XXIX (c) e Anexo H, ou qualquer acordo co· 

cret!zado segundo o Artigo XXIV, sujeito ao parágrafo 4 do Anexo 
H, e ao Anexo I. - --

{c) Após a liquidação do Departamento de Direitos Especiais 
de Saque, deverão ser pagos em direitos especiais de saque os ju
ros e comissões acumulados até a data da Llquldação, e as contri
buições cobradas antes daquela do.ta e ainda não pagas. O Fundo 
--estará obrigado a resgatar todos os direitos especiais de saque em 
poder de seus detentores, e cada partlclp3nte estará Obrigado a pa
gar ao Fundo um montante Igual à sua alocação cumulativa liqui
da de direitos especiais de saque, e outros valores que forem devi
dos ou pagá~·eis em ra:r;ão de sua partJclpação no Departamento de 
Direitos Especials de Saque. 

(d) A liquidação do Departamento de Direitos EspedaJs de 
Saque será administrada de conformidade com as disposições do 
Anexo I. 

ARTIGO XX.TI 

Retú'ada- de Jlalses membrpos 

Seção 1. Direito dos paises membros de se t'1ltiranm 
Qualquer membro poderá ret.irax-se do Fundo, em qualquer 

época, mediante notl!leação por escrito ao Fundo, em sua sede. A 
~!~f~.da se tornará etetiva na data em 9.1,1e !or ~cebida a. notln-

Seção 2. Retirada compulsória 
(a.) Se um membro delxar de cumprir qualquer de suas obri

gações nos termos deste Convênio, o Fundo poderá declarar o pais 
membro Impedido de utilizar os recursos gerais do Fundo. Nada 
nesta- Seçâo será considerado como llmltação das disposições do 
Artigo V, Seção 5 ou do Artigo V!, Seção 1. 

(b) Se, após esgotado um prazo razoável, o membro persistir 
cm deixar de cumprir qualquer de sual'l obrigações nos tennos des
te Convênio, esse membro poderá ser solicitado a ret.irar-se do Fun· 
do por decisão da Junta de Governadores ado_tada por maioria de 
Governadores oom oitenta e cln.oo por ce;nto do total de poder de 
votos. 

(c) Adotar-se-§.o nonnas para assegurar que antes da adoção 
de qualquer medida contra um pais membro segundo as alíneas 

~)r~oJ~~t~â~~écj~a~iam~~t~ir!~n!~~~~~3!netr~~~~~ cr:~~ 
suficiente oportunidade para apresentação de suas eJWllcações 
oralmente ou por esc:'l.to. 

Seção 3. IJ.quidaçio de contas com países membms que se n
tú'arem 
Quando um pais membro se retirar do Fundo, cessarão as ope

rações e tran.sa.çóes nonnais do Fundo na sua moeda e a liquidação 
de todas as contas entre ele e o Fundo se fará com razoável brevi
dade mediante acordo entre o pais membro e o Fundo. Se não se 
chegar a um acordo prontamente, as disposições do Anexo J serão 
apllcadas à Llquidação de oontas. 

ARTIGO XXVII 

Dispooições de Emergência. 
Seção 1, Suspensio Temporária. 

(a) Em caso de emergência, ou circunstâncias imprevistas que 
ameacem as a.tlvldades do Fundo, a Dlretoria Executiva, por mato
ria de oitenta e cinco :por cento do total do poder de votos, poderá 
suspender, por wn periodo não superior a um ano, a apllcação de 
qualquer das seguintes dlsposiçDes: 

(i) Artigo V, SCções 2, 3, 7, 8 (a.) (1) e (e); 
(ii) Artigo VI, Seção 2; 

(lli) Artigo XI, Seçáo 1; 
(i v) Anexo C, Parágrafo 5. 

(bl Umo. suspensão de aplicação de algum dispositivo, n~ ter
·mos da alinea (a) acima, não poderá ser prorrogada por mo.ls de 
um ano, exceto pela Junta de GoVernadores, a_qual, por maioria de 
oitenta e cinco por cento do total do po4er de votos, poderá pror
rogar uma suspensão por um período_ ad!c!onaJ não superior a dois 
anos, se julgar que cont.inuam a prevalecer o caso de emergência ou 
ns clrcun.stãnclas Imprevistas a que 11e retere a alinea (a) acima. 

(c) A Diretorla Executiva, por maioria do total do poder de 
votos poder:!., a qualquer época, interromper a suspensão. 
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(d) O Fundo l;loderâ M.otar regra."! com respeito à matéria de 
rjetermlnada dl~~lção clura.nte- o periodo em que estiver suspem;a. 
o. sua apUco.çãG. 

Seçio t. DissOlução do Fundo 

(a) O Fundo não poçlerá ser dl&olvldo senão por decisão da 
Junta de Governadores. Em c~ de_emergêpcla, se a Dlretoria Exe
cutiva decidir que se torna necessária a dl~olução . do Fup.do, ela 
poderá. S\1S1Jender temporariamente todas as operações e transa
ções, enquanto guo.rdar a dec1são da Junta de Governadores. 

(b) Se a Junta. de Governadores decldlr disSOlver o Fünc;lo, o 

~~~~~c~~x~;ar~~~~~~~~~~m di lo~r~g:re teq~~~;~~~o~~~idre 
seus atlvos e com o pagamento l;le ;~eu passivo, cessando tod~U~c ªª 
obrlgações dos paises membros der1_vados deste ConVênio, salvo as 
estabelectdns neste Artigo, no Art.tgo XXIX (c), no Anexo J, pará
grafo 7 e no Anexo K. 

(c) A llquidação será administ-rada de cbn!orrnitlade com as 
disposições do AMXo K. 

ARTIGO XXVIII 
Emendas 

(a) Qualquer proposta para lntrodut;ão de modUl.ca!<ões !leste 
Convênio, quer seja. emanada de um membro, de .um Governador, 
ou _da Dlretor_la. ExecuUva. serll. comunicada. t1.0 Presidente da JU!l
ta de Governadores, o qual submeterá. a proposta a Junta de Gover
nadores. Se a emenda proposta ror aprovada pela Junta de Co
vernadores, o Fundo, por melo de carta-clt'ÇU,lar ou telegrama, 
oonsulta.rá a todos os memblXls se nceltam a emenda- proposta. 
Quando três quintos dos membros, com oitenta e cinco DOr cento 
do tot.al do poder de votoa, tiverem aceito a emenda proposta, o 
F}mdo certrncarã o fato mediante comunicação oficial dl.rlglda a 
todos os países mem_broo. __ 

(b) Não obstante a aline-a (a) acima, exigir-se-à a aceitação 
de todos os membro5 no caso de qualquer emenda que modlflQue: 

(i) o direito de retirar-se do Fundço _(Artigo XXVl, Seção 1); 

(li) o dispositivo de que não se tar~ mo_Q.I_!lcaçáo da. cot.a. de um 
membro sem o seu consentlme_nt.:l (Artigo III, Seção a (d); e 

partd~e ~:=sJ~VJe ~1n Q~~~~~o~;J~:~\. ~~;o~àJ!~~ç~e~~ 
bro (An~xo C, parágrafo G) • 

(c) As emendas entrarão em vl~;;or para. todos os :m.em,brqs_ t_r_ê.s 
meses depois do. data da ct~munlcar;;ao oflclal, a meno;_ que _se espe
cl!1Que um prazo mais curto na carta-circular ou telegrama. 

ARTIGO XXIX -
Jnterpretaçil.o 

(a) Qualquer questão da Interpretação das disposições de$te 
Convênio QUe surgir ent.re qualquer membro e o Fundo, Q:U entre 
quaisquer membros, serâ submetlda à declsã'() dQ. D1retorta Executi
va. Se a questão a.fetllr etn particular a um membro que não te
nha direito a nomear um D!retor Executivo, este membro terâ_dl
reito a se !azer represent.ar de acordo com o Artigo XII, Seç!l.o 3 (j). 

(b) Em QUalquer caoo em que a Dlretorla Executiva tiver to
mado urna decls!LO ni:ls termos da aline-a (a) acima, qualquer mem
bro pod(lrâ. ex:lg:lr, dentro de três meses após a data da declsãi:l, que 
a questão seja submet.!tla. à J adi:lres, cuja d!:cisio 
será deflnltlva. Qualq~r à Junta de Ooverni-
dores será examinada por 
Junta de Goven'ladores. 
A Junta de Governadores estabelecerâ a comjlosl.ç , os proce -
mentos e as maiorias de votaçi1o do comitê. Uma declsão do Comitê 
const1tu1r-se-á etn declslo da Junto. de Governadores, salvo se a 
Junta de Governadores, por maiot1a de oltent:.a e cinco por cento do 

~f~~fao f:~~r: ~~~v~~~~à~:S ~~~rc~~~~~ti.~~~~~ ;oJ:= 
rá, na medida em que J ul:gar necessário, agtr com base na decLsão 
da Dlretorl.a. Executiva. 

(c) Sempre que surgir algum desacordo entre o Fundo e um 
membro que se tiver retirado, ou entre o Fundo e qualquer mem~ 
bro durante a dissolução do Fundo~ esse deaMordo serà submetido 
a Arbitragem pt>rante um tribunal composto 4e três ãrbltros, senclo 
um deles nomeado pelo Fundo, outro pelo membro etetivo ou_ m!lm
bro QUe se tiver retirado, e um Julz, o qual, salvo se as partes acor-

i:rt!~a~ro~~~! J~~~~o~-e~r ~-%~~~~~ e~~a p:~i:i~t~na~e ~~ ... ~~~ 
da pelo regulamento adoto.do pelo Fundo. O juiz terá plenos pode-

~~J':: Q;;;~';a:fe~a:aüte~~st~: d~~~~~m:S~tor~~el~~quer 

ARTIGO XXX 

Explicação de Termos 

Na. Interpretação dos disposltlvos deste Convênio, o Fundo e 
seus membros se orientarão pelas seguintes dispooições: 

(a.) Os ha.ve~es do Fundo na __ n,.oe_d_~ de um membro na Conta 
de Recursos OerWs lnciulrão quaisç(Uer valores mobiliários 9./:!eltos 
pelo Fundo segundo o Artigo_ nt, Beção 4. - · 

(b) Crédito contlgente s!gnHiea. uma decisão do FundQ me
diante a qual se assegura a um m~mbro poder e!etuar compraa da 
Conta de Recursos Ger$" d.e_~on!ormldade com os termos da de
cisão, durante um perlodo det.erm.inado e até uma soma esp~i
!lcada. 

(C) COmpra na tranche de reserva stgntrlca a compra por 
um membro de tllreitos_especlals (je saque ou da moeda dé outro 
membro em troca de sua DróDria moeda, QUe não der lugnr a 
que os haveres do Fundo na moeda do membro na Conta <1~ ~
cursos Gerais excedam sua cota, _ressalvado que para os efeitos 
desta definição o Fundo poderá_ ~xclulr as compras e haveres 
com ba11e em: 

(i) politicas sobre o uso de seus recursos gerais para !lnan
c!arnento_ compensatório de fiutuaçOOs das exportações; 

(li) politicas sobre o uso de seus re~rsos gerais telatlva
mente ao flnanc!nmel:'lto de e<:ontrtbttlt;õe~ _para estoques regula
dores Internacionais de produtos prlmãrlos; e 

(lU) outras politicas sobre o uso de seus ~cursos gerais 
com respeito as quais o Funda decidir, por maioria de oitenta e 
cinco por cento do total do poder de votos, que se fará uma exclu
são. 

(d) Pagamentos de transações correntes slgnUlcti os pa:ga
mentos que não sejam para a tlnalldade de transferências de ca
pitais, e compreendam., sem llm!tacào: 

UJ todos os pagamentos deVIdos em relação a comércio 
exterlor, outtas transat;ões correntes, Inclusive serviços, e a ser
viços bancãrlos e creditlclos normais de curto tnazo; 

{2) pagamentos d~VIdos como -jure;. de emprésÜmos -e como 
rend.imentos liquidas de outro~; Investimentos; 

(3) pagamentos de pequenos valores para amortização de 
empréstimos ou para dejlreclação de investimentos dlretos; e 

(4) reme~lii;- inoderadas Para despesas de manl,ltenção de 
ramilla. 

O Fundo, :~p.edlante consulta prévia com os membros !nt.eres
sad_os, poderil decidir se cert,as transações es:peeiflcas de<erão 
ser consideradas transações correntes ou tramações de .capltals. 

(e) Aioca·ção cumulativa liqUida- de direitos espeCials de sa
que ·stgnlnca o valor total de direitos especiais de saque alocados 
a um pais participante, menos sua parcela de direitos especiais 
de aaque que tiver slclo cancelada de acareio com o Artigo :s;ym, 
Seção 2 (a). 

(f) Moeda cie livre uso significa a moeda de um membro 
Q:l.? 9. Fundo determinar (i) ser, de !ato, am,plarnente ut1llzada 
para realizar pagamentos de transações Interhacionals; e (li) ser 
negoctada. amplamente noS principais mercados- de câmbio. 

(g) Paises membro.s, que eram membros em 31 de. agosto 
de 1975, cntender-se~ão tnclulr l,lm membro gue ttver aceito a 
condição de ioemblXl depois da. re_ferida data de conformidade 
oom resolução da Jl,lnta de Governadores adotada ante.! daquela 
dota. 

(b) Transações do Fundo slgnltlca as t.rocas de atho~ mo
netârlos pelo Fundo por (lutros ativos monetários. Operc~.çõe:s do 
Fundo significam outras utlllzaç~s ou receb!tnentos de ativO.s 
monetãrlos pelo Fundo. 

(i) Transações em direitos especiais de saque signi!1cam as 
troeM de direitos espectais de :;aque por outros auvos monetârlos. 
Operações em direitos especiais de saq_ue signifieam ou~s usos 
de dlreit.os espeCiais de saQue. 

ARTIGO XXXI 
Disposições FiiÍals

Seçio I. Entrada em. vizor 
Este Convênio entrara em vlgor quando houver sido assinado 

em nome dos governos que rdmam ses1:1enta e ctnca por cento do 
total das c::>tas Indicadas no Anexo A e quando os Instrumentos 
a que se retere a Seção 2 (a) ~este Artigo tlv~rem sido de:pos!tados 
em nome de tais governos, llorém, em nenhuma hipótese, este 
Convênio entrará. em vlgor antes de 1.0 de maio de 1945. 

Seção 2. Assinatura 
{a) Cada governo, em cujo nome se !lrmar este Convênio, 

aepositani junto ao O<lverno dos Estactos Unid03 da América um 
Instrumento no qual declare t~r aceitado este Convênio de acordo 
com _suas próprias lei;s e ter adotado toçia.s as providências neces~ 
sártã.S par-a habilltã-lo a cumprir todas as suas_ obrlgaç~s nos 
termos deste Convênio. 

(b} Cllda _ _país se tornará. membro do Fundo a parti~ da data 
do depósito em seu nome do instrumento a QUe se retere a alínea 
<a) acima, exceto que_ nenhum pais jlOderá tornar-se membro 
antes que o presente Convênio entre em vigor segundo a Seção 
l deste Artigo. 

{c) O Qovemo dos ~ta_dos T.Tnldos da América t:qlnlllllcari 
aos ~-verho.s de todo;s os paises cujos nomes figuram no Anexo A 
e aos governos de todos os paLses cuja condição de membros for 
aprovada de conformidade com o Artigo n, Seçi1o 2, todos casos 
de assinatura deste Conv~nio e do depósito de todos os instrumen
toS a que se refere a allnea (a) acima. 

(d) Na época em que este CoQVên!o !ar assinado em seu 
nome, c_ada. governo remeterá ao Governo dos Estados T.Tnldos da 
América, um centésimo de um por cento de sua subsc,\ição total 
em ouro ou em dólares norte-amertcanosJ para a flnaUdade de 
atender a despesas administrativas do Fundo. O Governo dos Es
tados unidos da América conservará esses recu:rsos em uma. con
ta de dep6Slto especial e os transferirá para a Junta de oov~~ 
naclores do FUndo Quando ror convocada sua jlrimeira reunião. 
se este Convênio n!o tiver entrado em vigor em 31 de dezembro 
de 1945, o Governo dos Estados unidos da América devolverá esses 
J;e_cursos aos govemoa que os remeteram. 

(e) Este Convênio ncarã aberto em Washington para assina~ 
tura em nome dos governos dos paises cujos nomes constem do 
Anexos A, até 31 de c,tez-embro de 1945. 

(f) Depol8 de 31 de dezm~.bro de 1945, este Convênio [!ca_ré, 
aberto para assinatura- em nome do ~verno de Qualquer pai$ 
cuja administração tiver sido aprovada de conformida.c:Ie com. o 
Artigo n, Seçiio 2. 

acel~~ t~~\~ ~~~~t~~P~~s~o~~.n6~0'n~g~: r~~~~e~~sd~ 
as suas colônla$, ter'cttól'ios ultra~arlnos, todos os territórios sob 
sua proteção, suserania~ ou autoridade, e toclos os ~rr1t6rio.s com 
respeito ao~ quais e:.terçam um mandato. 
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(h) A alinea (d) acima entrarâ em vigor com respeito a 
cada governo signatário a partir da data de sua asslnatl1ra. 

r A clâusula referente a o.sslnatura e depósito reproduzida 
abaixo seguiu o texto do Art!&a XX do convênlo Constitutivo ori· 
g!nal.J 

tadaF~~ i~q:.,a:i~ro~v~~:~d!n}tO:tf!.~~; ~e~~~eg!r~!efrtog~: 
o qual remeterá cópia autenticada a. todos os governos cujos nõ
mes constem do Anexo A e a todos os governos cuja admissão for 
aprovada de con!onn!dade com o Artigo II, Seção 2. 

ANEXO A 

COTAS 
1Em milhões de dólares dos EUA) 

Austrálla ...................................... 201) 
Bélgica .............. , , ........................ -... 225 
Bolívia ...................... , .. _ •......... -...... 10 
Bra.sll .............. , .. , ...• -.-.. ~-···-····-·~--· 150 
Canadá .............................•....•.. -.. .300 
ChlJ.e •••••••••••••••••••••••-••-••-••••••v-~·-~··· 50 
China •••••••••••n•·-~ro·•••r•-•·ro~··-····-···-·-···--- 000 
Colômbia ··················•n-.-.-----~"'--~·~·· _50 
CostaRica .....•........ ,...................... 5 
Cuba ........................................... 50 
Dinamarca .......... , .... , , . , . ., . ----··~·-·-··--···-
Equaclor ...................................•. 5 
Eil-to ........... , ... ,........................... 45 
EI Salvador..................................... 2,5 
Estados Unidos da América . , , . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 2750 
Etiópia .... ,.,,,.,,............................. 6 
Fll1pinas ··············••··•···•·•ro•········· 15 França ............................. -............ 4_50 
Grécia ............... ·---·-·... ....... •. ..••. ..• . 40 
Guatemala... ................................ 5 
Haiti . . .. .... -......... _......... 5 
Honduras .......•...... ,, .... ,.................. 2,5 
ln dia . . .. . . ................. ".......... .• . . . 400 
Iraque .......................•.... ,.............. 8 
Irã .. ·........ .................................. 25 
I.slãndln. . . . ... . . ... . . . .. . .. . . . .... ... . . . .... .... 1 
Iugoslávia ...................•...•...•.. ,....... 60 
Libéria ............ , .... , ............. -......... ~ - ... _Q.S 
Luxemburgo .. . .. . . .. . . .. . . . . . . .. .. .. .. . 10 
MéxiCO , ... , .. , , , . , . , , . ~· ~·~· ~ rr~n· ····-···~- 90 
N!ca.rágu.a ··········•······-···········-······ 2 Noruega ........................................ 50 
Nova Zelândia .............................. _,_. 50 
Paise.s BaiX03 ··•••····-·-··················••···· 275 
Panamá ................•......•..•..•.•.••..... 0,5 
Paraguai . ············-························· 2 Peru ................. ~--~··~~ ......... ~~- 25 

~~~bníció ·:::::::: ~:.: ~: ::.~~:.:.:~:.:~::.::..:~:.::::: 13~â 
República Dominicana ....... , . , , , . . . . .. .. ... . • • 5 
Tchecoslové.qula .............. , , , ......... , .•.•. 125 
União das RepUblicas SOclal!stas Soviéticas , .. , . . 1200 
Unliio da. Africa do Slll .. _ ._ ................... _.... 100 
Uruguai . . . . .. . . . ... . ......... ..... ............. 15 
Venezuela ..............•.•........•••. 15 

;-;)õ'F;,.'do dct.>i:rn,tnnrl. a cota da Dinamarca depo:, ~uc o Gover"o Dlnam•r· 
qu~• t.,·nr dcclara<lo sua dlspoolç!o d• <>'llna~ cttc Conv~nlo, p<m!m ar.teo 
quc a a .. lnatura tenha lu&&•· 

ANEXO B 

DISPOSIÇOES TRANSITóRIAS SOBRE RECOI'IlPRA, PAGAMENTO 
DE SUBSCRIÇõES Al;ll~ll)NAIS, OURO E CERTAS QUESTõES 

OPERACIONAIS 

obrlgaçõe.s de recompra Incorridas de conformidade com 
• Seção 7 (b), antes da cinta da. segunda emenda deste 
e q:1e estiverem pendentes de liquiclnção naquela data, 

mo.ls tardo.~. na data ou datas em que essas 
.ser liquidadas, de conformidade com as d!S
io, antes da segunda emenda. 

2. O m""mbro liquidará,, com dlreito.s,especlal:! de saque, quals-

g~eiu~~~f;!~e~u~e J~~:O~~~e~Te ~:0d!fa ~~~~~~:e;~~J>J: 
deste Convênio, porém, o Fundo pod.crâ estabelecer que estes pa
gamentos se façam, total ou parcialmente,_ nas m<Jeda.s d~ outros 
membros especificadO$ pelo Fundo. Um membro não participante 
liquidará.. com moedas de outros membros especl!lcadas pelo Fun
do~ qualquer obrigação que tiver de ser pa.ga em ãlrelto.s especiais 
de saque de conrormldo.dc com este dispositivo. 

3. Para~ 
nno eqttivalerll.o 
moeda pagável 
minado naquela base 
direitos especlaJs de 

4. A moeda de um membro mantida pelo Fundo em excesso 
a .setenta e cinco por cento da sua cota no. data da sez;tnda emen
da deste Convênio, e nio_sujeita a recompra -de acordo com o pa
rágrafo 1 acima, será recomprada de conformidade com as .so
gulntes normas: 

(i) Os havere.s que resultaram de uma compra serão recom
prados de acordo com a politica aobre o uso dO.S recursos gerais do 
Fundo .segundo a qual se faz a compra. 

(li) Os outros haveres serão recomprados, no mais tardar, 
quatro anos depoL~ da data da segunda emenda de.st:.e COnvênio. 

5. As recompras com base no parágrafo l acima, que não 
estiverem aujeitas ao parágrafo 2 acima, as recompras segundo 
o paragrafo 4 aclmo., e quaisquer especltlcaç6es de moeda no.s 
termos do pa.râgrnfo 2 acima, serão realizadas de conformidade 
oom o Artlgo V, Seçào 1 (1), 

6, Todas a.s normas e regulo.mcnt:.os, taxas, procedimentos e 
decisões, vjgorantes na data da segunda emenda deste Convênio, 

continuarão cm vigência até que se mocll!iquem de acordo com as 
disposições deste Convênio. 

7. Na medida em que ajustes equivalentes na prática aos 
subparâgrafos (a) e (bl abaixo não se tiverem completado antes 
da data da .segunda emenda deste C<mvênlo, o Fundo dev-erá 

(a) vender até vinte e cinco milhões de o~as de ouro fino, 
em seu poder em 31 de agosto de 1975, aos paise.s que Já -eram mem
bros naquela data e que concordam em comprã-lo em proporção 
às .suru:; cotas naquela data. A venda a um membro segundo este 
subparãgra!o !a! far-se-â em troca de sua moeda e a um preço 
equivalente, no momento da venda, a um direito especial de saque 
por 0,688671 gramas de ourQ !inQ, e 

<b) vender até vlnte e cl.nco mllhões de onças de ouro flno, 
em seu poder em 31 de agosto de 1975, em beneHcio doo paises em 
desenvolvimento que já eram membros naquela data, com a res
salva, entretanto, de que a parte de quaisquer lucros ou ganhos 
no valor do ouro, entre' a cota 
desse membro cm tas de todos 
os países membros naquela 
cada um desses países. Os 
12 (c), no sentido de que o 
sua anuência, ou troque a moeda de um membro pelas moedas e 
outros membros, em certas c.ircunstãncia.s, apllcar-se-iio com res
peito à moeda recebida pelo Fundo como resultados de vendas de 
Oll,X'Q, nos termos destas disposições, exccto @S_ ~n4;t.S a um mem
bro em troca ·de sua própria moeda, e registradas iia 'cOiif.a de 
Recursos Gerais. 

Após a venda de ouro segundo este parágrafo 7, uma quantia 
das receitas Da.! moedas recebidas, equivalente no momento da 
venda a um dl~eito especial de saque por 1),888 671 gramas de ouro 
!lno, .será registrada na Conta de Recurso.s Gerais, e os outrO:! 
atlvos em poder do Fundo. segundo os ajustes nos termos do subpa
rágraro fbl acima, serão mantidos separadamente dos recurso!! 
gerais do Fwldo. Os atlvos que permanecerem sujeitos a dlsposlção 
pelo Fundo após o têrml.no dos ajustes nos termos do subparâgrato 
(b) acima, .serão transferidos para. a COnta de Desembolso Especial. 

ANEXO C 

PARIDADES 

1. O Fundo notJflca.rá os membros que Poderão ser declara
das purldades para os efeitos deste Convênio, de acordo com o 
Ar.tlgo IV, Seções 1, 3, 4 e 5 e este Anexo, em termo.s de direito 
especial de saque, ou em termos de outro denominador comum na 
truma prescrita pelo Fundo. O denominador comum n§.o serâ nem 
ouro nem moeda. 

2. O membro que desejar declarar uma paridade para a sua 

~0~of;:leratp&'sror;P~~:n&.~~ga3; ~u;rc~od~~!ie u: p~~: 
grato 1 acima. 

· 3. Qualquer membro que não desejar declarar uma paridade 
para sua moeda com base no parágrafo 1 acima, deverá col:lSultar 
o-1t'urido e assegurar-se de que seus reglm'E!.ll cambiais são compa
tíveis com os objetftoos do Fundo e adequado.s paro. satisfazer suas 
obrigações nos termos do Artlgo IV, Seção 1. 

!I, O Fundo aceitará ou recusará a. pa.rtiçta(ie ji!oposta den-

~a~r=sf:r~~d~a~n:~:e~ã~e~lsto~a~:c~~~'ft;~~~: ~ornato.~ 
dades deste Convênio .se o Furido 'a recusar, e o membro ficará 
$Ujeito ao parágrafo 3 acima. O Fundo não tará recUSM em razão 
das politi<.as .sociais ou ãiretr!.zes pollticas Internas do membro 
que propuser a partdade. 

5. Cada membro que tiver uma paridade para suo. moeda se 
comprometerá a apllcar medidas apropr!.ado.s compativeis com 
este Convênlo, a nm de assegurar-se de que as taxas máxima e 
mlnlma p!!ra as transações cambiais à vista que se realizarem 
em seus territórios:, entre sua moeda e as moedas de outros mem
bros que mantenham parldades, não diferirão da parldad.e em 
rrlai.s de qut~tro e melo por cento ou em outro. margem ou margens 
qUe o Funjo estabelecer por maioria de oitenta e cl.nco po;r-eento 
do total de poder de voto!l . 

e. um membro não proporá uma 'modWcaçâo da paridade 
de sua moeda, .salvo paro. corrigir, ou impedir a ocorrêncJ.a de um 
desequlllbrlo fundamental. A modlt1caçll.o apenas poderá ser feita 
mediante proposta do. m.e.ro.bro e somente após c_onsulta com o 
Fundo. · 

7. Quo.nd.o !or proposta uma mod1:r1caçio de paridade, o 
li'undo aceitará. ou Idade proposta dentro de um 
período O Fundo acei-
tará se neces3árta para 
corrigir 
tal. O 
retnzes 

eteltos deste convênio se o 
car a paridade de sua m 
hlembro .t'lcará sujeito ao Artigo 
uma paridade lrreo.IJ.sta. por um membro deverá ser desencorajada 
pelo Fundo. 

8. A paridade da moeda de um membro, estabelecida nos 
termos deste Convênio, deixará de existir para os objetlvos deste 
Convênio se o membro Informar ao Fundo que pretende encerrar 
a paridade. O Fundo poderá objetar ao encerramento de uma pari
dade por uma decisão tomada por uma maioria de oitenta e cinco 
por cento do total de poder de votos. Se um membro encerrar 
a patldade de sua moeda despeito da recusa do Fundo, o membro 
ficará sujeito ao Artigo XXVI, Seção 2. Uma paridade est:.a.belec1-
d~ nos termos deste Convênio cessará. de eX1st!.r para as finalida
des deste COnvênio se o membro encerrar a paridade a despeito 
da recusa do Fundo, ou .se o Fundo constatar que o membro 
não mantenha taxas para um volume considerável de tro.nso.çees 
cambiaJ3 Je conformidade com o parágrafo 5 acima, ressalvan
do-se que C' Fundo poderá não _.t'azer essa determinação, salvo se 
tiver consultado o membro e lhe tiver comunicado, com antece
dência de sessenta dias, a lntençll.o do Fundo em con.slderar a 
convenlênc!a de fazer ou não a constatação. 
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n. Se a patldade da moeda de um membro deixar de existir 
~e~n<ndo <> parágrafo 8 acima, o pais membro consultará o l1'Undo 
e a:;sesurar-:nt-t de que 3CUll regimes cambla.ls sào 'compativels 
com o.s objetivos do Fundo e adequadoo plll'a satisfazer aun.s obri
gações no'l termos do Artigo IV, Seção 1. 

lO. Um membro, para cuja moeda deixar de existir o. pari
dade segundo o parágrafo 8 acima, poderá, a qualquer época., pro
por uma nova paridade pa:ra. sua moeda. 

11. Não obstante o parágrafo 6 actma, o Fundo, por ma.J.octa 
de setenta por cento do total de poder de voto5, poderá e!etuar 
motU!IcaçOes untrormes e p~oporclono.is de todas ru; partdo.des se 
o denominador comum for o direito especial de saque e se u 
modlficaço!Ses não a!etarern o valor do direito especial de saque. 
Entretanto, a po.rldade da moeda de um membro não ser! moeU
ficada com base neste cllsposltlvo se, dentro de séte dias da ado
çào da medida ,Delo Fundo, o membro Wormar ao li'undo gue n~ 
C:eseja gue a paridade de .sua. moeda seJa modl!lcada por essa. me
dida, 

ANEXOD 
CONSELHO 

1. <:..) Cada membro com poderes para. nomear um Dlretor 
E."<eeutlvo e cada. grupo de membros, cujo número ele votos a eles 
::.locad.os sã.o lançados por um Dlretor Executivo eleito, Indicarão 

~Wnl3~~~~~kNgr~e 0~0~~~e~b~~~o~e~~~o~ cf!0~i,~=~~ 
comparável, e poderão nomear não mais de tete Associados. A 
Junta de Qovernadores poderâ modlflcar, por maioria de oitenta 
e Clheo J)O:r cento do total do poder de votos, o número de Asso
ciados que poderão s_er nomeadO!!, O Conselheiro ou Associado 
permanecerá no seu cargo até uma nova nomeaçP.o> ou até a pró
xima elelç:io ordinária de Dlretores Executivos, segundo o que 
se veritlca: pr1Ine1ro. 

(b) Os Dl.ret.ores ExecutivO!! ou, na sua ausência seus Suplen
tes, e os Associados terão direito de assiStir aa: reun1ões do Con
selho, salvo se o Conselho decidir realizar uma sessão restrita. 
Cada membro e cada grupo de membros que desl~tnem um Con
selheiro Indlcaril.o um Suplente, que terá dlreito de assistir a uma 
reunião do Conselho~ quando o conselheiro não estiver presente, 
e terá ple:los poderes para. n.gir em nome do Conselheiro. 

2. (a) O Conselho supervisionará a admlnlstração e a adapta
ção do sistema monetária lnternaclonlll, Inclusive o fQnclonam~n
to continuado t:lo processo de rePJu.ste e a evoluçA-o da liquidez 
Rlobat e, neste sentido, examinará a evolução da transferência de 
recursos reais aos l)a!ses em desenvoh1mento. 

(b) O Conselho consld,era,rá as :propostas para lllteração do 
COnvênio COnstttutlvo de con:l'onnldade com o Artigo XXVIII (a). 

ruto~Íd~~~ ~a;~ne~e~~r~:!t~~~~r~tfe~~r~ad~~~ ~~ :~~~ 
dores, e:-~:ceto 04 poderes copferidos dlxetamente por este conv6~ 
l:lo !L Junta de Governadores, 

(bl Cada. Conselheiro terâ. direito a emitir o n"ámero de Votos 
aloeados, conforme o Art1e:o XII, Seçâo 5, ao pais ou g-rupo de 
plllses membrot que o tiverem nomeado. O C<HlSelhelro nomea,do 
por um grupo de palses membros poderâ emitir, se))Madamente, o 
número de votos alocados a cada pais do ~rupo, Se o número de 

~~~~:1:C::u~o~~-P~~mrg;~~0d~1° ~~~~l:;:r ~~~~~~~!n~n; 
c.om um Conselhell'o para que emita o número de votos alocados 
ao membro. 

{c) O C"onselho nA-o adotan'i. nenhuma )'pedida no exerc!cio do11 
poderes declgados pela Junta de Governado-res que seja Incompa.
tivet com as medidas tomadas pela Junta de Governadores, ~ a 
Plretoria Executiva não adota.rá nenhuma medida no exerc[clo 
dos poderi!S delegados pela Junta de Gove~or~11 q1,1e seja in
compatlvel com as medidas tomadiU pela Junta de Governadore~~ 
ou pelo CQnselho. 

4. O Conselho eacolherá um Conselheiro par;t Presidente, ado
tará as no=as que se tornarem necessâr:las ou adeQuadas para o 
cUll:lprlmento de sua.s !unções, e determinará qualquer aspecto de 
seus proce:'llmentos. O Conselho !ará. realizar reuniões na forma 
estabelecida pelo Conselho ou convOcados peta D!retorla Exe-
cutiva. _ 

5. l1) O Conselho terá. poderes correspondentes aos da Dl
retorta Executiva con!orme __ as çl_t$_poslçõe_s seguintes! Artigo :<t!I, 

~ey~~ ftv~~'·A~il8o <~n~jlleç~~1f0e ~Jio ~~ ~wi F?:f 
b) Para as declsOe.r do Conselho em matérias ci.ue .se refiram 

exctu.slvamente ao Departamento de Direitos Especlal.s de Saque; 
somente terão dlrelto de votar os Conselheiros nomeados por um 
membro partJclpante ou por um grupo de membros no qual pelo 
menos um seja participante. Cada um destes Conselheiros terá di
rf'ito o. emitir o número de votos a.locados ao membro participante 

~e ~~;~~~~aed~ oir:~:e~e~~=J~~~cl~~~ ~~~ifro:ev~~ 
alocados a um participante com o quai se ~tabelecerem entendi
merr.tos de contonnldade com a última frase do parágrafo 3 (b) 
aoU,a. 

. c) O Co.ns~lho poderá, por regulamento, estabelecer um pro-

~~~~~o~u;orr!mi:a à q~~iã~ri:S~fr1~~~v~~b~~l~W~o d~ 
Conselho, quando, a ju!~o da Diretoria Executiva, uma me~lda 
deva ser tl)rna<1a pelo Con&elho, que n!i.g deva ser postergada até 
a próxima reunião ordinária do Conselho _e gue, também, não jus
tlllque a convocaç!1o de uma reunlilo especial 

d) O Artigo IX, se;ão 8, apllcar~se~i aos Con.selhelros, reus 
Bllplentes, ,e Associados_._ e a toda pe;.soa facultada a asslstlr a 
uma reunião do CoruJelho. 

e) Para os efeitos da a.Iinea (b) e do parágrafo 3 (b) acima, um 
acordo nos termos do Artigo XII, Seção 3 fi) 111), por determinado 
membro, ou por um membro participante, facultará. a um Conse
lheiro votar e emitir o número de vot<ls alocados ao membro_, 

G. Considerar-se-é. que a primeira. sentença do Arti_go ~. 
Seção 2 {a), Inclui up:J._@ referência ao Conselho. 

ANEXO E 
ELEICAO .DE DIRETORE$ EXECUTIVOS 

l. A eleição dos Dlretore~ _Ex~cutivos eletlvo.s se fará. por 
votaç!lo dos Governadores gue tiverem direito a voto. 

2. Na. votação para os Diretores Executivos a serem eleitos, 
cada Governador com direito a. voto emltlrâ, em favor de uma 
:ro pessoa, todos os vot:o.Ya que tiver d!relto segundo o Artigo XII, 
Seção 5(a). serão eleitos Dlretores Executivos as quinze pes:roas 
q!le receberem o maior n,úmero de votos, ressalvando-se que não 
se considerará etetta. nenhuma pessoa que obtiver menos de qua
~o por cento do número total de votos (votos válidos) QUe Pltde
rem ser en:ltld.os. 

3. Se, na primeira votação, não resultarem etelta.s quinze pes~ 
suas, será e!etuada uma segunda votação em 
m~nte (al 
numa peS!lo 
eujos votos 
confob:ne u p_revlsto no parágra o 4 abaixo, ter elevado o número 
de votos em b.vor deS!la pessoa a. acima de nove por cento do 

~~r:tto~e gvgeto~ =~~ BJe nl51:~~a ~~iJ;osh~uvse:re~~le1fgs~ 
n!l.o poderâ candidatar-se a pessoa Q:ue tiver recebido o menor 
nUmero de vot.os na prl,meJ.ra. votação. 

4. Ao det.erminar se os votos de um Governador devam ser 
considerados como tendo elevado o teta,! apurado em favor de 
qualquer pessoa n. acima de nove por cento dos votos vãlldos, eon
slderar-se~i que esses. nove por cento Jnclulrão, em prlmelro lu
gar, os votos do Governador com maior número de votos a !avor 
dessa pessoa; depo!s, os Totos do Governador gue, a seguir, tiver 
o maior ní•mero de votos, e assim sucessivamente, até chegar-se 
aos nove por cento. 

5. Qualquer Governador, cujos votos deverão ser parcial
mente contados a. fim de elevar o total de qualquer pessoa a 
ac1ma de quatro por cento, será. considerado como se tivesse eml~ 
Utto todos os s~u.s votos em tavor dessa pessoa, mesmo gue, por Isso, 
o total de votos em favor dessa pessoa exceda a nove por cento. 

6. Se, depois da segunda votação, quinze pessoas não Uve
rem sido eleitas, serão efetuadas novas votações de acordo com 
os mesmos principias até que resultem eleitas quinze pessoas, com 
a resslllva de que, tlverem sido eleitas quatorze pessoas, a dé-

~fesq~~~~á ~o~~e~~far;f:it~0~:a~r:üJ!.Wf~~ ~~ ~~~~- res-

ANEXOF 

DESIGNAÇAO 
Durante o primeiro periodo básico as normas para designação 

ser!o como segue: 
(a) Os participantes sujeit.os a designação de acordo c.om o 

.A.rtigo XIX, Seçii.o 5 (a) (i) serão designados para- os montantes 
que promoVIUl'i, a.o longo do tempo, a 1gullldade entre as proporções 
dos haveres dos parUclpantes em dil'eltos espectais de .saque em 
excesso de suas a.Iocaç6es cumulativas liquidas em reiaç.no:- a ·seus 
haveres ofic1als de ouro e divisas. 

será(~ Aq~~r:u~Ju~tp~~v~~j~~~~~~:n:~~e~se~i1 d~:~ 
nados: 

(i) em proporção a seus haverea. oficla.!s de ouro e divisas, 
quando a11 proporções descritas na aUnea (a) acima forem lguQ1s; e 

(ü) de modo a reduz!t- gradualmente a d.Uerença entre as pro
Jl(lrçõe.s descritas na alinea (a) acima, que sejam baixas e as pro~ 
p01-ções gue sejam altas. 

ANEXO Q 

~NSTITUICAO 
1. Durante o prlmei.J:o periodo básico as normiU para recons

tituição ;serão como s~gue: 
(a) (i) Todo pais participante u.sará e reconstltWrá seua ha

veres em dlrettos espectais de saque de modo que, cinco anos após 
a primeira alocaçli.o e ao finlll de cada trimestre subseqUente, a 
média diária de seus haveres totais em direitos e11peclals de saque, 
durante o petiodo dos cinco anos mala recente, n!l.o será inferior 

-a trinta por c:ento da média dlé.rla de suas alocações cumv.~at1va.s 
llquldas em dlreltos especiais de saque durante o mesmo período. 

(li) Dois anos após a prlme!ra alocaç!l.o e ao término de eada 
mês subseqUente, o Fundo fuá câlcul03 'relativamente a eada pa.Ls 

~~~~ifr~~éi~~~!c~er~l~!~~:· :n~: ~u~:ta,ted~ã~~~s:r~ 
!inal de qualt}uer periodo de cinco anos, de modo a poder atender 
·ao requisito previsto na allnea (a.) (l) acima. O Fundo adota.ri. 
normas com respeito às bases ~m que esses cálculos serão feitos 
e à época adeguada para a des!gn~ão de participantes segundo 
Artigo xot, Seção 5 (a) <U), de modo a auxiliá-los no cumprimento 
dos requl.sitos previstos na alinea (a) (i) acima. 

(Ui) O Fundo enviarA uma modi!!cação especl.al ao pars t~artl
c1pante, quando os cálculos, conforme a alinea ta) (U) acima, ln~ 
dicarem ser Improvável que o participante possa, atender aos re
qUlsitos prev!.stos na alinea (a) {i) acima, a menos que de!.xe de 
usar os direlot.s especiais de saque pelo resto do period.o para o 
qual se fez o cálculo segundo a alinea (a) (ii) acima. 

(iv) O pais participante que precisar adquirir direitos espe
ciais de saque para cum.pr:lr este requlslt.o terá a obrigação e o 
dlrelto de obtê-los, por moeda aceitável ao Fundo, numa transaç![o 
com o Fundo cond_uz!da através da Conta de Recursos Gerais, Se, 
deste modo, não puderern ser obtidos direitos e&peclals de saque 
su!lcientes, o pa[s partlelpante terá a obrigação e o direito de 
Obtê-los com moeda. de livre l,ISO de um participante que o Fundo 
especi11Cilr. 

(b) OS participantes dispensarão também a devida atenção 
quanto à conveniência de adotar, no tempo, uma relaçã.G equ111~ 
brada entre seus haveres em direlto.s especiais de saque e sua.s 
outras reservas. 
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2. se um partJclpantc deixar de cumprir o.s normas para 
reconstl~ulção, o Fundo det.errn.!nará se as c!rc]Jnstànc!as justifi
cam ou não a suspensão prevista no Artigo XXIII, Ser;ão 2(bl. 

ANEXO H 
ENCERR.A.ME:NTO DE PARTICIPAÇAO 

l. Se a. obr!gaçà.G pendent.e após a compensação a que .se 
retere o Artlgo XXIV, Seç:l.o 2.(b), CJl.D].petlr ao partlcipante demis
sionário e. se aM seis meses após a data do encerramento de 
sua participação, não se tlver chegado a um acordo de llquida.ç!l.o 
entre o Fundo e o pais demt.sslonário, o Fundo resgatará este saldo 
de dlrelt.os especiais. de &aq~e em prestações semestrais Iguais, 
dentro do prazo mâxlmo de cinco anos, a contn.r do. data de encer
ramento. O Fundo resgatará este saldo no. forma que determinar, 
ou (a) pelo pagamento ao participante demis.sionârlo dos mont.an
tes fornecidos. ao Fundo pelos partlclpantes remanescentes de con
formidade com o Artigo XX!V, Seção 5, ou (b) permitindo ao par
ticipante demissionário uaar seus direitos especiais de saque para 
obter sua própria moeda. ou a moeda de livre uso de um p~t.,içl
pante espec1flcado pelo Fundo, da Conta de ·Recursos Gerais, ou 
de qualquer outro detentor. 

2. se a obrigação pendente após a compensação a que se 
refere o Artigo XXIV, Seção 2 (b), competir ao Fundo e não se 
tiver chegado a um acordo de Uquldação dentro de seis meses. da 
data. do encerramento, o partlclpa~te demissionário liquidará esta 
obrlg~ão em p~tações Iguais semestrais no pra:ro de três anoo a 
contar da data do encerramento, ou em prazo mais longo segundo 
fixado pelo Fundo. O participante dem.lssionárlo liquidará. esta 
obrlgnçno conforme dete:rm.lnar o FWldo, ou (a) pagando ao Fundo 
em moeda de livre uso, ou (b) obtendo direitos especiais de saque 
de conformidade com C! .Mtlgo XXIV, Seção 6, da Conta de Re~ 
cursoo Gerais ou medii!Jlt!l:. ;~.cord:o com um participante especttl
ca.do pelo Fundo, ou de qualquer outro detentor, e aplicando esses 
direitos especl.al.s de .saque contra a prestação devida. 

3. As prestações referlda.s nos parágrafos 1 e 2 acima, ven
cer-se-ão seis meses após a clato. de encerramento e a Intervalos 
subseqG.ent.es de 11e1s meses. 

4. Em caso de se proceder à. liqu!do.çilo do Departamento de 
Direitos Especiais de Sil.Q.Ue com base no Artigo XXV, dentro de 
seis meses da data do término da participação de um pais, a Uqui
daç§.o entre o Fundo e aquele Governo será feita consoante o 
Artigo XXV e o Anexo· I. · 

ANEXO I 

4DMINIS~~~Jo~I~~~y~ ~~ ~gTA.'\IENTO 
1. No caso de llquldaç§.o do Departamento de Dlxeitos Espe-

~a: Od~~~~d~zm;::S&~~~f:~~t~~~d:~~ ~:O o!~af~~ 
go, segundo o Fundo considerar neces.sârlo, em moeda de Uvre uso 
e em moedn.s de pa.lses participantes que possuam direitos especht.l.s 
de saque o. serem resgatados em qualquer prestação na medida 

~~icJ=~ir~~nsf~rrfe~~~~~~f!~õi'!_n~~;g~~~~~~~ 
Departamento de Direitos Especiais de Saque, . 

2. Se for decidido c:Ussolver 0: Fundo dentro de seis meses a 

~~~a 3.:~~;e~e~toq~~~~ç\'::d~ o~~~~~~~to d~ ~i~:U~~ 
Especiais de Saque não terá cursO até que os direitos especla.ls de 
Sll.Q.Ue na Conta de Re:curso.s Gera.ls tenham. sido dltribuídos de 
conformidade com a seguinte norma: 

Após as distribuições feitas de conformidade com o parágrafo 
2(a) e (b) do Anexo K, o Fundo fará. o rateio d~ dlreitos espe~ 
cials de saque mantidoo na Conta de. Recur.~os Get:als entre todos 
os membros participantes, em proporção aos montantes de\1do!! a. 
eada participante após a distribuição de que trata o parágrafo 
2(b). A nm de determinar o mont.ante devido a cada membro 
para, efeito de ra.telo do remanescente de se~ haveres em cada. 
moeda segundo o parágrafo 2(d) do Anexo K, o Fundo deduzirá 
a distribWç§.o de direitos de saque levo.da a etelt.o de acordo com 
esta norma. 

3 Com os mont.a.ntes reaebldos segundo o parágrafo 1 acima., 
o Fundo resgatará os direitos especiais de saque em poder de seus 
dl!erentes detentores na seguinte forma e ordem,: 

(a) Os dlrelto3 cspeclals de saque, em poder de governos que 
tenham encerrado a .sua. participação por mais de seis meses antes 
da data em que a Junta de Governadores decidir liquidar o Depar
tamento de Dlxeltos Especiais de Saque, serão resiatado.s com base 
nos termos de qualquer acordo realizado conforme o Artigo XXIV 
ou o Anexo H. 

(b) os direitos especiais de saque em poder de paises não par
ticipantes serão resgatados antes daqueles pertencentes aos partl.
cipantes, e serão resgatadoR em proporção ao montante possu1do 
por participante, 

(c) O Fundo determinará :a proporção de direito.s especla.!s de 
saque em poder de cada participante em relaç!i.o à BUa alocação 
cumulativa. Liquida. O Fundo resgatará em primeiro lugar os direi
tos especiais de :saque dos particlpant.es com a proporção maiB alta 
at..é- que essa proporção se reduza ao nivel da segunda mais elevada; 
o Fundo resgatará então os direitos especla.ls <:;e sagu~ em poder 
destes pa.rticlpant.es de acordo com as suas alocações cumulativas 

·llquido.s, até que as proporções sejam reduzidas ao n!vel da terceira 
mais alta; e continuar-.:J~á com ~te proceaso até ae esgotar o 
montante dlsponlvel para resg&.tl!. 

4. Qualquer montante que um participante tiver o cUre1to de 
receber a titulo de resgate, nos termos do parágraf-o 3 aclm..a, será 
~~l~~df ~~t:,; qualquer montante a ser pago.· consoante o 

5. Durante a. liquidação, o Fundo pagará juros aobre o mon
tante de direitos especiais de aaque em poder de detentores, e 
cada. participante pagará comissões sobre sua alocaçãO· qumulativa 
liquida. de direitos especiais de .a:a.que meno.s o valor de qWW.quer 

pagamentos feitos de acordo com o paràgrafo 1 acima. As taxas 
de juros e comissões e o prazo de pagamento serão determinados 
pelo Fundo. Os pagamentos de juros. e comissões serão feitos em 
dlre!tos espeCll\ls de saque na medlda do possivel. Um participante, 
que não possuir direito especiais de saque suficientes para !azer 
face a quaisquer comissões, farã o pagamento em moeda especlfl· 
cada pelo Fundo. Os direitos especiais de saque rcccPldOJ> cOll;lo pa
pmento de coml.s3ões, em montantes neceS~;ár!os para despesas 
administrativas, não serão usados para pagamento de juros, ma.a: 
s~rão transferidos para o Fundo e resgatados, em primeiro lugar, 
e nas moedas usadas pelo Fundo para razer face a suaS despesas. 

_ 6. Enquanto um participante estiver inadlmplente CQm rela~ 
çao a qualquer pagamento nos termos dos parâgrafos 1 ou 5 acima, 
nenhum montante lhe será pago de conformidade com os pará· 
grafos 3 ou 5 acima. 

7. 
da pa 
especta 
liQuida, roporção mais baixa comprarão dos 

alta os mont-antes necessâr!os, de 
acordo com ajustes feitos pelo Fundo, para tornar a mesma a sua 
proporção de direitos especiais de saque. Cada pais participante 
que estiver inadimplente pagará ao Fundo, em sua própria moeda, 
uma quantia Igual à sua !nadlmplêncla. O Fundo fará um rateio 
dessa moeda e quaisquer cobrança.a: residuais em proporção ao mon
t.ante de direitos especiais de saque em poder de cada um e esses 
direitos especiais de saque serão cancelados. O Fundo encerrará 
então a conta.bllldade do Departamento de Direitos Especlala de 
Saque e cessar1!.o toda.a: as obrlga~ões do Fundo decorrente da.a: alo
cações de direitos especiais de saque e da admlnistraçlo do De
partamento de Direitos Especiais de Saque. 

8, Cad:a participante, cuja moeda for distribuida a outros par
ticipantes com ba-se neste Anexo, garante o uso lrrestrito dessa 
moeda, a qualquer tempo, para a compra de bens ou pagamentos 
de soma.s a ele devidas ou devidas a pessoas em seus territórios. 
Cada. participante assim abrigado concorda em compensar os ou
tros partlclpantes por qualquer perda result.ante da diferença entre 
o valor pelo qual o Fundo tenha dlstribu!dc a sua moeda, nos termos 
deste Anexo, e o valor realizado por tais participantes ao dispo
rem de sua moeda. 

ANEXOJ 
ACERTO DE CONTAS COM l"A.íSES MEl'tmROS 

RETDtANTES 
1. O acerto de cont.as referente à Conta. de Recursos Gerais 

será !elto de conformidade com os parágrafos 1 a 6 deste Ane:rco. 
O Fundo nca"rà obrigado a pagar a um pais membro que se retira 
uma quantia Igual à sua cota, mais quaisquer quantias a ele devi
das pelo Fundo, e menos as quantias devidas ao Fundo, inclusive 
comissões vencidn.s após a data de sua retirada: mas nã.o se fará 
nenhum pagameilt.o atê- seis meses após à d!!,_t{l. da rO?tlrada.. Os 
pagamentos serão feitos na moeda do membro retirante e. para 
este nm, o Fund-o poderá transferir para a cOnta de RecUrsos Ge
rais os haveres na moeda do membro na Conta de DesembQlso 
Especial ou na conta de Inversões, em troca de um valor equiva
lente da Conta de Recursos Gerrus em moedas de outros membros 
seleclonados pelo Fundo com a sua anuência. · 

2. Se os haveres do Fundo em moeda. do pn.ls memb~o reti
rante não forem su!iclentes para pagar o montante líquido devido 
pelo Fundo, o saldo será pago em moeda de livre uso ou de outra 
maneira segundo vier a ser acordado. Se o Fundo e o pais membro 
retirante não chegarem a um acordo dentro de seis meses da data 
de retirada. a moeda em questão mantJda peio Fundo será paga 
!mediatamente ao membro retirante. QU!VQ.U~J; saldo devido será 
Pl!-8'0 e~ dez prestações semestrais, durante os cinco anos subse
qüentes. Cada uma dessa~~ prestações será paga, à opção do FUndo, 
em moeda do membro retirante adquirida após sua :retirada ou em 
moeda de livre uso. 

3. Se o Fundo deixar de satlstazer qualquer prestação que 
for devida de acordo com os. parágrafos precedentes, o membro 
retirante terá direito de exigir do Fundo o pagamento da pres
tação em qualquer moeda mantida pelo Fundo, com exceção de 
qualquer moeda que tiver sido declarada escassa conforme o Artigo 
vn, Beção 3. 

.4. Se os haveres do Fundo em moeda do membro- retirante 
excederem a,o montante que lhe for devido e se não se chegar a 
um acordo sobre o método de acerto de conta.s dentro de seis me
ses da data da retirada, o ex-membro ficará obrigado a resgatar 
tal exces.so de moeda em moeda de livre uso. O resgate será telto 
nas taxas em que o Fundo venderia tais moedas à época. da. 
retirada do Fundo, O pais membro retirante deverá completar o 
resgate dentro de cinco anos da data da retirada, ou num perlodo 
maior segundo fixado pelo Fundo, ma.a: nãi:l .será obrigado a res
gatar, em Qualquer per!cdo semestral. ma!s de um décimo dos. 
haveres em excesso de sua. moeda no Fundo na data da retirada, 
mala outras aquisições da moeda durante esse período semeatral. 
Se o país membro ret1rante não cumprir esta obrigação, o Fundo 
poderá liquidar, em qualquer mercado, de maneira ordenft.da, a 
quantidade de moeda que deveria ter sido resgatada. 

5. Qualquer membro que desejar obter a moeda. de um mem
bro que se retirou deverá adQuiri-la por compra ao Fundo, na me
dida. em que esse membro tiver acess.o aos recursos gerais do Fundo 
e que essa moeda estiver dlsponivel segundo o parágrafo 4 acima.. 

6. O membro retirante garante o uso lrrestrlto, a qualquer 
tempo, da moeda. de que se desfez conforme os parágrafos 4 e fi 
acl.ma, para a compra de bens ou para o pagamento de soma& 
devidas a ele ou a pessoas dentro de seus territórios. Ele eompeJ?.
sará o Fundo por qualquer perda resultante de difer:enças entre o 

~~~ d~e r!~i~a:fa~e:~ ;;!io:C:~Jt~~- ~~t6~~~&e~1 :~~d: ~~ 
reito especial de saque em operações de acordo com os parágrafos 
4 e 5 acima, 

7. Se o membro retirante for devedor do Fundo em razão de 

~~~~çoõe; ~s~~~d;~ ~~tt~~ /.a s~~ã~ta12de<f~(~~b~1~Ivme;~~~ 
liquidada de conformidade com os termos do endl~damento. 
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8. se o Fundo detiver a moeda do membro retirante na Con
ta de Desembolso Especial ou na Conta de Inversões:, o Fundo po
der:\, de forma orden:J.<;in, em quatque~ mercado, tr:CX!_tl.l'• por mocdna 
de membros, o montante da moeda: do membro retirante que re
manescer em cada conta após apllcação do disposto no parágrafo 1 
acima, e o produto da troca de montante em cada conta será 
mantldo naquela conta. Ap11car-se-ão à moeda do país membro 
retltant.e o parágrafo 5 acima e a primeira sentença do parágrafo 
6 acima. 

P. Se o Fundo det.lver obrigações do membro retirante na 
Con_ta de Desembolso Especial, segunc:lo o dlspost,o no Artigo v, 
Secao 12 (hl, ou na Conta de Inversões, o Fundo poderã. mantê-las 
até à data de vencimento ou delas dispor ma!s cedo. O parágraro 
8 acima, deverá aplicar-se ao produto de tais desinvestimentos:. 

lO. Na hipótese de o Fundo entrar em dissolução segundo o 
Artigo XXVII, Seção 2, denCro de seis meses da data que o pais 
membro se retirar, a.s contas entre o Fundo e o Governo Inte
ressado serão liquidadas de eonrormldade com o Artigo XXVII, 
Seção 2 e o Anexo K. 

ANEXO K 

ADMINISTRAÇAO DA DISSOLUÇAO 

1. No caso de dissolução, as obrlgaç>!!es do Fundo, que não o 

~;e~~~. d~os~~~~f!~~t~rdãe~ferl~~~~~~ ~rp~~5d~~~r~ s~~sll~\~~ 
vos na seguinte ordem: 

(a) a moeda na qual a obrigação ror pagável; 
(b) ouro; 
(c) todas as outras moedas, em proporção, tanto quanto prá

tico. às cotas dos membros. 
2. Após o atendimento das obrlga<;ões do Fundo de con!orml~ 

dade com o parágrafo 1 acima, o saldo dos ativos cio Fundo será 
dlstribuldo e rateado da seguinte tonna: 

(a) (i) O Fundo calculará o valor do ouro possuldo em 31 

g: ~fsosso~utio.l965 c~~ulcgn;~faiei~ seua:~J~ ~:md~tap~:ág;;~~ã~ 
abaixo e também na base de um ecia! de saque pcor 

~~~~6r~l O beu~~~~~~~ 
les gosto de 1975, 
na 

(ü) O Fundo distribuirá quaisquer ativos mantidos na conta 
de Desembolso Especial na data da decls~o de dl.ssolução àqueles 
membros que já eram pa!ses membros em 31 de agosto de 1975, na 
proporção de suas cotas naquela data. Cada tiPO de atlvo será 
>:'!IStrlbuido aos membros proporcionalmente. 

(b) O Fundo diStrtbulrâ seus haveres remanescentes em ouro 
entre os membros cujas moeda:; seJam mantidas pelo Fundo em 
quantias Inferiores à. suas cotas, nas proporções dos valores em 
que suas cotas excederem os haveres do Fundo em suas moedas, 
oorêm, jamais em excesso a esses valores. 

{c) O Fundo dlstribulrâ a cada membro metade dos haveres 
de Fundo em sua moeda, porém essa dlstribulç!o n!o excederá a 
clnqüents por cento de sua cota. ' 

(d) O Fundo rateará o remanescente se seus haveres em ouro 
e em cada moeda. 

(i) entre todos os membros na proporção dos montantes de
vido a cada membro após a dlstrlblllção segundo as allneas (b) e 
{c) acima, porém jamais em excesso a esses mont.antes,_ ressalvan
do que a d!strlbuiç!o segundo o parágrafo 2 {a) acima não será 
tomada em conslderaçil.o na determinação dos montantes devidos, e 

(U) quaisquer excessos de haveres em ouro e em moeda entre 
todos os membros em proporção à suas cotas. 

3. cada membro resgatará os haveres em sua moeda, ratea
dos Para outros membros segundo o parágraro '2 {d) acima, e 
acordará com o Fundo, dentro de três meses após a decisão de 
dissolução, um procedimento ordenado para esse resgate. 

4. se um membro não cbegar a. acordo com o Fundo dentro 
do perlodo de três meses a que se refere o paráiitl!O 3 acima, o 
Fundo usarA as moedas cte outros membros, rates.dos a esse mem~ 
bro segundo o parágrafo 2 (d) aclma, para resgatar a moeda da
quele pais rat.eada a outros membros. Cada moeda rateada a um 
membro QUe não chegar a acordo será usada, tanto quanto pos~ 
sivel, para resgatar Slla moeda rateada aos membros que flze~ 
l'em acordos com o Fundo segundo o parAgrafo S acima. 

5. Se um membro chegou a um acord:o com o FUndo de con
formidade com o parágraro 3 acima, o Fundo usará. as moedas de 
outros membros, rateadas àquele membro segundo o parágrafo 2 

~s ~~ni'br~~~u~e~~~r: a~gr~~~ ~~e~e F~;~ob~~~â~~ ~tl~t 
ç:rato 3 acima. Cad:a valor ,tl.SSim resgatado .será resgatado na 
moeda do membro ao qual foi rateada. 

6. Depois de execu~r as etapas dos' parágr!llfas anteriores, o 
Fundo pagará a cada membro as moedas remane.scentes mantidas 
po:r sua conta. 

7. ('ada membro cuja. moeda tenha sido dlstribuida a outros 
membros segundo o parãgra!o 6 acima, deverá resgatar essa moe~ 
da na moeda do membro que solicitar resgate, ou de outra forma 
que vier a ser acordado entre eles. se os membros Intere.$!ados n'ào 
acordarem de forma diversa, o membro obrigado a resgatar deve
rã completar o resgate dentro Ge cinco anos da. data da d!strl
bu:lção, mas não será obrigado a re<;gata.r, em qualquer período se
mestral, mais do que um décimo da quantia diStribuída a cada ou
tro membro. Se o membro n11.o cumprlr esta obdgação, a quanti
dade de moeda que deveria ter sldo resgat.a.da poderá ser llqutdada 
de torma ordenada em qualquer mercado. 

8. Cada membro cuja moeda tiver sido dlst.rlbuida a outros 
membros segundo o parágrafo 6 acima, garante o lrrestrlto uso 
dessa moeda, a qualquer tempo, na compra de bens ou no paga
mento de .somas deVIdas a ele ou a pessoas em seus territórios. 
Cada membro assim obrlgado concorda em compensar os outro:s 
membros por qualquer prejuízo resultante da dllerença entre o 

valor de sua moeda. em termos dr :Hrelto especial de saque na data 
da decisão de dissolver o Fundo e o v!).lor, em termos de direito 
especial de caque, l:'ealh:ndo por esses membros na. venda de suo. 
moeda. 

D. O Fundo det.ermln<',l'á o valor do ouro, segundo este Anexo, 
com base nos preços de mercado. 

10. Para as llnalidades deste Anexo, admltlr-se·á que as 
cotas aumentaram até o limite máximo a que poderlatn ter sido 
aumentadas de conformidade com o Artigo nr, Seção 2 {b) deste 
convênio. 
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. (Às Comissões de Relações Exteriores, de Economia e de 
Fmanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - O Expediente lido 
vai à publicação. 

Através do Aviso n~ 081-SP, de 17 de março do corrente ano, o 
Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União encaminhou ao 
Senado cópias das atas das Sessões daquela Corte em que foram to
madas decisões aplicando sanções aos responsãveis que discrimina. 

O expediente recebido foi encaminhado, com o oficio, à Cernis. 
são de Finanças, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Sobre a mesa, pro
jeto de lei que será lido pelo Sr. 1~-Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
n\"' 26, de 1978-Complementar 

Introduz alterações no art. 12 da Lei Complementar 
n\"' 11, de 25 de maio de 1971, para fixar a gratuidade total dos 
serviços de saúde do Programa de Assistência ao Trabalhador 
Rural- PRO RURAL. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I q O art. 12 da Lei Complementar n\"' 1 1, de 25 de maio 

de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação: 

.. Art. 12.. Os serviços de saúde serão prestados aos be
neficiários na escala que permi:tirem os recursos orçamentá· 
rios do FUNRURAL, em regime de gratuidade total, a todos 
os trabalhadores rurais e seus respectivos dependentes". 

Art. 29 Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3\"' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Desde a implantação do Programa de Assistência ao Trabalha
dor Rural- PRORURAL., paira sobre Os trabafhadores rurais, pe-
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quenos proprietários, a ameaça de se lhes cobrar uma importância 
como forma de participação nos s~rviços de saúde, compreendendo 
os diversos tipos de assistência, a teor do disposto no art. 12 da Lei 
Compl~mentar n'i' 11, de25 de maio de 1971, que prevê que essa pres
tação pode ser em regime de gratuidade total ou parcial. 

No início a coisa ficou apenas no rumor para, com o passar do 
tempo, tomar-se triste realidade, nos Estados do Sul,- Santa Cata~ 
rina, Rio Grande do Sul, Paranâ e São Paulo. 

A cobrança é feita com base na renda do trabalhador rural pro
dutor, auferida no ano anterior, cuja apuração envolve uma série de 
problemas, com os quais não vêm concordando nem os trabalhado
res, individualmente, nem as entidades sindicais representativaS. 

Com efeito, hâ noticia de que os Representantes Locais estão 
adotando critérios por demais rígidos na apuração da renda desses 
trabalhadores, para efeito de participação nos custos da assistência 
médico-hospitalar, adotando, não raro, recursos arbitrários que em 
absoluto correspondem à verdade. 

Quanto ao mérito da cobrança, devemos dizer que esse tipo de 
política adotada pelo FUNRURAL não é condizente nem com os 
apregoados objetivos sociais do Governo, nem com a condição hu
mana do trabalhador. 

Essa nossa_ assertiva estâ embasada _no_(ato de que o trabalhador 
rural estâ sendo explorado pelos médicos e hospitais com a omissão e 
mesmo conivência do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, 
na medida em que a Autarquia não toma conhecimento das agruras 
e dificuldades pelas quais estão passando aqueles que recorrem à as
sistência médico-hospitalar e são obrigados a pagar, de seu próprio 
bolso, diretamente ao médico, importância que, na pior das hipóte
ses, deveria ser carreada para o sistema, a fim de reforçar seu plano 
de custeio. 

O que vem ocorrendo é que o médico está se locupletando com a 
miséria alheia, recebendo complementação por serviços prestados, 
como se a ciência fosse mercadoria, bastando a presunção de possibi
lidades financeiras para se efetuar a cobrança, da qual o 
FUNRURAL não participa nem controla, ficando tudo ao arbítrio 
dos médicos e casas de saúde. 

A situação é tão caótica_ e esctrüxula que já hã até médicos que, 
ao serem despedidos, estão incluindo essa tJarticipação a cargo do 
trabalhador rural produtor, como salário variável, e, desta forma, en
grossando ou procurando ampliar os valores de urna possível indeni
zação trabalhista. 

Assim, nada justifica a cobrança de uma c-omplementação a títu
lo de participação do trabalhador, a não ser que se queira cobrar so
mente porque alguém tem condições de pagar, o que, evidentemente, 
seria um absurdo. 

De qualquer sorte, os médicos e casas de saúde se estão locuple
tando com uma participação que não deveria ter sido admitida pelo 
FUNRURAL, pois com essa política, os trabalhadores rurais estão 
sendo jogados ao desamparo e, não tendo a quem recorrer, são força
dos a contribuir para uma assistência que, de direito, deveria ser to
talmente gratuita. 

Eis porque entendemos ser da maior justiça e urgência que se 
adote medidas coibidoras dessa injustiça atual, a fim de que os traba
lhadores rurais produtores possam usufruir dos serviços de saüde, 
sem o fantasma de uma particípação nos custos para o Ctue, não têm 
condições financeiras e nem devem ser forçados a tanto. 

Sala das Sessões, 27 de março de 1978.- Otalr Becker. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTARN• li, DE25 DE MAIO DE 1971 

Institui o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, 
e dá outras providências. 

Art. 12. Os serviços de saüde serão prestados aos -bCD.eficiá
rios, na escala que permitirem os recursos orçamentários do 

FUNRURAL, em regime de gratuidade total ou parcial, segundo a 
renda familiar do trabalhador ou dependente. 

...................... , ........ ,-......... _ ................. . 
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislaçdo 

Social, de Agricultura e de Finanças.} 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- O projeto que aca
ba de ser lido será publicado e remetido às comissões competentes. 

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

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 32, DE 1978 

Requeiro, nos termos do Regimento Interno, a transcrição, nos 
Anais do Senado, do discurso pronunciado em Curitiba pelo Embai
xador Roberto Campos, na inauguração do Centro Administrativo 
Cistello Branco: e publicado no "Ó Estado de S. Paulo", de hoje. 

Sala das Sessões, 27 de março de t 978. - Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- O requerimento se-
rã remetido ao exame da Comissão Diretora. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique de La Rocque. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA. Pro· 
nuncia o seguinte discurso) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ao homem público, não lhe traça o destino o limite onde serve a 
sua Pátria. Qualquer que seja o seu posicionamento no exercício de 
destinação v_ocacional e histórica, cumpre com exemplar devoção o 
mister que lhe coube. Não a pleiteia como solicitação menos 
gabaritada, mas entende que missão não se discute, porque é sempre 
um teste a mais de sua capacidade de agir com acerto e devoção. As
sim encara o Ministro Bilac Pinto, que acaba de se aposentar como 
Ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas até atingir tão honroso 
cargo, privilêgio de alguns poucos nos termos constitucionais, foi 
advogado e professor universitário consagrado, ingressando no Le
gislativo, onde chegot,J. ao comando maior da Câmara dos 
Deputados, quando marcou gestão digna e austera. Tive a honra, na
quele momento, de ser o Segundo Secretário da Câmara, onde 
acompanhei o seu rigor no emprego da coisa püblica e o seu 
escrúpulo nas decisões que envolviam a sistemática jurídica. 

Irradiou saber jurídico, sem egoísmo, ofertando pedagogia 
legal, atravês da Editora Forense. de sua propriedade, a mãos cheias. 
Ainda hoje o encontramos no día-a-dia da meditação das leis, dando
nos oportunidade para, dirimindo as dúvidas, fixar convicções com a 
solidez de seus ensinamentos. 

Com espírito Iücido, sentenciou sobre matérias da mais alta 
relevância jurídica, em debate no Pretória Excelso. De tempera
mento antidemagógico, a sua sisudez nunca retratou descortesia, 
mas sempre foi prevenção contra os engodos do mundo moderno. 

O Sr. Braga Junlor (ARENA - AM) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) -
Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Braga Junlor (ARENA - AM) - A homenagem que 
V. Ex• estã prestando ao Ministro Bilac Pinto é de profundo 
reconhecimento pelos relevantes serviços que esse ilustre homem pü
blico prestou à Nação. 

O eminente Jurista, que honrou o Poder Legislativo, chegando a 
Presidência da Câmâra dos Deputados, e consagrado Professor de 
Direito, lutou sempre com bravura nas posições que lhe foram des
tinadas. Como Senador pelo Amazonas, trago a solidariedade do 
meu Estado, e a nossa, à homenagem que V. Ex• e o Senado lhe 
prestam neste momento. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) -
Muito grato, nobre representante do Estado do Amazonas, pela 
valiosa achega que V. Ex~ trouxe ao nosso pronunciamento. 
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O Sr. Edr'ico Rezende (ARENA- ES) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) -
Ouço o nobre Senador. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Em nome da Maioria, 
associo-me às manifestações de apreço e louvor com que V. Ex• 
focaliza a marcante personalidade do Ministro Bilac Pinto, cujo 
destino e cuja obra patriótica e cultural hão de ficar na seqUência e 
na memória das gerações, como estímulo c, sobretudo, como 
exemplo digno de ser seguido e multiplicado. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA)- O 
aparte do nosso nobre Líder coroa de forma magnifica a fala que es
tamos a produzir, louvando os predicados morais e intelectuais do 
Ministro Bilac Pinto. 

Prossigo, Sr. Presidente: 
O Supremo Tribunal Federal, pela voz qualificada e humana do 

Ministro Leitão de Abreu, prestou~lhe comovida despedida com a 
solidariedade de todas as entidades ligadas ao campo judiciário. 

Em peça lapidar, o ilustre Magistrado saudou-o traçando-lhe o 
perfil, com os encômios que houve por bem assinalar. 

O honrado Senador Lourival Baptista requereu a transcrição, 
em nossos Anais, de discurso tão _cheio de conteúdo e emoção. Asso
ciando-nos ao solicitado pelo representante sergipano, fazemo-lo 
afirmando que o Ministro Bilac Pinto honrou como poucos a 
Cátedra Universitária, o Parlamento e a Justiça Brasileira. A ele, 
pois, as homenagens as mais merecidas do Senado da República. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Na data de hoje, em 1965, caía o primeiro combatente legalista 
contra a tentativa de implantação de luta armada no Brasil para a 
conquista do poder. O então Coronel Jefferson Cardim de Alencar 
Osório- nome parnasiano, como V. Ex• vê, Sr. Presidente- que 
conheci servindo no meu quartel-general, e praza aos céus que todos 
os guerrilheiros fossem como o ex-Coronel Jefferson Cardim de 
Alencar Osório, o que nos daria a garantia tranqUila da vitória 
contra eles- o então Coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório, 
repito, invadia, partindo do Uruguai, sob os auspícios declarados do 
Sr. Leonel Brizzola, o território brasileiro. E aquilo que não passou 
de uma aventura mancharia de sangue uma pequena localidade do 
Sul do Brasil, onde cairia, ao amanhecer deste dia, em 1965, nas pro
ximidades da cidade de Leônidas Marques, no sudoeste paranaense, 
o 3q·Sargento Carlos Argemiro de Camargo, vítima de uma embosca
da do grupo guerrilheiro do Coronel Jefferson. Ele se incorporara às 
fileiras do Exército com 19 anos, na cidade de Francisco Beltrão, e 
graças ao seu esforço próprio, à sua conduta classificada como ótima 
na vida militar, este homem de origem humilde chegou à graduação 
de 3'1-Sargento e, recém-casado, foi colhido nas malhas da aventura 
subversiva do Brasil. 

.tum marco, Sr. Presidente, que está a ser comemorado hOje 
pelas Forças Armadas brasileiras, e creio deve ser comemorada por 
toda a Nação brasileira, por todos aqueles que não tenham um falso 
pudor de combater os comunistas em qualquer dos campos em que 
eles apareçam, por aqueles que não se acovardaram até hoje, e mercê 
de Deus não se acovardarão no futuro. Porque já parece cair sobre 
todos nós certa malha de vergonha, ou pelo menos de inquietude, 
quando se trata de combater o comunismo. 

Esta ação que desencadearia um tipo de luta sangrenta, que o 
Brasil nunca houvera conhecido, vai ter o seu apogeu em 1972. De 
1965 a 1972, 93 mortos, entre militares e civis, abatidos pelas balas 

assassinas dos terroristas. Destes 93 mortos, vale a pena destacar al
guns aqui, no momento em que o I, o III e o IV Exércitos estão reme
morando, no dia de hoje, o início dessa guerra sem quartel, dessa 
guerra suja, dessa guerra sem regras, que provoca os fatos que a 
seguir vou apenas recordar cuja memória não tem senão a duração 
de dias. 

Praticamente em todos os Estados, hã a marca da guerra 
revolucionãria: Alagoas, Bahia, Ceará, Goiãs, Minas Gerais, Pará, 
Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, 
Rio de Janeiro e São Paulo. Só em feridos, 170 militares e 180 civis, 
neste curto período de tempo, o que dá uma soma de 350 feridos, que 
se deve comparar com os dois mil feridos em toda a campanha na 
Itália, tidos pela FOrça Expedicionária BI-asileira. Noventa e três 
mortos, sendo 39 militares e 54 civis. Que se compare, também, com 
cerca de meia centena de mortos que a Força Expedicionária Bra· 
sileira teve na sua heróica campanha na ltá.lia. 

Mas, se começo a falar a esta Casa, rememorando a figura de 
um 3<~-Sargento recém-casado, que, ao cumprir o seu dever, foi 
colhido pela morte de maneira, ainda, até certo ponto, discutível, 
porque- ocorrida entre uma tropa invasora e uma tropa legal que a 
ela se opunha, outros fatos, a seguir, vão provar, aqui, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, que os exemplos escolhidos foram de maneira a 
escarmentar, a intimidar, a acovardar todos aqueles que não tiveram 
fibra suficiente para sustentar uma campanha longa. t assim que se 
mata mulher, que se mata criança, que se mata adulto. 

Tenho em mãos e passarei à Taquigrafia, para que conste doS 
Anais desta Casa, a relação das pessoas mortas. E nesta relação va
mos encontrar, como disse, desde menores até civis desarmados e 
militares no cumprimento do seu dever. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 

aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) -Ouço o 
nobre Senador pela Bahia, Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Aconteceu na capital do 
meu Estado um episódio que deve ser do conhecimento de V. Ex•: 
foram presos dois comunistas. Os soldados que os prenderam limita
ram-se apenas a algemá-los. Não tiveram o cuidado de verificar se 
portavam armas, Quando eram conduzidos à prisão, mesmo algema
dos, um retirou o revólver e matou o pobre do soldado que cumpria 
com o seu dever. 

O SR, JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Nobre 
Senador Ruy Santos, esse era um dos aspectos que eu queria 
salientar aqui e agradeço a V. Ex• que me tenha trazido o teste
munho. 

Trata-se, na verdade, do assassínio do sargento da Aeronáutica, 
Wander Xavier de Lima, em Salvador, em 27 de outubro de 1970, em 
condições bem próximas daquela que V. Ex• aqui descreveu. Um 
homem que apenas cumpriu o seu dever de algemar o preso e fazê-lo 
entrar num jipe, sem nenhuma violência contra ele. Um dos presos, 
com a mão direita livre, sacou do cano da bota um revólver e atirou 
na nuca do sargento da Aeronáutica, no momento em que ele estava 
entre o primeiro preso que subia no jipe e o segundo, que era ele, que 
ainda estava fora da viatura. 

Este é o motivo pelo qual hoje, nesta Nação, vozes autorizadas e 
algumas, infelizmente, da Bancada do MDB, pedem anistia ampla, 
irrestrita e total. 

Sr. Presidente- Menor Jaime Pereira da Silva- Falecido em 
1<~ de Julho de 1971, quando um grupo de terroristas, de um carro, 
fez uma série de disparos que o atingiram mOrtalmente quando brin
cava na varanda de sua casa, no Rio de Janeiro- RJ. 

-Jornalista Edson Régis de CarvalhO- Morto em 25 de Julho 
de 1966, quando do atentado a bomba, executado por terroristas, 
contra o Marechal Costa e Silva, em Recife- PE. 

-Que revelava, para mim, a existência de uma nova facção do 
Partido Comunista Brasileiro, que era o chamado Partido Comunis
ta Brasileiro Revolucionário - PCBR. 
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Mulheres, soldados da Polícia Militar, soldados do Exército, 
Major do Exército. AqUi e.Stâ, Sr. Presidente, a lista que pesa em nos
sas mãos e devia pesar na consciência de rriuitos brasileiros. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - O nobre Senador 
concede-me um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA) - Ouço o 
nobre Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Ilustre Senador Jar
bas Passarinho, eu desejava corrigir UIJl eQuívoco em que V. Ex" 
incorre. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Eu me 
sentirei muito feliz se V. Ex•, ·realmente., provar o meu equivoco; 
porque eu não sou homem de laborar em equivocas e permanecer 
neles se, realmente, estiver equivoCado. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM) -E e; justamente por 
isso que peço o aparte a V. Ex•, porque sei de sua formação e sei de 
sua inteireza cultural e moral. Acredito que o MDB jamais hipo
tecou solidariedade a uma anistia ampla e irrestrita a terroristas e a 
assassinos. O nosso ponto de vista quanto à anistia se dirige a crimes 
essencialmente políticos, não a asSassinos e nem a terroristas. Tanto 
assim é que prestamos inteira solidariedade ao discurso de V. Ex•, 
nesta hora em que profliga o comportamento de todos aqueles que 
assassinaram em nome de ideologias. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Nobre Se· 
nadar Evandro Carreira, se V. Ex• disse que me conhecia - e eu me 
prezo de conhecer V. Ex• e o seu pensamento- mas talvez mesmo 
um homem lúcido como V. Ex• não tenha prestado muita atenção às 
minhas próprias palavras, e eu- CostumO remeter-me nesta hora à 
Taquigrafia. Eu não disse, em nenhum momento, que o MDB, como 
Partido, levantara essa bandeira. Eu falei "vozes da Bancada do 
MDB", o que é diferente. E não me faça V. Ex•, evidentemente, ves
tir aqui o papel daquele que deve nomear alguns dos colegas do Par
tido de V. Ex• que têm defendido amplamente, coram popu/o, esta 
tese da anistia ampla e irrestrita, aqui mesmo no Senado. Assim reco
lho o testemunho de V. Ex• como sendo, possivelmente, o da grande 
maioria do MDB, e me rejubilo por isto. Mas como disse, e agora 
repito, não estou apartado da verdade, nobre Senador Evandro Car
reira. Uma parte da Bancada de V. Ex• defende Q._ anistia, qualifi
cada, adjetivada, ampla e irrestrita, e alguns outros, - ainda vou 
mais longe, e aí eu não saberia dizer exatamente, se do Partido de 
V. Ex• ou não,- pedem-na ampla e irrestrita, mútua e recíproca. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V. Ex:• um 
aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Ouço. 
com prazer, o nobre Líder Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- O eminente Senador 
Evandro Carreira acaba de instaurar um ponto de partida muito gra
tificante a respeito da reivindicação do MDB em termos de anistia. 
Realmente, tenho ouvido, e a Imprensa tem noticiado abundan
temente, freqUentemente, que figuras das mais categorizadas do 
MDB têm solicitado uma anistia ampla e irrestrita. A opinião póbli
ca nacional entende que o MDB deseja uma anistia ampla e irrestri
ta. A única figura do MDB, de maior destaque, de maior comando, 
que jamais mencionou a co-itdição de ampla e a qualificaçilo de irres
trita, em termos de anistia; foi ó riobre Senador Paulo Brossard. Da 
parte do MDB, a Nação estâ ouvindo realejo no sentido da anistia 
ampla e irrestrita. Daí Por que cabe agora, com a responsabilidade 
do seu aparte, ao nobre Senador Evandro Carreira, iniciar, como no
vo Anchieta, um trabalho de catequese nas hostes do Movimento D.e-· 
mocrãtico 13rasileiro, para que se coloque a verdade nos seus devidos 
lugares. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Nobre LI
der Eurico Rezende, permita-me V. Ex• que esclareça algo, sem. 

poder fugir do risco de desmerecer o aparte de V. Ex•, e eu acrescen
taria alguma coisa a ele. Mas é que naturalmente o nosso nobre cole
ga Evandro Carreira traduziu um_ pensamento que é muito próprio 
de S. Ex• A posição tle S. Ex• _sempre foi esta; e sempre foi um ho
mem que vi aqui ter a·coragêm de se defiriir anticomuniSta, sempre
cisar ser qualificado de fascista. E não foi só S. Ex•, mas vârios ou
tros membros do Movimento Democrático Brasileiro. ll'or isso fi~ a 
ressalva em tempo oportuna·: algumas vozes da Bancada, 

Mas, Sr. Presidente, o III Exército, na Ordem do Dia que 
bãixou, em relação a esta data, diz: -

" ... deve merecer a melhor acolhida pela opinião pública 
a iniciativa de recordar aqueles que, seja por responsabilida
de profissional, seja como vítimas da fatalidade, vieram a 
falecer ou tiveram suas faculdades psíquicas ou motoras limi
tadas pelo radicalismo inconseqUente, de uns poucos 
bârbaros, na quadra de 68/72." 

E termina o Comandante -do III Exército, o ilustre General-de-
Exército Samuel Correa, dizendo: · 

"Podre a Nação que não reverencia as vítimas de fanãti
cos, afins com ideologias alienígenas." 

Estamos- aqui, nesta Casa, Sr. Presidente, com o apoio do Líder 
da Bancada majoritãria e a_ gratificante solidariedade do Senador 
Evandro Carreira, em nome de sua Bancada, a caracterizar exata
mente a diferença -que hã entre uma tentativa pacífica da conquista 
do poder, que deve existir em qualquer democracia que se preze, a 
qualquer minoria, e a tentatiVa de. fazer ·a última fase da guerra 
revolucionâria, que é a luta armada, para a conquista do poder. 

Nesta luta, como disse, sem quartel e sem regras, suja, mata-se 
um homem, Sr. Presidente, porque ele era bem relacionado com os 
militares do II Exército. Refiro-me, pOr exemplo, ao Sr. Boilesen, 
tido e havido, na propaganda dos grupos terroristas que o liqui
daram, como financiador de torturas, o que é uma infâmia que se faz 
não mais a um homem metralhado, mas à memória de um homem 
morto sem defesa. 

Mais ainda: mata-se um Capitão da reserva do Exército dos 
Estados Unidos da América - Chandler - e de.clara-se que esse 
Capitão era um membro da CIA, e na hora em quê ele foi trucidado, 
panfletos foram soltos para que se justificasse, diante da opinião 
pública brasileira, um massacre de um 'membro da CIA que estaria 
aqui a ajudar, inclusive, os torturadores. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadofes, aqui está um livro que 
infelizmente não é vendido no Brasil - "A esquerda armada no 
Brasil" - I967fi971, prêmio testemunho de 1973, de La Casa de 
Las AméricasA Edição da Casa Moraes, editora de Portugal. 

E um repositório, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de teste
munhos dados por terroristas brasileiros que estão banidos ou que 
estão exilados. Um deles é um ex-Sargento- Pedro Lobo de Olivei
ra. Diz ele que decidira, logo depois de 1964, graças às suas ligações 
anteriores com o grupO dâ Partido Comunista, lugar para derrubar o 
que ele chama de "Governo ditatorial e despótico do Marechal 
Casteno• Branco", e recebe a missão de matar um homem que ele 
sequer conhecia, ele e alguns companheiros. 

Nesta C<isajã tive Opofti.midade de dizer, Sr. Presidente, que o 
pior tipo de ódio que eu conheço, em toda a minha vida, que jã não é 
pequena, é exatamente esse ódio frio, esse ódio ideológico. O ódio 
que é capaz de armar a mão assassina, convencendo a consciência 
desse homem de que' está praticando uin gesto de patriotismo. 

Estã contado com todas as letras e palavras pelo próprio 
protagonista. Diz ele, ·ao justific·ar Perante a sua consciência, ou ten
tar justificar, o assassínio do Capitão Chandler: 

"A um homem respeita-se a Vida. Mas Chandler não era 
precisamente um homem, era uma fera. Capitão do Exércíto 
norte-americano, veterano da guerra d_o Viet_n_a.tn_e, onde 
esteve à frente de uma das chamadas .. aldeias estratégicas"." 
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E, mais adiante: 

.. Todos tính:;unos uma clara consciência das razões que 
existiam para que Chandler fosse eliminado. E foi com essa 
consciência que nos preparamos para a sua eliminação." 

Vale a pena, Sr. Presidente e Srs. Senadores, - sobretudo, para 
quem não tem, como nós não temQs, nenhuma iniciação na forma 
pela qual o Partido Comunista e suas facções clandestinas utilizam 
os homens,- acompanhar o relato. 

Primeiro se prepara a consciência do militante para que ele mate 
alguém que ele nunca viu, convencido que está fazeiido um gesto não 
apenas de coragem - que é a coragem de matar uma pessoa desar
mada - porém, mais do que isto, um gesto de patriotismo, como 
classifica o ex.-sargento Pedro Lobo de Oliveira. 

Descreve a· cena, Sr. Presidente: 

... "o grupo ex.ecutor ficou integrado por três compa
nheiros: um deles levaria uma pistola-metralhadora INA, 
com três carregado_res de trinta balas cada um; o outro, um 
revólver; e eu, que seria o motorista, uma granada e outro re
vólver. Além disso, no carro estaria também uma carabina 
M-2, a ser utilizada se fôssemos perseguidos pela força re
pressiva do regime." 

Diz que vai pela primeira vez ã casa do capitão, planta-se à 
frente da sua casa desde as 7 horas da manhã, não o vê sair, hâbito 
que houvera levantado, porque saía habitualmente às 8 horas e, por 
volta de meio~dia, já convencido de que o capitão não sairia naquele 
dia, passou-lhe pela cabeça e na de seus companheiros, matar o capi
tão americano dentro de sua própria casa. Mudaram de ideia, na 
suposição de que podiam entrar e não encontrar o capitão e, com 
isso, revelariam a ação. 

Então, prosseguirei, antes dando o aparte ao Senador Adalberto 
Sena, lendo como ocorr~_r;t. chacina descrita pelo próprio sargento. 
Ouço o nobre Senador pelo Acre. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC) - Pela descrição que 
V. Ex' está fazendo, parece-me bastante claro e evidente que esses 
homens não cometeram cril)les políticos e pelo que sei - não sou 
bacharel em Direito mas pelo que tenho lido, inclusive uma lição 
que nos deu aqui o Senador Antônio Balbino, quando se fala em 
anistia está se referindo simplesmente a crimes políticos. Não corisi
dero o crime de um terrorista, por exemplo, como político. Portanto, 
quando alguns de nós - não aqui no Senado, porque essa posição 
tem sido assumida mais na Câmara do que no Senado - quando 
falamos em anistia ampla, talvez mesmo irrestrita, não estamos nos 
referindo a assassinatos, mas a crimes políticos, aqueles a que cabe, 
segundo os bacharéis mais entendidos, a designação de crime 
passível de anistia. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - V. Ex•, 
que é médico, me dá uma interpretação de bacharel em Direito dos 
mais brilhantes. O nobre Senador Eurico Rezende, que ~ bacharel e 
mais do que isso, é advogado, e mais do que advogado ~ jurista, 
Penalista, poderia dizer a V. Ex.' se essa interpretação não.parece um 
tanto simplista. Mas eu, de saída, gostaria de me rejubilar, desde lo
go, por saber que, como disse o Senador Eurico Rezende, a 
catequese está em plena expansão, porque já é a segunda voz, das 
três presentes do MDB aqui na Casa, que repudia a qualificação de 
anistia recíproca ou ampla e irrestrita e se prende apenas a pensa
mento do Deputado Trancredo Neves, claramente definido, contra o 
qual não estamos nos batendo, que ~. exatamente, a anisti~ para os 
crimes políticos que não sejam manchados pela guerra revolu
cionária e pela prática do crime armado. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - Permite V. Ex-' um 
aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Mas vou 
mais longe. Antes de dar o aparte ao Senador EuftcO Rezende, vou 
mais longe. Um bispo da Igreja Católica acabou de c)a,!l~ificar essa 

comemoração que se faz hoje, em três Exércitos brasileiros, de um 
excesso, porque a casa dividida, segundo as palavras de Eclesiastes, 
não se mantém de pê, E esta comemoração está voltada ex.clusi .. 
vamente para os que tombaram, para os que tombaram na luta, 
contra balas reais, nobre Senador Adalberto Sena, e não apenas 
para aqueles que tiveram mandatos cassados por atividades que 
foram consideradas politicamente como subversivas. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V. Ex.• um 
aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Ouço o 
nobre Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Agradeço a segunda 
oportunidade que V. Ex• me confere. Começamos a fazer a colheita 
e vejo a necessidade real das sandálias andarilhas da catequese per
correrem algumas avenidas do MDB. O nobre Senador Adalberto 
Sena estâ, data venia, enganado, e de boa fé, porque todos nós identi
ficamos em S. Ex• um democrata, um anticomunista, um dos gran
des valores morais e patrióticos do Congresso Nacional. Mas, esse 
crime a que S. Ex.• se refere tem o tratamento jurídico e legal de 
crime político. Se se der a anistia aos crimes políticos, os matadores, 
os trucidadores desse militar estarão alcançados por esse beneficio. 
Logo, a anistia, se vier, não pode, de maneira alguma, nem ser 
ampla, nem irrestrita, porque esse crime é tipicamente político na 
definição legal. 

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

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ouço o 
no_bre Senador por Goiás. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Quero prevenir a 
V. Ex.' que tem apenas seis minutos- para COncluir o seu discurso, 
razão pela qual deve ser parcimonioso na concessão dos apartes. 

O SR.JARBAS PASSARINHO(ARENA- PA)- Acabo de 
conceder um minuto ao Senador por Goiás. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- O realejo da anistia 
ampla já não se faz presente apenas em determinadas áreas da Igreja 
católica que, para tristeza nossa, ... 

O S"R. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Gostaria 
de deix.ar claro que eu não falei em Igreja Católica, mas em um bis
po. Há centenas de bispos no Brasil e daqui a pouco, sofreremos o 
mesmo efeito que sofreu um senhor General quando se referiu a dois 
bispos e, no dia seguinte, toda a Igreja Católica era qualificada como 
tal. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO)- Há cerca de 400 
bispos. Mas há setores da Igreja- e chamaria a atenção de V. Ex•, 
por exemplo, para os missionários indianistas, esses que atuam em 
nossa região, esses que procuram. hoje, desmoralizar um Nóbrega 
ou um Anchieta, esses que fazem toda sorte de campanhas contra a 
propriedade, chamando o lucro de furto, etc. Mas hã, principalmen
te aqui em Brasflia, além de setores da Igreja Católica, setores da 
Igreja Protestante - e o que me entristece, nobre Senador Jarbas 
PassaHnho, é esse desvirtuamento, esse desvio de função, de finalida
de. V. Ex.• deve estar lembrado, como eu, a Casa e toda a Nação 
estarrecida que, quando se tratava de defender os tex.tos bíblicos no 
que diz respeito à indissolubilidade da familia, alguns setores pro
testantes pronunciaram-se favoravelmente à dissolução da famnia, 
mas pouquíssimos mesmo, até da Igreja Católica, pronunciaram-se 
favoravelmente à famflia. Esse desvirtuamento não nos surpreende, 
mas o que entristece é que esse realejo vai sendo engrossado, como 
hoje estampam os jornais de Brasnia, descrevendo até textos de tlm 
pastor protestante vítima do nazismo e, maliciosa~ente.!. intenta fa
zer uma correlação da Alemanha de Hitler com o regime atual vivido 
por nós, no Brasil. Vê V. Ex.•, pois, que há motivo de sobra para esse 
tipo de manifestação que ora V. Ex.• faz da tribuna. Razão nilo lhe 
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falta, como não falta às nossas autoridades militares, para querer ho~ 
menagear as vitimas, porque, em verdade, o que se verifica no Brasil, 
desgraçadamente, é esse tipo de publicação a que me reporto. O que 
se tenta fazer é proibir, a essa altura, o mais que legitimo direito de 
homenagear aqueles que se sacrificaram, ou foram sacrificados pela 
causa da democracia, no Brasil. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Muito 
obrigado a V. Ex• Ouço o nobre Senador JosE: Sarncy. 

O Sr. José Samey (ARENA- MA) -Senador Jarbas Passari~ 
nho, o discurso de V. Ex• hoje, nesta Casa, tem um aspecto históri~ 
co. Ê uma tomada de posição do Poder Legislativo associando~sc às 
homenagens que reverenciam esses homens que pagaram com sua 
própria vida a tranqUilidade em que hoje vive o povo brasileiro. A 
história hâ de fazer justiça, na análise desses tempos, o que na 
realidade significou para o nosso País a luta que as Forças Armadas 
brasileiras travaram, evitando que o processo da implantação 
terrorista invadisse o Brasil. Nós ficamos quase como urrr oâsis: 
enquanto o Uruguai foi me-rgulhaâo na luta da qual até hoje não 
saiu, a Argentina entrou no processo de retaliação que dividiu a Na~ 
ção inteira com grupos militares, paramilitares, estudantes matando~ 
se uns aos outros, as Forças Armadaf' Brasileiras conseguiram que, 
na realidade, esse processo aqui não germinasse da maneira como 
conseguiu dissolver algumas sociedades latino-~mericanas. É bom 
que V. Ex• faça este pronunciamento hoje, quando também de~ 
vemos olhar pela janela que se oferece ao mundo, hoje, para citar um 
exemplo, que é o da Itália: aquele pais, de história tão antiga, de tão 
grand~ tradições, está mergulhado, hoje, naquele episódio terrível 
que é o terrorismo corroendo a sociedade e desintegrando o sistema 
social e político da ltâlia. Assim, a homenageni que V. Ex• faz ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- E numa 
circunstância especial, se V. Ex• me permite, é que Aldo Moro que é 
hoje o objeto do terrorismo das .. brigadas vermelhas" e é o Udc:r da 
Democracia Cristã na Itâlia, foi quem esti:ndeu a mãO para os 
comunistas e propôs um governo de coalizão. Por um lado os 
extremistas do Partido Comunista dirigem a guerra revolucionária e, 
por outro, fingem, pousam com o eurocomunismo de coexist~ncia 
pacifica com as instituições democrâticas. Mas nós é que somos os 
fascistas, os ditatoriais, nós é que somos os Hberticidas! ... 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Para concluir, Senador 
Jarbas Passarinho, acho que a palavra de V. Ex•, juntando~se às 
homenagens que hoje se prestam à memória desses homens, deve se 
constituir num apelo para que o povo brasileiro, jamais, em nenhum 
instante, deixe de apoiar uma Iuta que tem o sentido de preservar a 
Nação. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE {Petrônio Portella. Fazendo soar_a cam
painha.) - Peço ao orador que não conceda mais apartes, a fim de 
que possa concluir o seu discursQ. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Seguirei. 
Sr. Presidente, as instruções de V. Ex•, lendo como ocorreu a chaci~ 
na do Capitão Chandler, segundo descreve seu autor o ex~sargento 
Pedro Lobo de Oliveira: 

.. Do lugar em que nos encontrávamos podíamos obser
var perfeitamente todos os movimentos da -casa, inclusive no 
pâtio interior da residência e_ na garagem, onde estava a carri~ 
nha de Chandler. Ou Chandler safra antes que chegâssemos 
ou estava dentro da casa e nem ao pátio saiu naquele dia. 

Chegamos inclusive a discutir a possibilidade de ajustiçá
Ia dentro da própria casa. Como, porem, não tínhamos a ccr~ 
teza de que ele lâ se encontrasse, decidimos suspender a ação 
e regressar outro dia. 

Só vârios dias depois é que voltamos à casa de êh"ãndter. 
Chegamos às sete (em ponto) da manhã, decididos a perma-

necer ali o tempo que fosse necessário até que Chandler saísse 
de sua casa. Ali ficaríamos atê cumprir a missão que nos fora 
confiada. 

Pois naquela manhã do dia 12 de outubro, às oito horS$ 
e quinze minutos, um tipo alto, forte, cabelos curtos ao estilo 
militar, atravessou o pátio interior e dirigiu~se à garagem da 
residência. Embora estivéssemos a uns cem metros de distân
<!ia. imediatamente me dei conta de que era Chandler. O tipo 
-era inconfundível. 

Chandler entrou na garagem e, pouco depois, reapare
ceu com a sua carrinha, em marcha attâs, a descer lentamente 
pela pequena rampa que ia desde a garagem até à rua. Nesse 
preciso momento pus o Volkswagen em marcha. Quando 
Chandler cruzou o portão e ganhou a calçada, ainda em mar
cha atrás, antes q uc a carrinha alc3.nçasse a rua, coloquei o 
Volks de tal modo que bloqueava a passagem do veículo de 
Chandler pela $Ua parte traseira, impedindo~o de continuar a 
marcha. Nesse instante, um dos meus companheiros saltou 
do Volks, revólver na mão, e disparou cOntra Chandler. 

Quando soaram os primeiros disParos, Chandler deixou .. 
se cair rapidamente para o lado esquerdo do banco. Eviden
temente estava ferido. Mas cu, que estava extremamente aten
to a todos os seus movimentos, pcrcc:Oi qtie-ele nãOtótnbara 
somente enl conseqUência das feridas. Foi um it9' instintivo 
de defesa, porquanto se moveu cdm muita rapideZ. Qua_ndo Q 

primeiro companheiro deixou de disparar, o outro aproxi
mou~se com a metralhadora INA e d6sferiu uma rajada. Fo~ 
ram catorze tiros. A décima quinta b3Ia não--deflagioU e o me
canismo automático da rp.etralhadora deixou de funcionar. 
Não havia necessidiCfe de continuar disparando. Chandler já 
estava morto. Quando recebeu a rajada de- metralhadora emi
tiu uma espécie de ronco, um estertor, e então demo~nos con
ta de que estava morto." (A Esquerda Armada no Brasil, pági
na 146.) 

Qual era a grande explicação, Srs. Senadores? Qual~ o risco que 
eu meEmo corro, hoje., falando aqui no nome do Sr. Chandler? O de 
ser ãmanhã apontado como, possivelmente, lacaio dos Estados Uni
dos:-um Senador brasileiro, possivelmente, a soldo da própria CIA, 
por exemplo, porque a tal ponto vai a falta completa de dignidade na 
maneira de levantar as calúnias. Porque este homem lutara no 
Vietname, porque este homem fora, ainda como Capitão do Exército 
dos Estadl)S Unidos, instrutor dos Rangers da Bolívia - que fo~ 
ram os responsáveis pela contra~insurreição na guerrilha levantada 
na Bolivia por Che Guevara,- veio a ser morto em combate. Então, 
como o nome dele aparecia duas vezes, no Vietname e na Bolívia em 
que Che Guevara foi morto, era preciso se fazer desse homem um 
~-~dãver e escarmentar todo aquele que pretendesse oferecer qUalquer 
tipo de luta no mesmo estilo que ofereceu o Capitão Chandler. 

Mais ainda: esse perígosíssimo agente da CIA estava no Rio de 
Janeiro, em São Paulo, em Recife? Não. Estava no interior de São 
Paulo, na cidade universitária de Campinas. Era estudante da PUC 
de Campinas, e jã com passagem marcada para voltar ao seu pa[s, 
quando, então, se resolveu matã~lo e jogar panfletos que diziam as
sim: .. 0 dever de todo revolucionário ê fazer a revolução! Criar um, 
doís, três, muitos Vietnames1" 

Sr. Presidente, um outro _sargento, aqui, fala no Movimento 
Nacional Revolucionário, o MNR, e diz ... 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Pediria a V. EX• 
que anotasse todos esses fatos e os mandasse à Taquigrafia para i1us~ 
trar o seu discurso e concluísse-, pois o seu tC:mpo hã muito findou. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Pois nilo, 
Sr. Presidente. Percebo que o império do Regimento me obriga e 
obriga a V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Petrôni~ Portella)- E V. Ex• sabe com 
que pesar eu o advirto sobre a_UffiitaÇãO do tempo. 
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O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Na pági
na 97, o mesmo livro A Esquerda Armada no Brasil dá o testemunho 
do ex-Sargento Jos~ Ronaldo Tavares de Lira e Silva: 

A princípios de 1967, Brizola definiu a tinha política do 
seu movimento no sentido de fazer a guerra de guerrilhas no 
campo, ·com o apoio de um movimento guerrilheiro urbano. 
Esta era a perspectiva geral teórica do MNR. Na prática, po
rêm, a organização de Brizola constitufa uma frente de clas
ses na qual se encontravam elementos marxistas, nacionalis
tas, outros sem nenhuma definição poHtica e at~ representan
tes das classes dominantes. Apesar disso, o MNR conseguiu 
aglutinar em tomo da sua linha poHtica e do nome do seu 
dirigente máximo, uma série de elementos progressistas e o 
nosso grupo também se aproximou do MNR, que o convi
dou a integrar-se no movimento. 

É um dos nomes mais citados, ultimamente, como um literal 
democrático -nem socialista é - e que tem sido recebido por países 
de governo socialista, de socialismo democrático, de socialismo -
aquele que o Presidente Geisel disse, com muita acuidade, na respos
ta a uma pergunta que lhe ftzeram na entrevista, na Alemanha - um 
sociaiismo de base capitalista, que era um país totalmente capitalista. 
Esse homem que recebe o apoio de campeões dos direitos humanos, 
está indicado, aqui, por um ex-militante, na sua facção, como tendo 
sido o responsável pela organização de um movimento disposto a 
desencadear, no Brasil, a guerrilha urbana e rural. Logo, Sr. Presi
dente, à Bancada do MDB caberá o julgamento desses fatos. 

Concluirei, Sr. Presidente, porque jã não posso erguer a minha 
voz mais tempo, em homenagem àqueles que tombaram, mas con
cluirei para dizer, também, que, em nenhum mOmento, a nossa voz., 
nesta Casa ou fora dela, se levantou em defesa de torturas. Está, por~ 
tanto, inteiramente equivocado aquele que pretenda atribuir a esta 
manifestação uma defesa iil.teresseira de processo de obtenção de 
confissões por parte da violCncia. Mas, hã que se per&untar que 
violCncia inicial é esta, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Se um homem 
é morto e tem que ser morto, porque participou do treinamento do 
Exército boliViano, na contia-insurreição, quem praticOu á insuriei
ção? Todos sabemos que Che Guevara, depois de fazer uma análise, 
ln loco, aqui veio - inclusive ao Brasil - em toda a região da 
América do Sul, e escolheu a Bolívia; escolheu estrategicamente erra
do, politicamente errado, a Bolívia para ser o seu campo de infcio e 
conseqUente expansão de, um movimento guerrilheiro para a conquis
ta da América do Sul. 

O nobre Senador José Sarney chamou a atenção para a Itália. 
Sr. Presidente, um ato terrorista que jã se pratica na Itália ê medido 
em unidade de horas. A cada tantas horas um ato terrorista é pratica
do lá, com todas as franquias que o regime democrático permite. O 
que nós pedimos é apenas que esse regime democrático seja democrá
tico e em seguida -que se defenda; o que ele não tem é o direito de ser 
suicida, o que ele não pode é ser encostado na parede pelas palavras, 
por mais bonitas que elas sejam, dirigidas aos nossos corações e às 
nossas consciências, no sentido de que é preciso apaziguar a famrlia 
brasileira. Claro, é preciso apaziguar desde que haja uma real, hones
ta e sincera vocação de paz, e não daqueles que pretendem apenas 
reiniciar o movimento de luta armada no primeiro instante em que a 
Nação dele se desaperceber. 

~este o nosso raçio_cínio, Sr. Presidente, e seria um crime que 
eStaríamos praticando, um crime de ingratidão, um crime até de lesa
pátria, no momento em que deixássemos que as nossas vítimas fos
sem impunemente mortas, como foram no passado, se nós no presen
te nos aliarmos, em festas - qUe serão o prelúdio da derrota da 
democracia futura no Brasil - àqueles que usaram a arma, não para 
guerrear com as leis da guerra, as leis do nobre código de cavalaria, 
mas para guerrear com as leis da sujeira, na inexist!ncia da lei, dos 
princípioS e dos protótipos humanos, que ê o tipo da guerra revolu
cionária quri se praticou.- -(Muito bem!- Pa1inas. O orador é 
cumprimentado.) 

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JARBAS 
PASSARINHO EM SEU DISCURSO:) 

RELAÇAO DAS VITIMAS INOCENTES DO TERRORISMO 

- Mês de janeiro 

-Estudante Marcelo Costa Tavares- Mortalmente ferido em 
7 de Janeiro de 1971, por ocasião do assalto por terroristas, a um 
banco, em São Paulo-SP. 

-Tripulante da Marinha Mercante Agostinho Ferreira Lima
Assassinado em 10 de Janeiro de 1968, por um grupo de terroristas, 

ao tentar impedir a expropriação de uma lancha no Rio Negro -
AM. 

-Engenheiro e Médico Edmundo Janot- Assassinado em 11 
de Janeiro de 1969, por elementos subversivos nas proximidades de 
sua fazenda, em Serra da LagOinha, no Município de Cachoeiras de 
Macacu, em Teresópolis-RJ. 

-Aluno do Centro de Formação de Pilotos Militares Elzo lto 
-Assassinado em 25 de Janeiro de 1972, quando do assalto e roubo 
de seu automóvel, em São Paulo-SP. 

- Mês de Fevereiro 
- Sr• Ires do Amaral - Assassinada por terroristas, em I de 

Fevereiro de 1972, em Vicente de Carvalho-RJ. 
-Marinheiro da Marinha Britânica David A. Cuthberg -

Assassinado em 5 de Fevereiro de 1972, por terroristas que o metra
lharam no interior de.um táxi, no Rio de Janeiro-RJ. 

-Sr. Manoel Henrique de Oliveira- Assassinado em 21 de 
Fevereiro de 1973, por grupo de terroristas, em São Pau10-SP. 

-Sr. Pedro Américo Motta Garcia - Assassinado em 22 de 
Fevereiro de 1973, quando saía de sua residência para o trabalho, no 
Rio de Janeiro-RJ. 

-Sr. Antonio Aparecido Nogueira - Mortalmente atingido 
em 22 de Fevereiro de 1970, em tiroteio travado contra elementos ter
roristas, em São Paulo-SP. 

-Sr. Napoleão Felipe Biscaldi- Morto em 27 de Fevereiro de 
1972, em conseqUência di tiroteio travado entre terroristas e agentes 
de segurança, em Tatuapé-SP. 

-Sr. Fernando Pereira - Mortalmente atingido em 28 de 
Fevereiro de 1971, por ocasião do.assalto a uma casa comercial, da 
qual era gerente, em Nilópolis-RJ. 

- Mês de março 
- Guarda de Segurança Manoel dos Santos - Morto em 12 

de Março de 1972, por terroristas, quando tentava impedir um 
assalto à firma onde trabalhava, em São Paulo-SP. 

- Cel R/I Anibal Figueiredo Albuquerque- Morto em 12 de 
Março de 1972, por terroristas, quando tentava impedir um assalto à 
firma da qual era sócio, em São Paulo-SP. 

- Ten Aer Mateus Levino dos Santos- Morto em 24 de Mar
ço de 1971, em conseqUência de ferimentos recebidos por disparos de 
terroristas, quando se encontrava no interior de seu carro, em 
Recife-PE. 

- Sr. Manoel da Silva Outra --Assassinado em 3 I de Março 
de 1969, por terroristas, durante o assalto a um Banco, no Rio de 
Janeiro-RJ. 

-Mês de. abril 
- Sr• Maria Alice Matos- Baleada e morta em 7 de Abril de 

1971, por terroristas, por ocasião da fuga de um assalto praticado 
contra um depósito de material de construção, em São Paulo-SP. 

-Sr. Francisco Bento da Silva - Morto em 14 de abril de 
1969, durante assalto a um Banco, em São Paulo-SP. 

-Sr. Henning Albert Boilesen - Brutalmente metralhado em 
15 de Abril de 1971, em São Paulo-SP. 

-Mês de maio 

-Sr. João Batista de Souza- Assassinado em 2 de Maio de 
1970, por terroristas quando assaltavam uma Companhia de Cigar
ros, a vítima era guarda da firma. em São Paulo-SP. 
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- Sr. Vicente de Carvalho - Assassinado em 8 de Maio de 
1969, por terroristaS que assaltavam um Banco, em São Paulo-SP. 

-Sr. Adilson Suzano- Assassinado em 14 de Maio de 1971, 
por terroristas que assaltavam os depósitos e o escritório central de 
urna casa comercial, no Rio de J aneiro-RJ. 

- Sd PMSP Naul José Mantovani - Metralhado em 27 de 
Maio de 1969, por terroristas que assaltavam um Banco, em São 
Paulo-SP. 

-Sr. Alberto Silva Machado- Assassinado em 28 de Maio de 
1971, por ocasião de assalto praticado contra uma fábrica de móveis, 
da qual era um dos proprietários, no Rio de Janeiro-RJ. 

-Mês de Junho 
-Sr. Antônio Lisbôa Ceies de Oliveira- Assassinado no inte-

rior de seu carro, durante assalto realizado por terroristas, em 9 de 
Junho de 1971, no Rio deJaneiro•RJ. 

-Sr. Noel de Oliveira Ramos- Morto durante conflito, em 27 
de junho de 1968, no Largo de São Francisco, no Rio deJaneiro-RJ. 

-Mês de Julho 
-Menor Jaime Pereira da Silva- Falecido em I' de Junho de 

1971, quando um grupo de terroristas, de um carro, fez uma sl::rie de 
disparos que o atingiram mortalmente quando brincava n!! varanda 
de sua casa, no Rio de Janeiro-RJ. 

- Sr. Cidelino Palmeiras do Nascimento - (motorista 
profissional)- Assassinado em II de Julho de 1969, por terroristas, 
quando conduzia em seu táxi, policiais que perseguiam os assaltantes 
de um Banco, no Rio de Janeiro-RJ. 

-Sr. Isidoro Zamboldi- Assassinado a tiros em 15 de Julho 
de 1970, por uma terrorista, quando lhe dava voz de prisão no inte
rior de uma casa comercial, em São Paulo-SP. Era o chefe de 
segurança da loja. 

-Jornalista Edson Regis de Carvalho- Morto em 25 de Julho 
de 1966, quando do atentado a bomba, executado por terroristas, 
contra o Marechal Costa e Silva, em Recife-PE. 

-AlteRes Nelson Gomes Fernandes - Morto em 25 de Julho 
de 1966, quando do atentado a bomba, executado por terroristas, 
contra o Marechal Costa e Silva, em Recife-PE. 

- Mês de Agosto 
- Cap Ex Benedito Gomes - Encontrado morto em 12 de 

Agosto de 1970, no interior de seu carro, vítima de terroristas, em 
Campinas~SP. 

- Sr. Vagner Luciano Vitorino da Silva - Assassinado por 
terroristas em 19 de Agosto de 1970, ao tentar impedir assalto a um 
Banco, no Rio deJaneiro-RJ. 

-Sr. José Santa Maria- Assassinado em Jandaia do Sui-PR, 
no dia 20 de Agosto de 1969, por terroristas, quando transportava 
dinheiro de um Banco, do qual era gerente. 

- Sr. José Armando Rodrigues - Assassinado em 29 de 
Agost_o de 1970, após ter sido seqUestrado e roubado, por terroristas, 
em São Benedito-CE. 

- Sd PM MA Mauro Celso Rodrigues - Morto em 31 de 
Agosto de 1969, resultante da luta armada entre lavradores e pro
prietários de terras, incitada por movimento subversivo, em Santa 
Luzia-MA. 

- Mês de Setembro 
- Guarda de Segurança Gardênio Jaime Dolce - Assassinado 

em 2 de Setembro de 1971, durante assalto a uma casa de sáude, 
perpetrado por terroristas, no Rio deJaneiro-RJ. 

-Guarda de Segurança Silvano Amâncio dos Santos- Assas
sinado em 2 de Setembro de 1971, durante assalto a uma casa de 
sâude, perpetrado por terroristas, no Rio de Janeiro-RJ. 

- Guarda de Segurança Dermerval Ferreira dos Santos -
Assassinado em 2 de Setembro de 1971, durante assalto a uma ca~a 
de saúde, perpetrado por terroristas, no Rio de Janeiro~RJ. 

- Detetive Mário Domingos Panzariello - Assassinado em 9 
de Setembro de 1972, ao prender uma subversiva, no Rio de Janeiro
RJ. 

-Guarda Civil João Guilherme de Brito- Assassinado em 3 
de Setembro de 1969, quando em serviço, enfrentou terroristas que 
assa1tavam uma loja, em São Pau1o-SP. 

- Sr. José Getulio Borba - Mortalmente ferido em 3 de 
Setembro de 1969, por elemento rertencente a grupo terrorista, que 
agia em uma loja a fim de arrecadar fundos para a subversão, em São 
Paulo-SP, 

- Sr. Samuel Pires - Assassinado por terroristas em 20 de 
Setembro de 1969, quando do assalto a uma agência de ônibus, em 
Santo Amaro-SP. 

- Sr. Kurt Kriegel (comerciante) - Assassinado em 22 de 
Setembro de 1969, por grupo terrorista, quanto assaltava o bar de 
sua propriedade, no Rio Grande do Sul-RS. 

- Guarda de Segurança Altair Macedo - Assassinado em 22 
de Setembro de 1970, quando do assalto a uma empiCSa de-Ônibus, 
no Rio deJaneiro-RJ. 

- Mês de Outubro 
-Sr. Luiz Honório Correia- Assassinado ei:rt 1' de Outubro 

de 1972, por oito terroristas, quando do assalto a uma Empresa de 
ônibus, no Rio de J aneiro-RJ. 

-Guarda Particular Euclides de Paiva Cerqueira- Assassina
do em 4 de Outubro de 1969, quando do assalto por grupo terrorista, 
ao carro pagador de um Banco, no Rio de Janeiro-RJ. 

- Sr. Severino Fernandes da Silva - As_sa_ssinado em 6 de 
Outubro de 1972, por terroristas que agitavam o meio rural -
Município de Escada-PE. 

- Cap Ex (EUA) Charles Rodney Cha_ndl_er - Assassinado 
em 12 de Outubro de 1968, em atentado terrorista, em São Paulo-SP. 

- Suboficial Ref. Mar José do Amaral Vilela - Assassinado 
em 22 de Outubro de 1971, quando do assalto, por terroristas, ao 
carro pagador de valores em que trabalhava, no Rio de Janeiro-RJ. 

- Sr. Luiz Carlos Augusto - Morto por um tiro em 24 de 
Outubro de 1968, quando ass_is_tia a uma passeata estudantil, no Rio 
deJaneiro-RJ. 

-Mês de Novembro 
- Dentista Friederich Adolf Rohmann - Mortalmente atingi-

do por disparos em 4 de Novembro de 1969, por ocasião de tiroteiro 
entre policiais e terroristas, em São Paulo-SP. 

- Sr. Estanislau lgnácio Corrêa - Assassinado em 7 de 
Novembro de 1968, por terroristas qUe roubaram seu automóvel, em 
São Paulo-SP. 

-Motorista de táxi Sr. José Marques do Nascimento- Morto 
em lO de Novembro de 1970, ao perseguir, em seu carro, um grupo 
de terroristas que distribuía panfletos subversivos, em São Paulo-SP. 

- Bancário Sr. Orlando Girolo - Assassinado em 14 ·de 
Novembro de 1969, por terroristas, quando tranSpõrtava d;11heiro 
para o Banco onde trabalhava, em São Paulo~SP. 

- Mês de Dezembro 
-Sr. Hêlio Ferreira de Moura- Assassinado em 13 de Dezem~ 

br-o de 1971, por terroristas que assaltaram um carro de reco.himen
to de valores, no Rio de Janeiro-RJ. 

- Sr. Osiris Motta Marcondes - Assassinado em 15 de 
Dezembro de 1967, quando tentava impedir o assalto de terroristas a 
um Banco, do qual era gerente, em São Paulo-SP. 

RELAÇAO DOS CAMARADAS A SEREM EVOCADOS 
NO DIA 27 DE MARÇO DE 1978 

- Sgt9 Ex. Carlos Argemiro de Carmago - Morto em 27 de 
março de 1965, no combate-ti-ãvado contra agitadores, em Cascavel 
-PR. 

Companheiros mortos na luta contra 
a subversão na área do I Exército 

- Subinspetor da Polfcia Civil Cecildes Moreira de Faria -
Em 28 de janeiro de 1969, quando em tiroteio com terroristas, em Be
lo Horizonte- MG. 
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-Guarda Civil José Antunes Ferreira - Em 29 de janeiro de 
1969, quando em diHg8ncia para capturar terroristas, i::m Belo 
Horizonte- MG. 

- Delegado de Polícia Octãvio Gonçalves Moreira Junior -
Em 25 de fevereiro de 1973, por elementos terroristas que o metralha~ 
ram, no Rio de Janeiro --RJ. 

- Sd. PMRJ Djalma Pellucci Batista - Em 8 de março de 
1971, durante assalto a um banco, em São João de Meriti- RJ. 

- Sd. PMRJ Newton de Oliveira Nascimento- Em II de mar~ 
ço de 1970, quahdo escoltava terroristas, no Rio de Janeiro ~ RJ. 

- Maj. José Júlio Toja Martinez Filho - Em 3 de abril de 
1971, por ocasião do estouro de um "aparelho", no Rio de Janeiro
RJ. 

-Agente Federal Irlanda de Souza Regis- Em 11 de junho de 
1970, por terroristas, quando do seqUestro do Embaixador Alemão 
- Von Holleben - no Rio de Janeiro - RJ. 

- Sgt9 PMRJ Nelson de Barros - Em 21 de junho de 1968, 
quando do choque havido entre policiais e manifestantes de rua, no 
Rio de Janeiro- RJ. 

- Sd. PMRJ Eduardo Timóteo Filho- Em 27 de novembro de 
1971, por terroristas que assaltavam uma casa comercial, no Rio de 
Janeiro- RJ. 

- Agente Federal Hélio de Carvalho Araújo - Em 7 de dezem
bro de 1970, por ocasião do seqUestro do Embaixador da Suíça, no 
Rio de Janeiro- RJ. 

- Sub-ten. PMRJ Joel Nunes - Mortalmente ferido por ter~ 
roristas em 17 de dezembro de 1969,quando do assalto a um banco, 
no Rio de Janeiro- RJ. 

- Sd. Ex. Elias dos Santos- Em 18 de dezembro de 1969, por 
terroristas, quando do estouro de um .. aparelho", no Rio de Janeiro 
-RJ. 

Companheiros Mortos na Luta Contra 
A Subvel'!lio na Área do II ExErcito 

- Sgt9 PMSP José Geraldo Alves Cursino - Em 17 de janeiro 
de 1970, por elementos terroristas, quando em serviço na Polícia 
Rodoviâria, em São Paulo - SP. 

- Sgt9 PMSP Tomâs Paulino de Almeida- Em 18 de janeiro 
de 1972, no decorrer de uma operação para prender um grupo de ter~ 
roristas, em São Paulo- SP. 

-Cabo PMSP Silas Bispo Feche- Em 20 de janeiro de 1972, 
ao dar voz de prisão a terrorista, em São Paulo- SP. 

- Sd. PMSP Américo éassiolato ---: Em 1_2 _ _d_e _ _f~y~-~~i_rp __ de 
1971, ao interpelar elementos suspeitos, em Pirapora do Bom Jesus 
-SP. 

- Sgt'i' PMSP Antonio Aparecido Pence Nogueiró- Em 21 de 
fevereiro de 1970, por ocasião de ação contra terroristas, em São 
Paulo-SP. 

- Sd. PMSP Geraldo José Nogueira- Em lO de abril de 1974, 
quando da captura de terroristas, em São Paulo- SP. 

-Investigador José de Carvalho- Em 7 de maio de 1969, por 
terroristas que assaltavam um banco, em São Paulo - SP. 

- Guarda Civil Orlando Pinto Saraiva - Em 9 de maio de 
1969, por terroristas que assaltavam um banco, em São Paulo- SP. 

- Sd. PMSP Manoel Sjlva Neto - Em 10 de maio de 1971, 
mortalmente ferido a tiros por terroristas que assaltavam uma empre
sa de transporte, em São Paulo- SP. 

- Ten. PMSP Alberto Mendes Júnior - Em 10 de maio de 
1970, entregou~se, como refém, a um grupo de terroristas, em Regis~ 
tro fSP, em troca da vida dos soldados de seu Pelotão, sendo 
assassinado a golpes de fuzil. 

- Sd. PMSP Boaventura Rodrigues da Silva- Em 4 de junho 
de 1969, por terroristas, quando do assalto de um banco, em São 
Paulo-SP. 

- Sd. PMSP Guida Bane - Em 22 de junho de 1969, por 
terroristas, quando fazia parte de uma guarnição de Radiopatridha, 
em São Paulo-SP. 

- Sd. PMSP Natalino Amaro Teixeira - Em 22 de junho de 
1969, por terroristas, quando fazia parte de uma guarnição de 
Radiopatrulha, em São Paulo- SP. 

- Sd. Mãrio Kosel Filho- Em 26 de junho de 1968, quando 
de sentinela, no atentado ao Quartei~General do II Exército, em São 
Paulo-SP. 

- Sd. PMSP Aparecido dos Santos Oliveira - Em 24 de julho 
de 1969, por um grupo de terroristas, quando tentava impedir o assal~ 
to a um banco, em São Paulo- SP. 

- Sd. PMSP Antonio Carlos Jeffery - Em 20 de agosto de 
1968, por terroristas, quando de guarda. 

- Sd. PMSP Eduardo Custódio de Souza- Em 7 de setembro 
de 1968, quando de sentinela do DOPSfSP, em São Paulo -SP. 

- Sd. PMSP Abelardo Rosa de Lima - Em 6 de outubro de 
1969, por um grupo terrorista, quando de serviço no interior de uma 
Radiopatrulha, em São Paulo- SP. 

- Sd. PMSP Romildo Ottenio - Em 7 de outubro de 1969, 
num tiroteio entre a guarnição de sua Radiopatrulha e um grupo 
terrorista, em São·Paulo- SP. 

- Cb. PMSP Nelson Martinez Pence- Em (9 de novembro de 
1971, ao intervir no atentado terrorista realizado contra um ônibus, 
em São Paulo - SP. 

- Sr• Estela Borges Morato- Investigadora do DEOPSfSP
Faleceu em 7 de novembro de 1969, em conseqiiência de ferimentos 
rCcebidos por ocasião da prisão de terrorista, em São Paulo- SP. 

- Sd. PMSP Garibaldi Queiroz - Em lO de novembro de 
1970, ao perseguir num tãxi, um grupo de terroristas que distribuía 
panfletos subversivos, em São Paulo - SP. 

- Cb. PMSP João Campos- Em 18 de novembro de 1971, por 
subversivos, quando atendia a um acidente na estrada Pinda
monhangaba-Roseira, em São Paulo- SP. 

Companheiro morto na luta contra 
a subversão na área do IV Exército 

- Sgt9 Aer. Wander Xavier de Lima- Assassinado em 27 de 
outubro de 1970, quando da prisão de terroristas, em Salvador
BA. 

VITIMAS DA SUBVERSÃO 

QUADRO ESTATlSTICO 

-MORTOS-

ANOS 

Militares 

Civis 

Total 

1965 1966 1967 

2 

1968 

5 
4 

9 

1969 

10 

18 

28 

1970 

7 

9 

16 

1971 

9 
12 

1972 

5 
6 

1973 1974 

3 

3 

Soma 

39 
54 

93 
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VITIMAS DA SUBVERSÃO 
QUADRO ESTATISTICO 

FERIDOS 
ESTADOS 

Alagoas ...................••••.•. 
Bahia ...... , ..............•..•.•. 
Cearâ ........... , ............... . 
Goiás ...........•....•.. ..__~~-~~~~_ 
Mi nas Gerais .................... . 
Pará ......... ~· ...........•. ···=-
Paranâ ····················-··~- ... ~ 
Pernambuco .....................• 
Rio Grande do Norte ............. . 
Rio Grande do Sul ..... ·-···-· ....... . 
Rio de Janeiro .......... ~·--<·~~·--~"'---· 
SãoPau._lo ... , ............ , ...... . 

Militares Civis 

I 
1 
1 
I 
4 

2 

2 
IOO 
57 

2 
I 

7 

I 
14 

- _2_ 
75 
77 

O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA - SE) - Muito obri· 
gado pelo seu aparte, nobre Senador Lorival Baptista, nesta homena
gem que Sergipe presta a este ilustre estudioso do Direito. 

Profundo estudioso do Direito de Famllia, o Juiz Mário de 
Almeida Lobão deixou um acervo de valiosas contribuições ao 
Direito Civil Aplicado. 

Formado pela Faculdade de Direito do Recife, ali tamb6m 
defendeu a tese de doutorado. Grande especialista em Direito de 
Família, em Sergipe, considerado mesmo o maior cultor desse ramo 
do Direito, o Dr. Mârio Almeida Lobão tornou-se merecedor do 
respeito dos seus coestaduanos pela maneira com que sempre se 
houve como magistrado, respeito que extrapolou as fronteiras do Es
taâo para atingir os círculos jurídicos do País, justo tributo a um ho
mem que exerceu a Magistratura como verdadeiro sacerdócio. 

Com a morte trágica do Dr. Mârio. de Almeida Lobão perde a 
magistratura sergipana um dos seus mais dignos integrantes. 

Com este registro desejo, corilo representante do povo sergi
pano, traduzir os sentimentos da sociedade sergipana e render uma 
merecida homenagem à memória de um ilustre, culto e probo 
cidadão, cuja morte empobrece a magistratura do meu Estado, enlu-

----------------------------------------~~~------tando-0. · 
Total Parcial 170 180 

Total Geral ............ ~-· ,_, .... ·~·-··-··· 350 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Augusto Franco. 

O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA - SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Faleceu de maneira trágica, este mês, em Aracaju, o Juiz de 
Direito Mârio de Almeida Lobão. Sergipano, nascido em Laranjei~ 
ras, berço de fulgurantes inteligências que honraram a cultura 
brasileira, o Dr. Mârio de Almeida Lobão era um dos mais ilustres 
integrantes da magistratura sergipana. Talvez, poucos como ele 
tenham podido encarnar com tanta perfeição a figura do magistrado. 
Dedicado inteiramente às diiTceis e absorventes atividades da sua 
carreira, Mário de Almeida Lobão foi um exemplo dignificante de 
Juiz íntegro, culto, um verdadeiro jurista que, pelo sentido humanis
ta das suas decisões, soube compatibilizar a id6ia de justiça social 
com a Teoria Geral do Direito, nesse particular, inovando e adequan~ 
do o espírito da lei às necessidades de evolução ditadas pela própria 
sociedade. 

O Sr. Lourival Baptista (ARENA - SE)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA - SE) - Pois não. 
nobre Senador Lourival Baptista. 

O Sr. Lourival Baptista (ARENA - SE) - Nobre Senador 
Augusto Franco, desejo associar-me às homenagens de pesar que 
V. Ex• presta à memória do saudoso Juiz de Direito Mârio de 
Almeida Lobão. Formado em Direito na turma de 1950, na Facul
dade de Direito na Universidade da Bahia, e Doutor em Direito pela 
referida faculdade. tendo a sua tese "Casamento no Direito 
Romano" sido aprovada com distinção, o Juiz Mário de Almeida 
Lobão veio causar, com o seu desaparecimento, uma grande perda 
para Sergipe. No meu governo, foi ele promovido da Comarca de 
Laranjeiras para a de Aracaju. Juiz digno, culto, sério, íntegro e 
possuidor de uma grande cultura jurídica, Mârio de Almeida Lobão 
foi também Juiz do Tribunal Regional Eleitoral por dois biênios e, 
recentemente, fora indicado para exercer aquela mesma função. O 
seu falecimento prematuro, no último dia 18, muito consternou o po
vo sergipano, seus amigos, a magistratura do nosso Estado, e, de 
maneira especial, o povo de Laranjeiras, terra de V. Ex• com o, 
desaparecimento de um dos seus mais ilustres filhos. O meu pesar, 
portanto, junto com o de V. Ex•, na homenagem que presta a este 
digno juiz sergipano. 

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

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) ~ Nos termos do 
Regimento Interno, defiro o pedido do nobre Senador Henrique de 
La Rocque, para uma comunicação, concedendo-lhe, neste 
momento, a palavra. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA. Para 
uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro celeb.rou, dia 
24 do corrente, mais um ano de sua benemérita e extraordinâria exis-

o- tência. A sua exemplaridade é sempre voltada para o amor ao pró~ 
ximo, a quem presta toda su~ ajuda nos mais diversificados setores. 
Tendo como Provedor a figura dinâmica de Eduardo Bahouth, que 
lhe tem dado toda dedicação de que é capaz, dispõe para auxiliar-lhe, 
como seu diretor·geral, o Dr. Dahas Zarur, o qual coloca toda a sua 
capacidade de trabalho à disposição de tão notâvel obra hâ 25 3.n0s. 

Quando a Santa Casa de Misericórdia Q.o Rio de Janeiro festeja 
os seus 396 anos de fundação, inaugurada que foi em 1582, cabe lem
brar a figura do grande apóstolo Padre José de Anchieta, o artífice 
de tão consagrada instituição assistencial. 

O seu Provedor, em data tão significativa, deu ao público nota 
sobre o evento, a qual requeiro integrar meu pronunciamento: 

"A data é altamente significativa: 24 de março. Nesse 
dia, no ano de 1582, era fundada a Santa Casa da Misericór
dia do Rio de Janeiro. Às vésperas do Quarto Centenário, ca~ 
be lembrar a figura do grande apóstolo que foi o padre José 
Anchieta, a quem coube a iniciativa da criação da 
instituição assistencial. Nascida sob o signo da fé e da cari
dade, os séculos transcorreram, confirmando e ampliando o 
seu campo de ação, no empenho constante de atender aos 
necessitados, assistir os enfermos, amparar os idosos, prestar 
seu concurso a quantos batessem às suas portas, ao mesmo 
tempo que cultuando a ciência, proliferando pesquisas e 
fazendo de suas enfermarias e laboratórios centros de estudo 
e aperfeiçoamento de seus incansáveis profissionais. 

Ao ensejo da data, é de justiça que a Misericórdia mani~ 
feste de público seu irrestrito agradecimento a .tantas 
colaborações recebidas das autoridades públicas e eclesiâs
ticas, das entidades privadas e do povo, na comunhão dos 
mesmos ideais e na consecução dos mesmos objetivos. De 
tudo decorre o reconhecimento inequívoco da generosidade 
da gente brasileira, que cultiva o amor ao próximo e não se 
furta a cooperar nas obras de interesse coletivo. 

Público também qu~ro tornar o meu agradecimento aos 
companheiros da Irmandade, ao corpo clínico, Irmãs da 
Associação São Vicente de Paulo e ao quadro aaministrativâ, 
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que congregam tantas personalidades eminentes, a serviço da 
caridade, da ciência e da cultura. 

a) Dr. Eduardo Bahouth, Provedor." 

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

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Estã finda a Hora 
do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Acham-se presentes na Casa apenas 30 Srs. Senadores. Não 
há "quorum" para deliberação. Em conseqüência, os itens n~>s 1 a 6 
da pauta, em fase de votação, ficam adiados para a próxima sessão. 

São os seguintes os itens adiados: 

-I-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma_ra n~' 6_S, 
de 1975 (n'i' 987-D/72, na Casa de origem), que autoriza o aproveita
mento dos cegos no Serviço Público e na empresa privada, e determi
na outras providências, teildo 

Pareceres, sob, n9s 773 a 776, de 1977, das Comissões: 
-de Saúde (após audiência do Ministério da Educação e Cultu

ra), favorável ao Projeto, nos termos do Substitutivo que apresenta; 
-de Constituição e Justiça, pda constitucionalidade e juridicj

dade do Substitutivo da Comissão de Saúde; 
-de Serviço Público Civil, favorável ao Substitutivo, com sube

menda que oferece; e 
-de Legislação Social, favorável ao Substitutivo da Comissão 

de Saúde e contrário à subemenda a ele oferecida. 

-2-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 9, de 
1978 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como 
conclusão de seu Parecer n~> 51, de 1978), que suspende a execução 
do art. 10 do Decreto-lei Federal n'i' 1.216, de 9 de maio de -1972 e do 
§ 2'i' do art. 98 da Lei Paulista n~> 440, de 24 de setembro de 1974. 

-3-

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 480, de Í977, do 
Senhor Senador Otair Becker, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, de artigo referente à emancipação política do 
Município de Luiz Alves, Estado de Santa Cataiii'úi. 

-4-

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 500, de 1977, do 
Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos pelo Chanceler 
Azeredo_da Silveira e pelo Secretário de Estado Cyrus Vance, no dia 
23 de novembro de 1977. 

-5-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitu
cionalidade, nos termos do art. 296 do Regiinento Interno), do Pro
jeto de Lei do Senado n" 40, de 1976, do Senhor Senador Mauro Be
nevides, que dispõe sobre o processo de fiscalização pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal, dos atas do Poder Executivo e os 
da administração indireta, tendo 

PARECERES, sob n9s 214 e 598, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça- 1" pronunciamento: pela inconsti

tucionalidade, com voto vencido dos Senhores Senadores Nelson 
Carneiro e Dírceu CardOso; 29 pronunciamento: (reexame solicitado 
em Plenário), ratificando o _seu parecer anterior. 

-6-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitu
cionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento In
terno), do Projeto de Lei do Senado n' 205, de 1976, do Senhor Sena-

dor Franco Montoro, que dispõe sobre o regime de trabalho, remu
neração e demais vantagens dvs empregados nas empresas signatá
rias dos contratos de pesquisa de petróleo com "cláusula de risco", 
tendo 

PARECERES, sob n9s 953, de 1976, e 560, de 1977, da Comis
são: 

...... de Constituição e Justiça -]9 pronunciamento: pela constitu
CiOnalidade e injuridicidade, com voto vencido do Senhor Senador 
Nelson Carneiro; 2'i' pronunciamento: (reexame solicitado em Plená
rio), ratificando seu parecer anterior, com voto vencido do Senhor 
Senador Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) -Item 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n<? 293, de 19?:6-Complementar, do Senhor Senador 
Vasconcelos Torres, que introduz modificação na Lei 
Complementar n9 26, de 11 de setembro de 1975, para o fim 
de permitir a utilização do PIS-PASEP na aquisição ou 
construção de casa própria, tendo 

PARECERES, sob _n~>s 454 e 455, de 1971, das 
Comissões: 

-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade e, no mêrito, favorável; e 

-de Legislação Social, contrário, com voto vencido, em 
separado, do Senhor Senador Nelson Carneiro e voto venci
do dos Senhores Senadores Lázaro Barboza e Orestes Quér
cia. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 9 de novem
bro de 1977, tendo a discussão adiada, a requerimento do Senhor 
Senador Vasconcelos Torres, para a sessão de 30 de novembro. 
Naquela oportunidade, a requerimento do Senhor Senador Helvídio 
Nunes, a discussão da matéria foi adiada para a presente sessão. 

Em discussão a· projeto. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro~a encerrada, ficando sua vota

ção, igualmente, adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Esgotada a maté
ria constante da Ordem do Dia. 

Ainda hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. __ 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Um dos mais ilustres avatares desta Casa, e que inegavelmente é 
a figura preexcelsa de Rui Barbosa, dizia, depois de toda a sua 
experiência cultural, depois de ter macerado o rosto em vigílias e prê
vigilias intelectivas, dizia, em certa ocasião: .. A maior cultura que 
um homem pode sedimentar não está nos livros, nos palimpsestos, 
nos dioritos, nas achegas, mas essencialmente, ti.a experiência hauri
da durante a existência, durante a vida". Jã aos 60 anos ele se 
vangloriava da cultura que adquirira no amanho da experiência. 

E é justamente com arrimo nessa experiência histórica e milenar 
que o homem erigiu o vetusto Senado, se inspirando no conselho dos 
anciãos, se espelhando e se abeberando na experiência dos mais 
velhos. E o Senado tem demonstrado através de toda i experiência 
histórica do homem, que é inegavelmente uma Casa que sobrepaira, 
que sobrenada a todas as questiúnculas, e que se comporta, depois 
da análise e da experiência, diante dos fatos, com a sabedoria que só 
a vivência, que só a senectude provê. 

E esta Casa, o Senado da República Federativa do Brasil, se 
engrandece, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quando, numa 
demonstração de firmeza, se antepôs a uma pretensão política, urdi
da na confecção dos Governadores futuros. 

Este Senado, se inspirando na pesquisa, na análise, no trabalho 
dq,ilu~tre Senador Mendes Canale, na palavra autorizada desse inspi
rador nosso, desse guru do Senado que é o ilustre Senador Daniel 
Krieger, tomou posição - embora de bastidores, mas tomou -
exigindo que se apurasse, que se verificasse, que se anatomizasse a 
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denúncia que fazia o ilustre Senador Mendes Canale, com relação à 
indicação do Sr. Pedro Pedrossian para o Governo de Mato Grosso. 

As noticias insertas nós jornais, que são inúmeras, nos diziam 
que o ponto de vista já estava fõrm.ado, que a decisão já estava toma
da, era irredutível na escolha do Sr. Pedro Pedrossian para o Gover
no de Mato Grosso. 

Não cabia outra alternativa, mas o Senado Federal, na pessoa 
de Mendes Canale, ao invés de consentir, resistiu, dentro· daquela 
orientação dos nossos mai_ores, dentro daquele comportamento que 
sempre condicionou as ações dos Senadores por todos os tempos. E 
o Planalto recua, mas recua com dignidade, diante da posição do Se
nado e retira a sua decisão irrevogável de nomear o Sr. Pedro Pedros
sian para o Governo de Mat_o Grosso. 

Quero parabenizar esta Casa quando ela se engrandece, e para
benizar também o Poder Executivo e o Senhor Presidente da Repú
blica quando, diante de uma posição do Senado, retira aquela deci
são que parecia irrevogável. 

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

O SR. EVANDRO CARREU!A (MDB- AM)- Com muito 
orgulho, nobre Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Nobre Senador 
Evandro Carreira, nunca escondi a minha posição com relação ao 
Sr. Pedro Pedrossian, embora não fosse de Mato Grosso, mas o 
curioso é que V. Ex•, como homem inteligente, como oposicionista 
autêntico e muito habilidoso deixa mal, com a sua parabenização, 
com os seus cumprimentos, o Poder Executivo quando assevera que 
o Presidente recuou diante da resistência do Senado. Ora, nobre 
Senador Evandro Carreira, V. Ex• mesmo afirma que segundo os 
jornais não havia um pronunciamento do Palácio do Planalto, não 
havia uma decisão publicada. Isto V. Ex• esclarece bem, quando diz 
.. segundo os jornais". Mas V. Ex', habilidosamente, como oposicio
nista inteligente, joga uma pecha no ~ecutivo, de que seria capaz o 
Presidente Geisel de estar inconseqüentemente resolvido a nomear 
um homem cfe conduta duvidosa, só recuando mediante o posiciona
mento do Senador Mendes Canªl~ e, conseqüentemente, de muitos 
outros Senadores que comungavam com Sua Excelência, a exemplo 
deste que fala a V. Ex• Acho que V. Ex'" não está sendo justo com o 
eminente Presidente Ernesto Geisel quando faz essa colocação, até 
mesmo porque V. Ex'" mesmo diz que "segundo os jornais estaria 
decidido". Mas, em realidade, V. Ex• mesmo não dá a notrcia como 
procedente, como verdadeira, que houvesse essa decisão já consuma
da do Palácio do Planalto. Creio que V. Ex• fafia li jUstiÇa-; e-Sei que 
V. Ex' é um homem correto, é um homem justo, de modificar o seu 
conceito, dizendo, como disse, afirmando, como afirmo:u, que o 
Presidente Geisel jâ teria decidido em favor de Pedrossian e só 
recuou mediante a posição firme verificada no Senado Federal. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena· 
dor Benedito Ferreira, agradeço seu aparte. Trago, como subsídio, a 
assertiva de que o Planalto já" estada decidido em torno do nome do 
Sr. Pedro Pedrossian, palavra do ilustre Deputado Valdomiro Gon
çalves, da ARENA de Mato Grosso. Diz o jornal Folha de S. Paulo 
do dia 21 de março último: 

Senado seria o único entrave a Pedro Ped.roulan 

BRASILIA (Sucursal) - O deputado Valdomiro Gon
çalves (ARENA - MT) disse ontem que o General João 
Baptista Figueiredo reconheceu o prestigio popular de Pedro 
Pedrossian e a possibilidade do ex-governador; caso seja indi
cado para o governo do novo Estado de Mato Grosso do Sul, 
vir a fazer cinco dos seis deputados federais pelo Estado e a 
maioria na Assembléia Legislativa. 

Disse o deputado que sentiu, durante sua audiência com 
o chefe do SNI, que o único impasse para a indicação de 
Pedrossian, estaria na aprovação do seu nome pelo Senado 

Federal, pois é de opinião que .. isto está preocupando o gene
ral". 

O impasse a que se refere o parlamentar mato-grossense, 
se deve às denúncias formuladas pelo Senador Mendes Cana
te contra Pedrossian, quando governador do Estado hâ sete 
anos atrás. A denúncia levada em documento ao Presidente 
Geisel e aos Ministros Golberi do Couto e Silva e ao próprio 
Figueiredo, pelo Senador Canale - de que a administração 
de Pedrossian foi cheia de irregularidades, poderia motivar o 
veto de 13 Senadores à indicação presidencial. 

Valdomiro Gonçalves disse que o General Figueiredo 
não quis adiantar quando sairia a nomeação, afirmando ape4 

nas que estava sendo estudado o assunto ... Senti que o Pedro 
é o candidato da preferência do General, pois ele reconhece 
que Pedro tem prestígio local, mas o assunto estã sendo estu
dado pelo Presidente Geisel". 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO)- Permite V. Ex• um 
reparo? (Assentimento do orador.)- V. E;t• conjuga o verbo como 
poucos nesta Casa. V. Ex• acaba de dizer .. estaria". Como é bom 
observar quem fala corretamente o nosso idioma, como é o caso de 
V. Ex• O próprio Deputado Valdomiro Gonçalves, notoriamente 
partidário do Sr. Pedro Pedrossian, também não disse, também nllo 
declarou ao jornal em que dia teria obtido do General Figueiredo a 
confirmação da sua decisão, do seu sinal verde para o candidato 
Pedrossian, e, sim, que "estaria em estudo". Logo_, V. Ex• avança 
urn pouco com a sua insinuação inteligente, mas que, data venia. dei
xa mal colocados os homens do Palãcio do Planalto, o atual e o futu
ro Presidente da República. Era este reparo, era esta observação que 
desejaria salientar no seu discurso inteligente, mas - permita-me 
V. Ex•- bastante malicioso, proferido nesta tarde. 

O Sr. Saidanha Derzi (ARENA- MT)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Darei logo 
que responda ao Senador Benedito ferreira. 

Nobre Senador Benedito Ferreira, V. Ex• não me está entenden
do. Quero justamente colocar bem o Planalto. Não hã nenhuma 
malícia, não há nenhum artifício para colocar mal o Planalto. Em 
absoluto. Justamente quero colocar bem o Planalto, ressaltando que 
a notícia já extravasara, já houvera um v~zamento quase que confll'
mativo, faltando apenas a chancela. E era perfeitamente racional e 
lógico admitir-se essa chancela, porque todas as conotações, todas as 
colocações adjacentes autorizavam. e autorizam até hoje, esse racio
cínio. Claro que antes de o chanceler apor o selo, antes de o cetro fir
mar o selo no documento, S. Ex' tem autoridade para rever posição. 

Haja vista nobre Senador, o caso dos contratos de risco. O ilus
tre Presidente da República afirmava a todos os seus assessores, 
inclusivamente seus líderes nesta Casa, que os contratos de risco não 
seriam admissíveis. Tivemos um ilustre colega que, cheio da melhor 
boa vontade, chegou a soletrar a palavra .. não", afirmando que o 
Governo não cogitava de contratos de risco. E daí a 48 horas Sua 
Ex.ecelência admitiu os contratos de risco. Logo, antes que o selo de 
Sua Execelência seja afixado no documento, não podemos garantir, 
mas é possível ler e antever, nas entrelinhas e nas frestas palacianas, 
o que está por acontecer. O fato ê este, inequívoco: o Sr. Pedro_ 
Pedrossian estava, inegavelmente, no gatilho para sair Governador 
de Mato Grosso do Sul. 

Concedo o aparte ao ilustre Senador Saldanha Derzi. 

O Sr. Saldanha Derxl (ARENA - MT) - Nobre Senador 
Evandro Carreira, segundo a Lei Complementar que concretizou a 
divisão do Estado de Mato Grosso, cabe ao Presidente da República 
nomear o seu Governador, após a aprovação desse nome pelo 
Senado Federal. Sempre disse, em todas as entrevistas a jornais, tele
visões e rádios, que ninguém tinha o direito de se insinuar na confian
ça de Sua Excelência o Senhor Presidente da República. "ê: do seu li
vre arbítrio a nomeação do Governador, é da sua livre escolha 
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pessoa da sua absoluta confiança. O Presidente da República -
tenho certeza ~ estudou em profundidade o problema da indicação 
do primeiro Governador de Mato Grosso do Sul. Lamentavelmente 
as correntes polfticas divergiram, há várias tendCncias dentro da 
ARENA. Num partido político, esse procedimento é democrático. 
Naturalmente o Presidente da República, num estudo de 
profundidade, fixou, para primeiro Gover~ador de Mato Grosso do 
Sul, o nome de um técnico do mais alto gabarito, um nome do mais 
alto respeito nesta República, o Dr. Harry Amorim Costa, homem 
de largos serviços prestados à Nação e a vários Estados brasileiros. O 
Dr. Harry Amorim Costa é homem que merece o nosso respeito e a 
nossa admiração. Assim, o Presidente da República achou por bem 
fosse indicado um nome que realizasse a união, de todos os mato
grossenses do Sul, e não a divisão. Um nome que ajudasse a cons
truir aquele Estado, que o Brasil espera venha realmente dar uma 

'grande contribuição para O nossõ progresso, para o nosso desenvol
vimento. Desta forma, faço um apelo ao meu nobre e querid(ssimo 
amigo Senador Evandro Carreira, pois que este problema jâ é fato 
consumado: o Chefe da Nação acaba de remeter ao Congresso Na
cional o nome de um_ h_o_mem do nlais alto respeito: o Dr. Harry 
Amorim Costa. Iremos [a<Zer uma pregação a todo o povo mato-gros
sense, para que passemos uma esponja no passado, para que esque
çamos as nossas divergCncias, as nossas lutas e os nossos desentendi
mentos, porque a obra que temos para construir- um grande Esta
do -é portentosa. Necessitamos da contribuição de todos os mato
grossenses, da ARENA e do MDB, porque, realmente, devemos dar 
a este Brasil o exemplo de que a criação de uma nova Unidade não 
foi realizada somente para dividir cm dois Estados e sim para propor
cionar ao Brasil duas novas Unidades Federativas que realmente 
viessem a dar a contribuição de que o Pais necessita para o seu 
desenvolvimento e para o seu progresso. Natural que todos nós- e 
falei pessoalmente a Sua Excelência o Senhor Presidente da Repúbli
ca- desejávamos que fosse escolhido um polftico das nossas fileiras, 
do nosso Estado. Se nãQ foi pOssível dentro de um estudo criterioso, 
sério, responsável do Senhor Presidente da República - e Sua 
Excelência me disse que também desejava para !~'-Governador um 
político - mas se as circunstâncias não permitiram que ele assim o 
fizesse, aceitaremos, iremos passar uma esponja no passado, acabar 
com os nossos ressentimentos, unir aquela grande famflía mato-gros
sense, da ARENA e do MDB, e realmente dar ao Brasil um Estado 
que seja uma contribuição para o nosso desenvolvimento c o nosso 
progresso. Faço este apelo a V. Ex• Esse é um fato consumado. 
Vamos trabalhar e os mato-grossenses irão responder ao Brasil que 
estaremos presentes para levar a frente esta grande potência emergen
te, que surge no momento perante o conceito das outras Nações. 
MuitoobrigadoaV. Ex-' 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre 
Senador Saldanha Derzi, não posso recuar diante da solicitação 
carinhosa e fraternal com que V. Ex• se dirige a noss-ãOi'ação de ho
je, No entanto, não era meu propósito, nunca fora, entrar no mérito 
do problema sobre o Sr. Pedro Pedrossian, não, em absoluto. Acho 
que isto está afeto a outros órgãos. O que pretendo ressaltar nesta 
Casa, hoje, é a grandeza do Senado, o que cu pretendo sobressaltar é 
a configuração, o contorno que toma o Senado da República 
Federativa do Brasil, na hora cm que ele se irmana, se decide, se une, 
em torno de uma idéia e de uma decisão. 

O Sr. ItalíYio Coelho (ARENA - MT} - Permite V. Ex• um 
aparte'? 

0 SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muita 
honra. 

O Sr. ltalívio Coelho (ARENA - MT)- V. Ex• está usando, 
como parte da argumentação e do seu raciocínio elevado, um grande 
político do meu Estado, o ex-Governador Dr. Pedro Pcdrossian. Jâ 
na última sessão a que estive presente, procurei tranqUilizar V. Ex• 
com referência à pessoa do ilustre Governador, porque V. Ex• havia 
referido que o ilustre Senador Mendes Canale havia trazido, para a 

Imprensa e para a Nação, acusações de corrução, e V. Ex•, no meu 
entender, solidarizava-se, naquele momento, com a o_ricntaçã_o. Eu, 
para fazer também, um parâmetro, disse a V. Ex.• que um, o 
Governador Dr. Pedro Pedrossian, c o outro, Senador, que também 
foi executivo prefeito, qUe os dois, em que pesem as acusaÇões, têm, 
segundo meu conhecimento, as mesmas qualidades de honestidade 
administrativa. Um não é mais honesto que o outro. Agora, não sei, 
talvez V. Ex• também não o saiba, se a Liderança da ARENA, que é 
o órgão a que V. Ex• se refere, foi capaz de informar à Presidência 
da República sobre o pensamento da Casa, mas, no caso, tratando-se 
de uma decisão do Governo, ignoro se o Líder da ARENA, que é o 
Partido que dã o embasamento e o apoio politico ao Senhor Presi
dente da República, tenha levado a Sua Ex.cclência qualquer 
fnformação de que o Senado não aprovaria uma mensagem que, 
eventualmente, fosse mandada, indicando o nome do Dr. Pedro 
Pedrossian. A Imprensa também não noticiou. Então, V. Ex• está 
raciocinando mais sob hipóteses, pois não houve isso. Desejo ressal
tar, em que pese a minha permanência ainda de poucos anos nesta 
Casa e de Constituinte, lá no meu velho Estado de Mato Grosso, que 
não acredito tenha validade, na nossa Bancada e 'na Bancada de 
V. Ex•, qualquer atuação individual de Senador no prosclitismo de 
pé-de-ouvido, porque nós aqui temos sempre mantido um alto nivel 
de trabalho parlamentar, trazendo e expondo as nossas idéias através 
do microfone. Hoje, entrou no Senado a mensagem esc-olhendo um 
t~cnico, o Dr. Harry Amorim Costa, um gaúcho, para governar o 
meu Estado, um novo Estado que está agora procurando o seu pro
gresso, e que não teve a sorte, o condão de permitír ao Senhor 
Presidente da República, no exercício da sua estrita competência, a 
escolha ali, dentre os Líderes de Mato Grosso- como preguei cm 
tantas oportunidades - de um político para ser o primeiro Gover
nador. Sua Excelência o Senhor Presidente da República usando das 
suas atribuições legais, acaba de encaminhar ao Congresso o nome 
desse ilustre gaúcho, Dr. Hurry Amorim Costa. E o Senado" vai-se 
pronunciar sobre o assunto dentro das suas tradições de independên
cia, de autonomia. O nosso Regimento Interno dispõe da votação se
creta para casos de aprovação de nomes, para que a decisão seja de 
consciência livre, até de pressão de Bancada. Eu confio em que o 
Senado Federal aprovará o nome encaminhado por Sua Excelência, 
mas, confio também em que o Senado Federal aprovaria o nome de 
Pedro Pedrossían por suas altas qualidades de administrador hones
to, proficuo, inteligente, capaz, leal e, sobretudo, cm consonância 
com os desejos ardentes daquele povo, que hoje se sente frustrado e 
triste por não ter, nesse grande líder, a pessoa do seu primeiro 
governador. Mas, ele serâ talvez governador num outro dia. Quero 
ress;:tltar a V. Ex", que sempre falou como intérprete do povo da 
Amazônia, que o povo de Mato Grosso desejava entusiasticamente 
que· o seu primeiro governador fosse o ex-governador Pedrossian, 
mas o destino tomou outros rumos. O Senado Federal vai manter-se 
no gabarito a que V. Ex" se referiu, independente, numa votação se
creta, de acordo com a sua consciência. Evidentemente, a rainha 
consciênci~ funcionará adequadamente. 

O Sr. Eurico Rezende (ARE~A- ES)- Permitiria V. Ex• um 
aparte'? 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Logo que 
responda ao nobre Senador Italívio Coelho, com muita honra. 

Senador Italívio Coelho, os jornais são ricos eril manchetes, atr;
buindo ao Senado Federal, embora uma posição de bastidor, uma 
posição respirã.vel, uma posição de atmosfera, de clima contra a indi
cação do Sr. Pedro Pedrossian. Os jornais são pródigos. Hã um, por 
exemplo, que diz: 

..Veto do Senado impediu indicação de Pedrossian. 
Pedrossian pode provocar uma crise Planalto-Senado." 

Mas o objetivo da minha oração não é o mérito da questão, 
como jâ frisei, Pedro Pedrossian, mas o engrandecimento do Senado. 
O fato de o Senado ter criado uma atmosfera, possivelmente adversa 
a uma opção do Planalto, e o Planalto, possivelmente, ter recuado-
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e não haveria nenhuma humilhação num recuo do Planalto diante de 
uma posição do Senado, quando a Constituição diz que eles são 
poderes harmônicos e interdependentes - Poder Ex.ecutivo e Poder 
Legislativo. Seria uma razão para nos rejubilarmos com esta posição 
do Planalto. Se o Planalto recuou diante de uma posição, de um cli
ma, de uma atmosfera criada pelo próprio Senado, adversa a uma 
pretensão do Planalto, só o Planalto se engrandeceria, tamb6m. Não 
seria apenas o Senado, mas o próprio Executivo se engrandeceria e 
nos daria uma antevisão, um panorama, uma perspectiva, uma angu
(ação de que, de fato, caminhamos para uma abertura política, ou 
que se pretende urria abertura polrtica de fato, pois o Planalto recua~ 
diante de um clima, de uma atmosfera criada pelo Planalto. 

O Sr.JtaiMo Coelho (ARENA- MT)- Desconheço qualquer 
recuo do Palácio, e qualquer pronunciamento do Senado sobre o as
sunto. 

O SR. EVANDRO CARI!,E)_RA (MDB- AM)- Nobre Sena
dor, estou me abeberando nas manchetes de jornal. E. fato notório e 
público, aliás parece-me até que o Código Penal já consagrou entre 
as suas normas aqueles crimes decorfentes de fato notório e público. 
Então, tornou-se notório e público que o Senado seria adverso à 
escolha, pelo Planalto, de Pedro Pedrossian. Embora isso não seja 
uma coisa palpãvel, não houvesse o sinete, a marca do cetra, num pa
pel, num documento, mas se respirava essa atmosfera. E quero me 
rejubilar com o fato de a Imprensa registrar que houve um recuo do 
Planalto, porque neste recuo estaria uma grandeza do Senado e do 
próprio Planalto em reconhecer, em não se considerar auto-suficien
te em não se considerar absoluto, autoritário. Não. Ele é sensível aos 
climas, às atmosferas, aos ventos provindos do Legislativo. Esta é a 
razão do meu discurso, Sr, Presidente. 

Ouço, com muita honra, o ilustre Líder da Maioria, Senador 
Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Apenas para, repor
tando-me à intervenção do nobre Senador Italívio Coelho, dizer que 
e_m nenhum momento levei ao Senhor Presidente da República 
minha impressão em torno da votação incidente sobre a Mensagem 
governamental que indicaria o nome do Governador interino de Ma
to Grosso. Essa atitude não poderia ex.istir, porque cabe a mim tão
somente prestigiar no plenário, quando para aqui são conduzidas, as 
iniciativas do honrado Chefe do Governo. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM) - Agradeço o 
aparte do ilustre Uder Eurico Rezende. 

Sr. Presidente, reafirmo, mais uma vez, que o comportamento 
do Planalto - se é que houve- diante dessa atmosfera do Senado, 
recuando, para engrandecer o Senado, engrandeceu a si mesmo. Qui
çá o Planalto repetisse atitudes como essa; quiçá o Planalto, o Exe
cutívo, vez por outra, procurasse ouvir o Senado da República, co
mo sói ser, por ex.f:mplo, no caso do Pacto Amazônico. Reúne-se, e 
nenhum Senador da área amazônica foi convocado para ser ouvido, 
quando temos no Senado um homem do gabarito d·e Jarbas Passa
rinho, uma das grandes autoridades em amazonologia, que poderia 
trazer uma contribuição imensurável ao Pacto Amazónico. 

São estas alvíssaras, Sr. Presidente, que peço ao Planalto; que 
ouça o Legislativo, para que possamos, vez por outra, tecer loas ao 
seu comportamento. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. EVAN
DRO CARREIRA EM SEU DISCURSO: 

PEDROSSIAN PODE PROVOCAR 
UMA CRISE PLANALTO-SENADO 

Das sucursais 

Brasília - Crise de graves proporções poderá eclodir at6 o fim 
do mês, entre o Senado e_o Palácio do Planalto, caso o Presidente 

Oeisel envie à Câmara Alta a indicação do e;~t-Governador Pedro 
Pedrossian como Primeiro-Chefe de Executivo do nQvo Est_a_do de 
Mato Grosso do Sul. Parte da Bancada da Arena mostra-se disposta 
a ficar solidária com dois Senadores de Mato Grosso e com o atual 
Governador, recusando a indicação de Pedrossian, e, se unidos ao 
MDB, poderão muito bem derrotar a proposta oficial- vale repetir, 
caso ela seja mesmo apresentada. O que poderia acontecer em segui
da é imprevisível. 

Essa situação jâ foí comunicada ao Chefe do Governo, através 
de um de seus principais au;~tiliares, por importante Senador arenista, 
num sério desabafo. 

Há uma semana, apesar da cortina de fumaça lançada sobre o 
as<:.unto. o Presidente Geisel esteve a pique de encaminhar o nome do 
ex-Governador, que é defendido, entre outros, pelo Ministro Golbe
ry do Couto e Silva e pelo Secretário particular da Presidência, Hei
tor de AQuino. Esses assessores entendem que Pedrossian é a figura 
mais popular de Mato Grosso, única, mesmo, em condições de levar 
a ARENA a uma vitória nas eleições parlamentares de novembro. E 
têm desenvolvido, por isto, intensa articulação junto à Bancada 
arenista no Senado, para que não crie dificuldades à indicação, se ela 
ocorrer. 

Acontece que a reação a Pedrossian é grande. Os Senadores 
Mendes Canale e Saldanha Derzi, bem como o Governador Garcia 
Neto e outras expressivas figuras da política mato-grossense, fazem 
ponto de honra em não aceitar, ao menos politicamente, a volta do 
ex-Governador, mesmo para gerir apenas os negócios do Sul. Já 
encaminharam denúncias de corrupção e aquisição ilegal de terras 
por parte de Pedrossían, aos órgãos competentes, e estão dispostos a 
levantar publicamente o assunto, nas tribunas parlamentares e na 
imprensa, arregimentando votos contra a indicação - se ela vier 
mesma a ser feita. Contam com o apoio de muitos Senadores arenis
tas, especialmente os mais liberais, e, se conseguirem a adesão do 
MDB, poderão caracterizar a recusa, o que redundará em grave cri
se. Porque, dentro do estilo do Presidente Geisel e dos traços capitais 
do regime, as recusas legislativas a atos do Executivo nã_o são admiti
das. 

O clima é tenso, no Senado, com respeito à indicação, que pela 
lei complementar que dividiu Mato Grosso teria de ser encaminhada 
até o dia 31. Há quem julgue, inclusive, estar em marcha um novo 
casufsmo ou um .. pat:otinho", prorrogando aquele prazo até que no
vas negociações conciliatórias venham a ocorrer. 

O que transborda entre parte da Bancada arenista, como impos
sível de ser admitido, é que o Palácio do Planalto pretenda impor 
uma escolha sem ouvir as forças políticas ou considerar suas opi
niões~ 

Estão ainda abertas algumas feridas no relacionamento Go
verno-Senado, decorrentes do antigo caso Wilson Campos. Aquele 
Senador, acusado não de corrupção ativa, mas apenas de haver feito 
propostas indecorosas a um empresário, foi absorvido pelo Tribunal 
de Honra em que se transformou o Senado, mas, imediatamente 
depois, cassado pelo Presidente Geisel. Agora, mesmo diante de gra
ves denúncias e até provas de corrupção contra Pedrossian, a equa
ção arrisca-se a ser apresentada ao inverso, -C-ontra a opinião ma
joritária dos Senadores, o Chefe do Governo insistiria em impor o 
seu candidato. 

A sessão que apreciará a proposta de nomeação do Governador 
do novo Estado será secreta, prevendo-se explosões a níveis raramen
te registrados nos últimos tempos - vale repetir, se o Governo man· 
tiver a tendência pró-Pedrossian. E daf por diante, recusado ou até 
imposto em função de pressões e intimidações o nome do ex.·Go~ 
vernador, como se irão desenrolar os entendimentos e negociações 
bem mais importantes, por exemplo, a respeito da reforma polftica? 
Porque, mesmo a contragosto, caberá ao Senador Petrônio Portella 
coordenar a aprovação de quem vier a ser indicado, assim como estâ 
em suas mãos a coordenação da reforma ... 
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VETO DO SENADO IMPEDIU INDICAÇAO DE 
PEDROSSIAN 

RIO - A incrfvel arrumação encontrada pelo Governo para 
contornar o veto de urna parte considerável da Bancada arenista do 
Senado à nomeação de Pedro Pedrossian para o Governo do novo 
Estado de Mato Grosso do Sul~ sem prejudicar o esquema eleitoral 
arenista, está repercutindo em todo o Pafs, especialmente nos meios 
que gravitam em torno das sucessões estaduais, produzindo uma im
pressão de pasmo e ao mesmo tempo da mais intrigante perplexidade. 

Do episódio é possível retirar vários tipos de conclusões. Mas 
acontece que elas se contradizem, se desmentem, entram em choque 
e acabam por empurrar o Governo, mais do que nunca, para o torve
linho de um constrangimento moral insuportável. 

Desde logo, uma evidência precisa ser ressaltada com toda a ên
fase: a indicação de Pedro Pedrossian foi afastada pelo receio de uma 
reação do Senado, liderada pelo Senador matogrossense Mendes Ca
nale, com a sustentação do Governador de Mato Grosso, Garcia Ne-
to, e com o respaldo respeitável e decisivo do Senador Daniel Krie
ger. Mas não hã nenhuma dúvida, até porque isto foi dito com todas 
as letras e repetido inúmeras vezes, que o veto à nomeação de Pedro 
Pedrossian buscou sua justificação na denúncia de corrupção e enri
quecimento ilícito no exercício do Governo. O espetáculo oferecido 
pala ARENA de Mato Grosso foi, portanto, de retaliação pública, 
com a acusação de desQil_c_stiQ.!l.de. 

Ora, muito bem. Sabe-se que a nomeação de Pedro Pedrossian 
esteve decidida, com a Mensagem ao Senado assinada, pronta para 
ser encaminhada. E, inegavelmente, Pedro Pedrossian ajustava-se_ co
mo uma luva ao critério eleitoral adotado pelo Governo ora acossa
do pelo receio de perder as eleições parlamentares de 15 de novem
bro. Trata-se, segundo todos os depoimentos idôneos e as pesquisas 
de opinião, do líder arenista mais popular, com maior base e influên
cia, uma largo prestígio e o lastro de uma passagem tumultuosa e 
controvertida pelo Governo do Estado. 

A reação do Senado, de parte da bancada arenista, aconselhou o 
governo, pela primeira vez, a ceder a argumentos que não costuma
vam ter acolhida na arrogância autoritária do Palácio do Planalto. 
Os tempos, pelo visto, realmente estão mudando. E, se argumentos 
políticos, se a articulação política é capaz de alterar a teimosia do go
verno, então isto pode significar uma injeção de esperança para 
muitas outras sucessões estaduais tambêm problemáticas, como São 
Paulo, para ficar no exemplo mais a mão e mais significativo. Esta 
permeabilidade à pressão política é um dado novo, representa uma 
novidade absoluta e alvissareira. 

Se o governo cedeu e recuou, acabou resvalando para uma 
contradição moralmente insustentável, pois que Pedro Pedrossian é 
afastado por acu~ações graves de corrupção e não serve para gover
nador. Mas serve para candidato a senador na legenda oficial, para 
não prejudicar uma Arena acolchoada pelo mais repelente oportunis
mo. 

A colocação do acusado, na lamentâvel nota distribuída à 
imprensa, é de dar engulhos. Pois, para dizer o menos, trata-se de 
uma impostura a transferência para o julgamento popular da 
denúncia de corrupção. Se o governo passa a mão por cima do Seu 
candidato imantado pela promessa de votos e o absolve, de plano, de 
acusações que prefere não apurar para não afundar mais ainda em 
embaraços, é óbvio que o povo, o eleitor não estafá habilitado a um 
tipo de julgamento que compete aos tribunais especializados. Eleito 
amanhã Pedro Pedrossian, os eternos inimigos da democracia 
ganharão de bandeja um bom argumento para a falibilidad_e do julga
m::nto popular. 

As coisas, realmente, estão muito mal postas. A candidatura de 
Pedro Pedrossian, na moldura em que o governo a encaixou, parece 
uma tardia reparação, um pedido de desculpas a outro senador 
arenista, fulminado pelo AI-5 depois de uma .benevolente e injus
tificâvel absolvição política pelo Senado. Pois o governo agora acaba 
de indicar um candidato para a vaga da senador Wilson_ Campos. 
V.B.C. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Magalhães Pinto. 

Q.SR. MAGALHÃES PINTO (ARENA- MG. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em respeito a esta Casa e em homenagem aos meus ilustres 
pares, desejo ler a nota que acabamos de distribuir à Imprensa, eu e 
meu colega de chapa, Ministro Severo Gomes: 

"Denunciamos hoje, formalmente, a Convenção da 
ARENA como defraudação das normas éticas e dos anseios 
nacionais. 

Reafirmamos, por isso, a decisão de manter nossas can
didaturas, usando todos os recursos legítimos para sustentar 
os direitos cívicos e a vontade do povo brasileiro. 

Nossas candidaturas foram colocadas com o propósito 
de mobilizar a Nação para a luta em favor da instauração do 
regime democrático. Esse é o claro sentido do nosso pro
grama-base, as .. Diretrizes para a Democracia". 

Cumprimos o dever de oferecer nossos nomes como 
alternativa ampla ao exame do partido a que estamos filia· 
dos. A ARENA, embora tenha convocado sua Convenção 
Nacional para 8 e 9 de abril vindouro, jã a realizou de fato, 
por meio de declarações escritas, obtidas por governadores, 
prefeitos, presidentes de diretóricis regionais e outras auto
ridades. Os convencionais comparecerão, assim, à reunião, 
prisioneiros de um compromisso assinado c para um ato de 
simples homologação. 

Recusamo-nos a participar dessa cerimônia vazia, 
destinada a sagrar uma escolha ditada pelo Sr. Presidente da 
República. O Chefe do Governo assumiu a responsabilidade 
pessoal de dividir ainda mais o Pafs, quando os brasileiros 
anseiam por união. 

Cabewnos manifestar nosso agradecimento aos com
panheiros que agora liberamos do compromisso espontâneo 
de seu voto na Convenção. 

O esforço que vimos realizando e que continuaremos a 
realizar amplia seus resultados ante a evidência do apoio da 
opinião pública. A luta continuarâ com o objetivo de recu
perar os direitos do povo, entre os quais o de eleger direta· 
mente seus governantes. 

Permaneceremos nesta campanha cívica. O sentimento 
democrático renasceu e cada brasileiro está consciente de que 
pode contribuir para criar um regime livre substituindo as 
estruturas agonizantes do poder discricionârio pelas estrutu
ras vivas da Democracia. 

Brasilia, 27 de março de 1978 - José- de Magalhles 
Pinto -Severo Gomes." 

(Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE {Petrônio Portelta)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Eurico Rezende. 

.O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES .. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Devo confessar, inicialmente, que todos nós experimentamos, 
em primeiro lugar, nesta oportunidade, um sentimento de constran~ 
gimento, e esta postura espiritual é perfeitamente compreensível, 
quando um companheiro de lutas e ideais começa a refugir da nossa 
convivêlícia e da nossa identidade. 

Esta é a regra geral nas emoções, mesmo dos políticos, que esta
mos habituados a enfrentar as agruras e a penitência da vida pública. 
Mas quando o episódio rehete a discordância para conosco, como é 
o caso vertente de uma das figuras que mais se destacaram em nossa 
agremiação, as fronteiras desse constrangimento se alargam. 

Mas devemps vencer a barreira desse estado de alma, porque na 
opção dever e sentimento, o primado do primeiro deve orientar as 
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nossas ações e as nossas reações. Dai por que, sem quebra de respeito 
pessoal ao ilustre Senador Magalhães Pinto, com uma larga folha de 
serviços prestados ao seu Estado e ao País, devemos dizer que não 
aceitamos, antes repelimos, os conceitos exagerados no docUmento 
que acaba de ler e que se tornou uma manifestação nesta Casa, digna 
apenas dos aplausos do Movimento Democrático Brasileiro, em 
cujas fileiras no passado escassearam as homenagens a S. Ex'-, pelp 
contrário, em cujas hostes sempre sobraram críticas a S. Ex•, por ter 
sido um dos líderes da Revolução de 1964, tenazmente combatida pe
la nobre Oposição. 

Começa o ilustre representante de Minas Gerais, dizendo: 
"Denunciamos hoje, formalmente, a Convenção da 

ARENA como defraudação das normas éticas e dos anseios 
nacionais." 

Essa acusação, por ser grave, merece a nossa total repulsa. Não· 
podemos aceitar, de modo algum, qualquer restrição de ordem ética· 
ao comportamento de um partido que é a Maioria da Nação, e que 
tem sido o sustentáculo de um Governo e de uma administração mul
típlicadores em favor do :País. Somos homens livres, apenas põdCrfa .. 
mos invocar esta verdade que nos parece autêntica. Dentro de nossa 
consciência e do nosso coração, sustentamos todos os arroubos, to
das as virtudes, todos os predicados da nossa liberdade, do nosso mo
do de sentir e de interpretar. Numa Nação, porém, cujos mandatâ .. 
rios se cercam de tão grandes e tão graves responsabilidades, o senti
mento de submissão é muito maior do que o sentimento de liberda
de. O Presidente Ernesto Geisel é um submisso aos interesses da Na
ção. Nós, da ARENA, somos solidários a S. Ex• porque estamos 
cumprindo dever de lealdade para quem se submete, através da 
compenetração dos seus deveres, aos interesses maiores do País. Eis 
por que somente o cansaço de uma campanha escoteira, somente a 
exarcerbação ou a deformação ótica podem atribuir aos líderes areo. 
nistas um comportamento fora dos limites da ética. - acusação que 
contestamos de modo veemente. 

E prossegue: 

.. Cumprimos o dever de oferecer nossos_ nomes como 
alternativa ampla ao exame do partido a que estamos 
filiados. A ARENA, embora tenha convocado sua ConVen· 
ção Nacional para 8 e 9 de abril vindouro, jâ a realizou dera
to, por meio de declarações escritas, obtidas por governa· 
dores, prefeitos, presidentes de diretórios regionais e outras 
autoridades. Os convencionais comparecerão, assim, à 
reunião, prisioneiros de um compromisso assinado e para uin 
ato de simples homologação." 

Esse conceito, Sr. Presidente, data venia, refoge da própria reali
dade nacional vivida pelo eminente Senador Magalhães Pinto. Antes 
de se realizar qualquer convenção- e istO, sem soEução de continui
dade, se verificou durante toda a história republicana deste Pais, -
as lideranças se entendem, os candidatos por elas são indicados e, in· 
variavelmente, aceitos pela convenção, porque esta reflete a vont'ade 
de todos os seguimentos do Partido, ou, pelo menos, a média de 
opiniões. 

Em dezembro de 1976, o Senhor Presidente da República 
anunciou que só a partir de janeiro de 1978 deflagaria o processo 
sucessório federal. Naquela época nenhuma restrição foi íeita; por
que de acordo com a delegação natural que a ARENA conferiu ao 
Presidente Ernesto Geisel, como Chefe supremo do Partido, cabia a 
ele encaminhar o processo sucessório Coln o aval e com a solidarie
dade da Aliança Renovadora Nacional. 

Quanto ao fato de elementos convencionais haverem já, em do
cumentos, por todo o País, manifestado a sua solidariedade ao candi
dato indicad_Q pelo Senhor Presidente da República, devemos dizer 
que se trata de um processo natural que sempre se verificou em todos 
os partidos, -que é o processo de pressões legítimas de manifestações 
antecipadas. E a própria Lei Orgânica dos Partidos- e isto~ impor
tante salientar - faculta aos seus filiados assinarem, sem limitação 
de quantidade de nomes, aqueles companheiros da sua preferência 

que devam ser examinados pela Convenção Nacional como candi
datos. 

E mais: 

"Recusamo-nos a participar dessa cerimônia vazia, des
tinada a sagrar uma escolha ditada pelo Sr. Presidente da 
República. O Chefe do Governo assumiu a responsabilidade 
pessoal de dividir ainda mais o Pais, quando os brasileiros 
anseiam por união." 

É de se focalizar aqui dois ângulos. Primeiro: em seu memorável 
discurso de primeiro de dezembro, de 1978, o Presidente Ernesto Gei
sel, fiel ao compromisso do Movimento Cívico-Popular-Militar de 
1964, anunciou à Nação o seu propósito de realizar a melhoria das 
nossas condições institucionais. E de público oficializou, estimulou e 
enalteceu a missão do Senador Petrônio Portella, que, na alternação 
dos dias e das noites, hã mais de um ano, vem mantendo contato 
com entidades, instituições e figuras representativas de todos os seto
res da sociedade civil, preparando subsídios, recolhendo dados, 
captando sug~tões, anotando as alternativas para, oportunamente, 
levar ao Chefe do Governo um estudo que propicie a largada legisla
tiva para a reforma constitucional e o aperfeiçoamento das nossas 
instituições democráticas. 

Que assim procede não estâ dividindo, pelo contrârio, estâ perse
guindo, de maneira extensa, intensa e profunda, o ideal de unir cada 
vez mais e sempre a Nação brasileira. 

E, por outro lado, como falar em dividir, se temos a certeza 
absoluta, e o próprio Senador Magalhães Pinto tem também esta 
convicção, de que a Convenção da ARENA nos dias 8 e 9 de abril 
exibirá o espetâculo afirmativ-o, majestoso, eloqUente e granítico da 
união da ARENA; que reflete, representa e significa a união da maio~ 
ria nacional. 

E prossegue S. Ex'-: 

O esforço que vimos realizando e que continuaremos a 
realizar amplia seus resultados ante a evidência do apoio da 
opinião pública. A luta continuará com o objetivo de recupe
rar os direitos do povo, entre os quais o de eleger diretamente 
seus governantes. 

Não há, Sr. Presidente, direitos do povo a recuperar. E sim a 
ampliar e aperfeiçoar. A Nação, confiante na ação do Presidente Er
nesto Geisel, vem se mostrando amadurecida e viva, recohliecida às 
grandes conquistas sociais, e vivendo vitórias, não apenas dentro das 
suas fronteiras, mas tambêm, as horas altas do apreço, do respeito e 
do aplauso internacionais. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Permite V. Ex• 
um aparte, nobre Líder'? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Ouço V. Ex• 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Peço a V. Ex,- este 
aparte porque sou um convencional da ARENA também, e me consi~ 
dera, de algum modo, atingido por uma expressão do nosso dileto 
companheiro, Senador Magalhães Pinto. Eis qu:e, embora sendo tal
vez um dos cem menos importantes convencionais, figuro pelo me
nos entre esses cem últimos, e não me consta que ninguém, em qual
quer momento, tenha nos procurado para pedir, ã.ntecipãdamente, 
um compromisso escrito, como quem cobrasse de nós uma atitude 
que poderia ser dúbia, amanhã, na convenção. ConseqUentemente 
não me considero enquadrado nessa observação que faz o nobre Se
nador Magalhães Pinto. E digo mais: fosse ele candidato e chegasse à 
convenção para disputar, e na hora fosse disputar com o nobre Gene
ral João Baptista de Figueiredo_, eu, sem nenhum desdouro à figura 
do Senador Magalhães Pinto, do homem admirável que todos respei
tamos, eu optaria pelo General Figueiredo por uma única razão, que 
jâ disse várias vezes à imprensa, quando me entrevistou a respeíto; é 
que se o objetivo ê fazer, como é, seguramente é. a marcha para a De
mocracia plena, que hã de se alcançar um dia, no Brasil, parece-me 
que nessa fase a presença de um chefe mílitar é extremamente impor
tante, quando ele vem respaldado pelo apoio dos seus companheiros, 
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para partir para uma decisão que não repita, amanhã, a entrega, pe
los oficiais generais da Argentina, ao caUdilho Perón, do governo do 
país, dando no que deu - todos nós sabemos. Em que pese o alto 
prestígio pessoal do ~nador Magalhães Pinto, a minha dúvida ~ se 
S. Ex'" teria a mesma facilidade que um homem saído das fileiras te
ria, de convocar a sua grei, convocar os seus companheiros para essa 
grande marcha. E a única vantagem que eu veria para votar num can
didato como o General João Baptista de Figueiredo, em face da so
ma admirável de serviços que o Senador Magalhães Pinto tem presta
do a este País. Mas, S. Exf mesmo disse, vãrias vezes, e eu li da im
prensa que sempre o trata com o merecido destaque, que esperava 
ser candidato do General Geisel. Disse várias vezes S. Ex• isso, e se 
disse aceitou, de algum modo - de algum modo não, aceitou clara
mente, que essa regra de jogo fosse estabelecida. Porque hoje, possi
velmente, nós não teríamos a tristeza de ver o nosso companheiro, o 
nosso chefe de ontem desavindo de nós -e eu espero que seja aliãs 
um momento apenas de desavença, e não algo definitivo, porque 
S. Ex• poderia, hoje, estar sendo aqui, também, sob o beneplácito do 
Presidente da República, escolhido para ser o sucessor. Esse, o apar
te que peço a V, Ex• incorpore ao seu discurso, 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Agradeço a 
intervenção de V. Ex'", com ela concordando, porque se vislumbra 
no documento uma_ contradição flagrante: no mesmo instante em 
que condena o processo indireto da eleição do Presidente de Repúbli
ca, o Senador Magalhães Pinto pleiteia ser beneficiário desse mesmo 
processo. 

Mas, Sr. Presidente, estamos num processo revolucionário em 
vias de institucionalização, porque este é o compromisso e essa tem 
sido a tarefa do eminente Presidente Ernesto Geisel. E cabia, 
realmente, a S. Ext, quer como titular do ápice da pirâmide gover
namental, quer como o Líder maior da Aliança Renovadora 
Nacional, indicar ao seu Partido aquele candidato que melhor conci
liasse, que mslhor atendesse aos interesses nacionais. Fê-lo escolhen
do o General João Baptista de Figueiredo, homem a ele ligado por la
ços de lealdade e por laços funcionais do dia a dia do árduo trabalho 
administrativo, e figura que·recebeu, de logo, o apoio e o entusiasmo 
da comunidade arenista e as dc;monstrações de confiança do povo 
brasileiro. 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- V. Ex• me permite 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. EURICO REZENI)E _(ARENA -,_ ES) - ... pouco 
importa que o candidato seja civil ou militar; não importa a 
indumentária que vistamos, se a bandeira que juramos é uma só: a 
Bandeira do Brasil. 

Ouço V. Ex•, Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavah:ante (ARENA- Al..)- Eminente Líder, sob 
certo aspecto, talvez seja eu o mais indicado para pedir-lhe este apar
te e fazê-lo da maneira que pretendo fazer. E que, certa feita, quando 
discursava neste 'plenário o eminente Senador Itamar Franco, e falou 
na candidatura Magalhães Pinto - naquele tempo o Senador Ma
galhães Pinto não se dizia candidato, ainda era uma conjectura- eu 
em aparte ao Senador mineiro disse que votaria com enorme prazer 
em Magalhães Pinto se candidato ele fosse. E preciso aduzir: estava 
implícito se candidato fosse do meu Partido, porque afinal de contas 
todos nós nos regemos pelas regras partidárias. Mas quis o destino 
que o Senador Magalhães Pinto não fosse indicado pelo Presidente 
Geisel para sucedê-lo na Presidência da República. 

Li, há pouco, o pronunciamento de S. Ex•, e, com .o devido 
respeito que tenho pelo Senador mineiro, vislumbrei nele duas gran
des incoerências, duas aberrantes incoerências. Afinal de contas, é 
mesmo muito difícil manter coerências. Já dizia Balzac que "só os im
becis não mudam de opinião". Quantas vezes também eu tenho mu
dado de posicionamentos! Mas, há certas decisões que se constituem 
em marcas de nossa conduta- principalmente de nós, politicas- e 
nós não podemos voltar atrás, não podemos valer-nos do conceito de 
Balzac. Assim é que o Senador Magalhães Pinto, já se dizendo candi-

dato à sucessão do Presidente Geísel, segundo o Correio Braziliense 
de 16 de dezembro, fazendo comício nos arredores desta Cidade, teve 
a seguinte frase: "Serei o--candidato de Geise_l". E aqui, literalmente, 
diz a notícia: 

.. Magalhães em campanha: "Serei o candidato de 
Geisel". 

O Senador Magalhães Pinto afirmou à noite passada ter 
plena certeza de que, tendo em vista o apoio popular que vem 
recebendo em todo o País, o Presidente Geisel, na qualidade 
de presidente de h_onra da ARENA, indicará o seu nome à 
convenção nacional que escolherá o candidato do Partido à 
Presidência da República nas eleições de 1978." 

E, mais adiante, palavras que o jornal atribui ao Senador 
Magalhães Pinto, porque estão aspeadas: "Esses não conhecerri as 
ordens do Presidente," referindo-se o Senador Magalhães Pinto 
àqueles que apregoavam a decisão do Presidente de já ter um outro 
candidato declarado. Repito: 

"Esses não conhecem as ordens do Presidente. Aliás, 
não existem ordens do Presidente. O Presidente Geisd, cuja 
grandeza e honorabilidade todos nós conhecemos, não está 
envolvido nisso que andam dizendo por ai." 

E, depois, segundo o O Globo de 29-12-1977: 

"O Senador Magalhães Pinto (ARENA - MO) disse 
ontem à imprensa no Rio que irá à Convenção Nacional da 
ARENA disputar a indicação oficial de seu Partido para a 
sucessão presidencial, mesmo que o Presidente Geisel anun
cie outro nome como o do candidato de sua preferência para 
sucedê-lo." 

Então, eminente Senador Eurico Rezende, daí as duas incoerên
cias a que me referi de início. Em seu pronunciamento, de ainda há 
pouco, neste Plenário, disse o Senador Magalhães Pinto que o Presi
dente Ernesto Geisel estaria dividindo a Nação, quando, anterior
tn!;nte, nas palaVras do Senador Magalhães Pinto, o Presidente 
Ernesto Geisel, ostentava a honorabilidade e grandeza que todos 
reconhecemos, atributos que o Senador Magalhães Pinto decerto 
não lhe nega. A outra incoerência é que agora, o Senador Magalhães 
Pinto diz que não mais levará seu nome à convenção, ao contrário do 
que declarou ao O Globo de 29 de dezembro, quando diss~ que dispu
taria a indicação oficial de seu partido para a sucessão presidencial, 
mesmo que o Presidente Ernesto Geisel anunciasse outro nome co
mo candidato de sua preferência para sucedê-lo. Este o meu longo 
aparte, pelo qual peço escusas a V. Ex•. Muito obrigado a V, Ex• 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - O aparte de 
V. Ex• foi muito útil e drenou para o meu pronunciamento subs[dios 
altamente valiosos. 

Sr. Presidente, encerro minhas palavras reafirmando a certeza 
de que a Nação está unida em torno do Presidente Ernest9 Geisel, e a 
eleição do Ministro João Baptista de Figueiredo irá significar conti
nuidade, naturalmente com as suas peculiaridades inerentes, da gran
de administração que vem realizando o Chefe do Governo; serã um 
prosseguimento da marcha indomável da nossa condição de potência 
a serviço da paz e da humanidade. 

Ainda há poucos dias, em mensagem dirigida ao povo brasilei
ro, o Presidente Jimmy Carter, que nos honrará com sua visita esta 
semana, saudou no Brasil uma nação que terá uma influência cres
cente na Amêrica Latina e no mundo. Uma nação com essas virtu
des, Sr. Presidente, não pode estar dividida, e sim unida para a frente 
e para o alto. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Leite Chaves. 
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O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE ,;j l,I.EF{SÀO DO ORADOR, SE!IA PU
BLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Lourival Baptista. 

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

Em reunião realizada nesta capital em meados do mês de feve-
reiro passado, sob a presidência do Dr. Karlos Rischbieter, a direto
ria do Banco do Brasil aprovou o novo plano de expansão da rede in
ternacional daquele estabelecimento para os próximos anos. 
Quartoze novas sucursais serão criadas e instaladas em países dos 
vários contirientes, rio fortaledmento externo do Banco do Brasil, 
que a cada ano se projeta mais rio Exterior, num reflexo do in
cessante crescimento econômico do Brasil. 

Vârias vezes focalizado o assunto, dada a importância excep
cional dessa expansão do Banco do Brasil no Exterior, na multiplica
ção de sua capacidade de apoio ao crescimento de nosso comércio in
ternacional. Apesar de algumas vozes discordantes, de nossa capaci
dade exportadora dependerâ, em grande parte, a manutenção, do 
veloz processo de desenvolvimento brasileiro. b assim, acertada a 
decisão tornada, pois visa ela fortalecer ainda mais a presença do 
Banco do Brasil no Exterior, multiplicando nossas possibilidades de 
atuação no comércio internacional. 

Sr. Presidente, no momento estão em processo de instalação as 
agências de Abidjan (Costa do Marfim), Viena (Ãustria), Sin"gapura 
e Caracas. A abertura dessas sucursais, integrantes do plano anterior 
de expansão, estâ prevista para este ano, sendo que em Bruxelas foi 
inaugurada pelo Presidente Karlos Rischbieter, no último dia 13. 

As 14 dependências autorizadas estão assim distribuídas. Agên
cia: Luxemburgo, Copenhague (Dinamarca), Porto (Portugal), San 
Salvador (El Salvador), Mendonza (Argentina), San Juan (Porto 
Rico), Oslo (Noruega) e Zurique (Suíça). Escrit6rios de repfeieri
tação: Atlanta, Houston, Dallas e Miami (Estados Unidos), Port of 
Spain (Trinidad y Tobago) e Victoria (Hong Kong). Além disso, a 
diretoria do Banco do Brasil aprovou a realização dos estudos preli
minares de viabilidade para abertura de filiais em Lomeh (Togo), 
Nouakchott (Mauritânia), Iaundé (Camarões), Livreville (Gabão), 
Kinshasa (Zaire) e Dacar (Senegal). Os escritóriOs de Frankfurt 
(RFA) e Roma (Itâlia) deverão ser transformados em agências. O 
plano de expansão aprovado - conforme salientamos - tem o 
objetivo de situar o Banco do Brasil em outras fontes fornecedoras 
de recursos e ampliar a sua capacidade de apoio ao crescimento de 
nosso comércio exterior. 

Verificamos, dessa forma, que o Banco do Brasil, pela ação de 
sua alta direção, estâ permanentemente atento para a tomada de deciM 
sões imprescindíveis ao seu crescimento a fim de que prossiga o 
Banco sendo o grande instrumento que é de fortalecimento interno e 
externo de nossa economia. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Mauro Benevides. 

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

O endividamento a ·que se acham submetidos os municípios 
brasileiros assume, gradativamente, características sérias e graves, 
sem que o Governo da União se mostre sensível a essa calamitosa 
situação. 

A centralização de recursos no âmbito do Executivo Federal 
enseja o atual estado de penúria em que mergulharam centenas de co
munas interioranas, muitas- das quais sem condições de arcar sequer 
com o ónus referente ao pagamento de pessoal. 

No que tange às dívidas com o INPS, o quadro de dificuldades é 
ainda mais sombrio, com os débitos sendo acrescidos de novas obri
gações, num comprometimento vultoso, que estâ a reclamar especial 
atenção do Ministério da Previdên:cia. 

Cerca de 90% dos mumctptos brasileiros permanecem como 
devedores do antigo Instituto Nacional de Previdência Social, não 
tendo sido encontrada, até agora, nenhuma solução que pudesse 
superar o impasse. 

Muitas têm sido as sugestões submetidas ao exame do ilustre 
titular daquela Pasta - todas sem encontrar guarida por parte dos 
seus setores competentes. 

No ano passado, por exemplo, a Associação dos Prefeitos do 
Estado do Cearâ encaminhou longo memorial ao Ministro Nasci
mento e Silva, consubstanciando alternativas válidas para um reesca
lonamento das dívidas contraídas junto ao INPS. 

Infelizmente, porém, tais alternativas não foram acolhidas, man· 
tendoMse inalterado o atual quadro financeiro, aguardando os prefei
tos alencarinos que novas diretrizes venham a ser postas em prâtica 
para que se chegue a um deslinde favorável. 

Recentemente, o exMDeputado Federal Francisco Amaral, preM 
feito de Campinas, endereçou circunstanciado expediente ao MinistéM 
rio da Previdência, reclamando medidas efe_tivas para que venha a 
ser contornada a crise em que vivem as Edilidades brasileiras, agrava· 
da, sobretudo, com os débitos previdenciários. 

Tendo em vista a importância do documento, decidi transcreva
lo, na íntegra, para conhecimento deste plenário. Diz o Prefeito Fran
cisco Amaral: 

"Senhor Ministro: 
Não ê segredo para ninguém que mais de noventa por 

cento das Prefeituras do País estão em débito para com os co· 
fres do antigo INPS. Campinas não podia escapar à regra: de. 
ve com juros, multa e correção monetária aproximadamente 
300 milhões de cruzeiros. 

Julgamos absolutamente necessário atinar com uma for
ma viável e prática dos municipios pagarem suas dívidas, 
uma vez que somos contra a anistia, pura e simples, pretendi
da e esperada pela maioria desses devedores - medida que vi~ 
ria, aliás, injustiçar os municípios que pagaram todo ou parte 
dos seus débitos. 

Para assistir, para bem desempenhar a missão previden
ciária que o País lhe confia, o órgão da previdência precisa ar
recadar, precisa receber. Já que ele possui a forma de arreca
dar, é preciso encontrar também a forma de receber mesmo 
das Prefeituras, como a nossa, a braços com sérias dificulda
des financeiras. 

E neste ponto que tornamos a liberdade de sugerir a Vos
sa Excelência o seguinte: 

1 - eliminar a quota de previdência da cobrança, que o 
Poder Judiciário já declarou ilegítima; 

2- não cobrar a multa do atraso, jâ que não tem senti
do um Poder Público multar outro Poder Público. Eliminar 
talvez atê mesmo juros e correção monetária ou, pelo menos, 
a última delas, indiscutivelmente a maior, que eleva geomc> 
tricamente a dívida. 

É sabido que a Previdência não paga ninguém com corre
ção monetária. E, por conseguinte, pelo menos para as 
Prefeituras e Empresas Municipais, não deveria incluir, na 
cobrança, a correção monetária. 

Além do mais, o prazo costumeiro de 60 prestaÇões, 
para consolidação das dívidas, ê de todo impraticável para o 
Municfpio e suas Empresas. 

O que interessa, realmente, tanto às Prefeituras como ao 
órgão previdenciário é a liquidação da dívida na medida que 
as prestações, combinadas, forem vencendo - liquidação 
matemática, contínua, com a qual a Previdência possa 
contar, como receita, para fazer face às suas despesas. Esse 
pagamento seria feito pelo Banco Oficial, que paga o ICM às 
Prefeituras e que, com autorização delas, já descontaria, 
todos os meses, a prestação devida à Previdência. Algo 
assemelhado com o que foi feito em relação aos Clubes 
Esportivos, especialmente os de futebol, para dívida dos 
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quais se encontrou a solução própria através de um desconto, 
nas rendas dos jogos, de uma parcela retida na bilheteria do 
jogo em favor da Previdência, para pagamento de dívidas 
atrasadas. 

Com esse processo, o órgão previdenciârio passaria a 
contar, não só com o pagamento das contribuições do mês 
respectivo, mas com uma boa s_om_a, já que de todos os 
municípios devedOI:'es, que chegam a 5.000, haveria retenção 
nos bancos pagadores do ICM de uma quantia senão ele
vada, pelo menos mensalmente garantida. 

Na hipótese, fixando-se a quitação da dívida atrasada 
sem quota previdenciãria, sem correção monetária e sem 
multa, num prazo, por exemplo, de 20 anos, ou seja, 240 
prestações, ou até mais, para permitir a quitação do débito, 
cujo recebimento seria absolutamente certo, porque descon
tado do ICM, a Previdência teria substancialmente reforça
das al; suas arrecadações e ofereceria condições para que os 
municfpios, de boa vontade, liquidassem seus velhos débitos 
para com os seus cofres. 

Quem sabe, Senhor Ministro, a idéia poderia prevalecer 
igualmente para o FGTS, já que a situação das contribuições 
pelo FGTS por parte das Prefeituras, suas Empresas e 
Autarquias é, mais ou menos, parecida com a do antigo 
INPS. 

Na perspectiva de estar sugerindo a V. Ex• uma iniciati
va prática, oportuna e justa, subscrevemo-nos, com elevada 
consideração e apreço. - Francisco Al!laral, Prefeito 
Municipal." 

Sr. Presidente, eis a série de sugestões formuladas ao Ministro 
Luis Gonzaga do Nascimento e Silva pelo Prefeito de uma das 
maiores cidades brasileiras. 

Queira Deus que seja encontrada, no menor espaço de tempo 
possível, uma solução que ponha termo a esta dificil situação -
angustiante para mais de 3 mil das nossas comunas interioranas. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Não há mais orado~ 
res inscritos. (Pausa.) 

A Presidência designa para a sessão ordin_ária de amanhã a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 68, de 
1975 (n9 987 /D/72, na Casa de origem), que autoriza o apro
veitamento dos cegos no Serviço Público e na empresa privada e de
termina outras providências, tendo 

PARECERES, sob n"'s 773 a 776, de 1977, das Comissões: 
-de Sadde (após audiência do Ministério da Educação e Cultu

ra), favorável ao Projeto, nos termos do"Substitutivo que apresenta; 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridi· 

cidade do Substituvo da Comissão de Saúde; 
- de Serviço Públh:o Civil, favorãvel ao Substitutivo, com 

subemenda que oferece; e 
-de Legislaçio Social, favorável ao Substitutivo da Comissão 

de Saúde e contrário à subemenda a ele oferecida. 

-2-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n"' 293, 
de l976~Complementar, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que in· 
traduz modificação na Lei Complementar n"' 26, de 11 de setembro 
de 1975, para o fim de permitir a utilização do PIS~PASEP na 
aquisição ou construção de casa própria, tendo 

PARECERES, sob n"'s 454 e455, de 1977, das Comissões: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridi

cidade e, no mérito, favorável; e 

-de Legislação Social, contrãrio, com voto vencido, em separa
do, do Sr. Senador Nelson Carneiro e voto vencido dos_Srs. Senado
res Lázaro Barboza e Orestes Quércia. 

-3-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n.,. 9, de 
1978 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como 
conclusão de seu Parecer n"' 51, de 1978), que suspende a execução do 
art. 10 do Decreto-lei Federal n' 1.216, de 9 de maio de 1972 e do§ 21" 
do art. 98 da Lei Paulista n9 440, de 24 de setembro de 1974. 

-4-

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 480, de 1977, do 
Sr. Senador Otair Becker, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, de artigo referente à emancipação politica do Mu
nicípio de Luiz Alves, Estado de Santa Catarina. 

-5-

Votação, em turno único, do Requerimento n' 500, de 1977, do 
Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, dos discursos proferidos pelo Chanceler Azeredo 
da Silveira e pelo Secretário de Estado Cyru-s Vance, no dia 23 de no
vembro de 1977. 

-6-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da cons
titucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n"' 40, de 1976, do Sr. Senador Mauro 
Benevides, que dispõe sobre o processo de fiscalização pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senaçio Federal, dos atos do Poder Executivo e 
os da administração indireta, tendo 

PARECERES, sob n's 214 e598, de 1977, da Comissão: 
-de Constltuiçio e Justiça- 1' pronunciamento: pela incons

titucionalidade, com voto vencido dos Srs. Senadores Nelson Carnei
ro e Dirceu Cardoso; e 29 pronunciamento: (reexame solicitado em 
Plenário): ratificando o seu parecer anterior. 

-7-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da consti
tucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento In
terno), do Projeto de Lei do Senado n9 205, de 1976, do Sr. 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 

PARECERES, sob n9s 953, de 1976, e 560, de 1977, da Comis~ 
são: 

..:.:... de Constituição e Justiça- 1"' pronunciamento: pela incons
titucionalidade e injuridicidade, com voto vencido do Sr~ Senador 
Nelson Carneiro; 29 pronunciamento: (reexame solicitado em Plená
rio), ratificando seu parecer anterior, com voto Vencido do Sr. Sena
dor Nelson Carneiro. 

são. 
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Estã encerrada a ses-

(Levanta-se a sessdo às 17 horas e 20 minutos.) 

ATA DA 18Jo SESSAO, REALIZADA EM 21-10-77 
(Publicada no DCN- Seçio II- de 22-11).77) 

RETIF!CAÇOES 

No Parecer n9 81 O /77, da Comissão" de Redação, oferecendo a 
redação do vencido, para o l Q turno regimental, do Projeto de Lei do 
Senado nQ 64, de 1974, que estabelece que, se o Instituto Nacional de 
Previdência Social-. INPS- não prestar assistência médica à ges
tante, deverã reembolsar o segurado pelas despesas comprovadamen
te realizadas: 

Na página 5967, 2~ coluna, no Parecer, 
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Onde se lê: 
Redação do vencido para o 2~> turno regimental, do Projeto ... 
A Comissão apresenta a redação do vencido, para o 29 turno re

gimental, ... 
Leia-se; 

Redação do vencido para o 19 turno regimental, do Projeto ... 
A Comíssão apresenta a redação da vencido, para o, 19 turno 

regimental, ... 

ATO DO PRESIDENTE 
n9 3, de 1978 

O Presidente do Senado Federal, usando da atribuição que lhe 
confere _o artigo 52, item 38, do Regimento Interno e de conformi
dade com a delegação de competência que lhe foi conferida pelo Ato 
n9 2, de 4 de abril de 1973, da Comissão Diretora, 

Resolve determinar a rescisão do contrato de trabalho do servi
dor Elisiârio Ferreira -Fonseca, a pedido, à vista do que consta do 

Processo n9 SA-000446 78 5, da função de Auxiliar de Portaria, 
Classe "C", Referência 13, do Quadro de Pessoal CLT, a partir de }9 

de agosto de 1977. 
Senado Federal, 14 de março de 1978.- Petrônlo Portella, Presi

dente. 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS 

AVISO 

O Instituto de Previdência dos Congressistas comunica aos 
senhores associados que, nos termos do artigo 5', item I, letra .. A", 
~da Lei n9 6.017, de 31. de dezembro de 1913, realizará Assemblêiá~Ge
ral Ordinária no dia 29 de março do corrente, às 9:00 horas, na sede 
do IPC, 16' andar do.Anexo I da Câmara dos Deputados, a fim de 
dar a conhecer o relatório da presidência referente ao exercício de 
I9TI. . 

Brasflia, 27 de março de 1978.- Zélia da Slll'B Oliveira, Direto
ra da Secretaria. 

ATAS DAS COMISSOES 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 6, de 
1978 (CN}, que submete à deliberação do Congresso Nacional 
o texto do Decreto-lei n' 1.588, de 19 de dezembro de 1977, 
que "fixa alíquotas do Imposto de Importaçio nos c6dlgos da 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias que enumera, e dá 
outras providências". 

ATA DA I• REUNIA O (INSTALAÇÃO), 
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 1978 

Às dezesseis horas do dia dezesseis de março do ano de mil 
novecentos e setenta e oito, na Sala "Clóvis Bevilacqua", presentes 
os Srs. Senadores Braga Júnior, Cattete Pinheíro, Henrique de La 
Rocque, Wilson Gonçalves, Osires Teixeira, Italivio Coelho e 
Srs. Deputados Nunes Rocha, Adornar Pereira, Pacheco Chaves, 
Fernando Coelho e Mário Moreira, reüne-se a Comissão Mista 
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 6, de 
1978 (CN), que submete à deliberação do Congresso Nacional o 
texto do Decreto-lei n' 1.588, de 19 de-dezembro de 1977, que .. fixa 
aliquotas do Imposto de Importação nos códigos da Nomenclatura: 
Brasileira de Mercadorias que enumera, e dá outras providências". 

Deixam de compareCer, por motivo justificado, os Srs. Senado
res Arnon de Mello, Evelâsio Vieira, Gilvan Rocha, Hugo Ramos e 
Srs. Deputados Fernando Gonçalves, Igo Losso, Ulisses Potiguar, 
Antônio Ferreira, Marcondes Gadelha e João Menezes. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência o Senhor Senador Henrique de La Rocque, que declara 
instalada a Comissão_. - -

A fim de cumprir dispositivo regimental o Senhor Presidente 
esclarece que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice
Presidente. Distribuídas as cédulas o Sr. Presidente convida para 
funcionar como escrutinador o Senhor Deputado Mário Moreira. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Hugo Ramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • 12 votos 
Em branco .................. ~ ...•.•..••.. A ~~- _ 1 voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador Braga Jünior .......• -.. ~ .....•••. _. . . . • 12 votos 
Em branco .......... , ç .---. -..--.---.---, .----.--. , •••••••.•• ._ •• -- - 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vlce
Presidente, os Srs. Senadores Hu~o Ramos e Braga Júnior. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Braga Júnior, Vice
Presidente no exercício da Presidência, agradece em nOme do Sena
dor Hugo Ramos e no seu próprio a honra com que foram distingui
dos e designa o Senhor Deputado Adornar Pereira para relatar a 
matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, c para cons
tar eu, Eliete de Souza Ferreira, Assistente de Comissão, lavrei a 
pr!sente Ata que, lida e apr0t1ada, será assinada pelo Senhor 
Presidente, demais membros da Comissão_ e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 10, 
de 1978--CN, que submete a. deliberaçio do Congresso Naclonal 
o texto do Decreto-lei n' 1.591, de 21 de dezembro de 1977, 
que "dispõe sobre a implantaçio do Grupo-Direçio e Assistên
cia Intermediárias, do Plano de Oasslficaçio de Cargos do 
Serviço CivU do Dlstrlto Federal, e dá outras providências". 

ATA DA I • REUNIÃO (INSTALAÇAO), 
REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 1978 

Aos vinte dias dO mês de março do ano de mil novecentos e se
tenta e oito, às dezesseis horas, na sala Clóvis Bevilacqua, presCntes 
os Srs. Senadores Cattete Pinheiro, Alexandre Costa, Wilson 
Gonçalves, Murilo Paraíso, Augusto Franco, Otto Lehmann, Osires 
Teixeira, Saldariha Derzi, Benjamim Farah e DeputadoS Passos Por
to, Ivahir Garcia, Hêlio Levy e Onfsio Ludovico, reúne-se a Comis
são Mista incumbida de estudo _e parecer sobre a Mensagem n' 10, de 
1978-CN, que submete à -deliberaÇão do Congresso-Nacional o texto 
do Decreto-lei n9 1.592, de 21 de dezembro de 1977, que .. dispõe 
sobre a implantação do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, 
do Plano de Classificação de Cargos do Serviço Civil-do-:Distrlto FC:. 
deral, e dâ outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena
dores Lázaro Barboza, Hugo Ramos e Deputados Paulo Ferraz, 
Arlindo Kunzler, José Maurício, Paes de Andr.ãde, Henrique Car-
doso, Alcir Pimenta e Olivir Gabardo. -

De acordo com o que preceitua o Regimento Corrium, _âssume a 
Presidência, eventualmente, o Sr. Senador Augusto Franco, que de
clara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental o Sr. Presidente esClare
ce que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice--Presidente. 
Distribuídas as cêdulas, o Sr. Senador Augusto Fr:;lnco convid3. o Sr. 
Deputado Paulo Ferra,. n~r~ f>mcionar como escrutinador. 
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Procedida a eleição, verifica=se o seguinte resultado: 

Para Prll'sldente: 

Senador Benjamim Farah ... , ...........••••. 12 
Em branco ..................... , ..•.••••••• 1 

Para Vlce-Presldente: 

Senador Otto Lehmann ... , ................ , . li 
Senador Saldanha Derzf . -.-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

votos 
voto 

votos 
votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice
Presidente, os Srs. Senadores Benjamim Farah e Otto Lehmann. 

Assumindo a Presidência, o Sr. Senador Benjamim Farah 
agradece em norne' do Sr. Senador Otto Lehmann e no seu próprio a 
honra com que foram distinguidos e designa o Sr. Deputado Passos 
Porto para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para cons
tar, eu, Alfeu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a presente 
Ata, que, lida e aprovada, serã assinada pelo Sr. Presidente, demais 
membros da Comissão e vai à pUblicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de cstudu c parecc..•r sobrl!- a Mensagem n~ 3. de 
1978 {CN), que submete à deliberação do C'ongrcssu Nacional 
o texto do Decreto-lei na 1.585, d<.> 30 de noH•mbro dl' 1977 • 
que "concede isenção dos lmpo~tos de lmportaf,;àO c sobre Pro
dutos Industrializados ao material que indica, importado pela 
ARSA- Aeroportos do Rio de JaneiroS/A ••. 

ATA DA 2• REUNI AO, REALIZADA 
EM 14 DE MARÇO DE 1978 

Ãs dezesseis horas e trinta minutos do dia quatorze de março do 
ano de mil novecentos e setenta e alto, na Sala Clóvis Bevilácqua, 
reúne-se a Comissão Mista incumbida de estl]do e parecer sobre a 
Mensagem n'i' 3, de ! 978 (CN),_ que submete à deliberação do Con
gresso Nacional o texto do Decreto-lei nY 1.585, de_30 de novembro 
de 1977, que .. concede isenção dos Impostos de Importação e sobre 
Produtos Industrializados ao material que indica, importado pela 
ARSA - Aeroportos do Rio de Janeiro S(A'', presentes os 
Senhores Senadores Alexandre Costa, Lourival Baptista, Luiz 
Cavalcante, Otto Lehmann, Saldanha Derzi, Wilson Gonçalves, 
Evandro Carreifa e Lázaro Barboza e os Senhores Deputados Nina 
Ribeiro, Daso Coimbra, Jonas Carlos, Abel A vila, Henrique Pretti e 
Brígido Tinoco. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Henrique de La Rocque, João Calmon e Evelásio Vieira e 
os Senhores Deputados Jarmund Nasser, Daniel Silva, Erasmo 
Martins Pedro. José Bonifácio Neto e Genival Tourinho. 

O Senhor Pre)l.identc, Dermtado Brfgido Tinoco, ao const(ltar a 
existência de número regimental, declara abertos os trabalhos da 
reunião, e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior que, em 
seguida, é dada como aorovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator da Matéria, Senador Saldanha Derzi_, que emite parecer favo
rável à Mensagem n'i' 3, dt: 1978 {C!\1). nos termos de Projeto de 
Decreto Legislativo que oferece como conclusão. 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado por 
unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e, 
pura constar. eu, Harotdo Pereira Fernandes, Assistente de 
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada pelo 
Senhor Presidente e vai à publicação. 

COMISSÁO MISTA 

Incumbidlt de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n9 1, 
de 1978 (CN), que "altera a redação do art. 7Y da Lei 
n' 6.223, de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a fiscaliza
ção financeira e orçamentária da União pelo Congresso Na
cional". 

ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO}, 
REALIZADA EM 9 DE MARÇO DE 1978 

Ã:::. dczcssete horas do dia nove de março do ano de mil novecen
tos e setenta e oito, na Sala "Clóvis Bevilácqua", reúne-se a 
Comissão Mista incumbida de_ estUdo e parecer sobre o Projeto de 
Lei n9 1, de 1978 (CN), que "altera a redação do art. 7Y da Lei 
nY 6.223, de 14 de julho de 1975, que diSpõe sobre a fiscalização 
financeira e orçameiuáiia da União pelo Congresso Nacional", 
presentes os Senhores Senadores Helvídio Nunes, Lourival Baptista, 
Osires Teixeira, Ruy Santos, Saldanha Derzi e Mauro Benevides e os 
Deputados Josias Leite, Jorge Arbage, Nunes Rocha, Peixoto Filho, 
Dias Menezes, Joel Ferreira e Octacílio Queiroz. 

Deixam de comparecer, por motivo JUstificado, os Senhores 
Senadores Braga Júnior, Josê Sarney, Yirgflio Távora, Leite Chaves 
e Cunha Lima e os Deputados Theódulo Albuquerque, Claudino 
SaJics c José Bonifácio Neto. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência o Senhor Senador Ruy Santos, que declara instalada a 
Comissão. -

A fim de cumprir dispositivo regimental, o Presidente eventual 
esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice~ 
Presidente. Distribuídas as cédulas, a Presidência convida o Senhor 
Senador Lourival Baptista para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado José Bonifácio Neto 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Josias Leite ......................... . 
Em branco ........ , ... , ..... ~--~· ............ . 

13 votos 

12 votos 
1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice
Presidente da Comissão, os Senhores Deputados Josê Bonifãeio 
Neto e Josias Leite. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Josias Leite, Vice
Presidente da Comissão eleito, agradece em nome do Senhor Depu
tado José Bonifácio Neto e no seu próprio, a honra com que foram 
distinguidos e designa o Senhor Senador Osires Teixeira para relatar 
a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e., 
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da 
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente, demais Membros da Comissão e vai à 
publicação. 

COMISSÃO DE EDUCAÇAO E CULTURA 

ATA DA I' REUNIÃO, REALIZADA 
EM 16 DE MARÇO DE 1978. 

As dez horas do dia dezesseis de março do ano de mil novecen
tos e setenta e oito, na Sala "Clóvis Bevilacqua", presentes os Senho
res Senadores João Calmon - Presidente, Otto Lehmann, Ruy San
tos, Adalberto Sena, Evelásio Vieira, Heitor Dias, Arnon de Mello e 
Heh•ídio Nunes, reúne-se a Comissão de Educação e Cultura. 

Deixam de comparecer por motivo justificado, os Senhores Se
nadores Tarso Outra, Gustavo Capanema, Jarbas Passarinho, Catte
te Pinheiro e Paulo Brossard. 

E dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que em segui
da, ê dada como aprovada. 
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São lidos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres constan
tes da pauta dos trabalhos: 

Pelo Senhor Senador Helvfdlo Nunes 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado nt 149, de 1977, 
que "dispõe sobre a localização das sedes do Conselho Nacional de 
DCsportos e da Confederação Brasileira de Desportos, c dá outras 
providências". 

Pelo Senhor Senador Heitor Diu 

Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n<~ 169, de 1976, 
que "dispõe sobre os cursos de Fonoaudiologia, regulamenta a pro
fissão de Fonoaudiólogo, e dá outras providências.,. 

Parecer contrârio ao Projeto de Lei da Câmara nv 62, de 1977, 
que "dispõe sobre a instalação de concurso público para escolha do 
hino oficial ao 13 de maio". 

Pelo Senhor Senador Amon de Mello 

Parecer contrârio ao Projeto de Lei do Senado nv 134, de 1975, 
que "institui o Dia Brasileiro de Estudos Antârticos". 

Parecer favorável nos termos do Substitutivo, ao Projeto de Lei 
do Senado nv 82, de 1975, que .. determina que metade do montante 
das subvenções ordinárias recebidas pelos estabelecimentos de ensi
no deverá ser obrigatoriamente restituída sob forma de bolsa de estu
do". 

Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado nv 166, de 1977, 
que .. dispõe sobre o tombamento da sede da Fazenda Santa Mônica, 
em Valença, Estado do Rio de Janeiro, antiga propriedade do Barão 
de Uru_raí, onde Duque de Caxias morou na velhice, e viria a falecer, 
e dá outras providências". 

Pelo Senhor Senador Otto Lebmann 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n• 224. de 1976. 
que .. estabelece a obrigatoriedade de apresentação de m6sica uao vi
vo" em emissoras de televisão e nas casas de diversões, e dá outras 
providências". 

Por último, o Senhor Senador Otto Lehmann, relata parecer fa
vorável ao Projeto de Lei do Senado nv 201, de 1977, que "limita o 
comércio de livros a estabelecimentos especializados no ramo, e dâ. 
outras providências". Na oportunidade, o Senhor Presidente conce
de vista da matêria, ao Senhor Senador Ruy Santos. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente esclarece que, dando conti
nuidade ao Projeto Educação, reiterará os convites, formulados aos 
ex-Ministros de Educação, Senhores Gustavo Capanema, Tarso Ou
tra e Antônio Balbino. Comunica, ainda que as contribuições enca
minhadas pelo Senhor Paulo de Tarso à este órgão, tão togo recebi
das, serão distribuídas aos Senhores membros. 

Com. a palavra, o Senhor Senador Evelásio Vieira transmite à 
Comissão que, atrav~s da magnífica contribuição dos Presidentes 
dos Clubes, os atletas puderam comparecer às conferências e que 
dentro de vinte dias, no mâximo, serão reiniciados os trabalhos sobre 
os Desportos, cujo relatório geral pretende apresentar no prazo de 
quatro meses. 

Finalmente, o Senhor Presidente, Senador João Calmon, sugere 
seja enviado um voto de congratulações à Fundação Roberto Mari
nho, pelo fabuloso trabalho do Telecurso do 2• grau, que estâ sendo 
adestrado e transmitido em cadeia nacional pela TV Globo. Propos
ta que, por unanimidade, é aprovada. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Sônia de Andrade Peixoto, Assistente, a presente Ata, que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
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MESA 

Presidente: 3'<'-S~retário: 

liDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Lide r 

Petrônio Portella {ARENA- PI) Henrique de La Rocque (ARENA- MA) 

Eurico Rezende 
Vice-líderes 
Heitor Dias 

Helvídio Nunes 
José Somey 
Mottos Leão 

Osires Teixeira 
Otto lehmonn 

Saldanha Derzi 
Virgílio Távora 

1 '<'-Vice·Presidente: 

Josê Lindoso (ARENA- AM) 49-Secretório: 

Renato Franco (ARENA- PA) 

2'<'-Vice-Presidente: 

Amoral Peixoto (MDB- RJ) 

1 '<'-Secretório: 

Suplentes de Secretário: 

LIDERANÇA DO MOS 
E DA MINORIA 

Uder 

Mendes Canele {ARENA- MT) 

29-Secretário: 

Mauro Benevides (MDB- CE) 

-- Altevirleal (ARENA- AC) 

Evandro Carreira (MDB- AM) 

_ Otair Becker (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

Franco Montoro 
Vke-líderes 

Roberto Saturnino 
Itamar Franco 
GHvmn Rocha 

Lózoro Barbozo 
Donton Jobim 

COMISSOES 

Direfor: José Soares de Oliveira Filho 

local: Anexo 11- Térreo-

Telefones: 23-6244 e 25-8505 - Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Ckiudio Carlos Rodrigues Costa 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefone: 25-8505- Ramais301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Otair Becker 

2. Benedito Ferreira 

3. ltalívio Coelho 

4. Murilo Paraíso 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 

Vice-Presidente: Otair Becker 

Supl&ntes 

ARENA 

1. Dinarte Mariz 
- 2. Saldanha Derzi 

3. MaHo,;; leão 

5. Vasconcelos Torres 

1. Agenor Maria 

2. Roberto Saturnino 

MDB 

_1. Adalberto Seno 

_2, Evelósio Yiéira 

Assistente: Cláudio Carlos Rodrigues Costa - Ramais 301 e 313 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:30horas 

local: Sala "CI6vis.Beviláçqoa"- Anexo 11 ~Ramal 623_ 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Di norte Mariz 
Vice-Presidente, Evondro Carreira 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1, Heitor Dias 1. Saldanha Derzi 
2. Jorbas Passarinho 2. José Sarney 
3. Dinarte Mariz 3. Otoir Becker 
4. Teotónio Vilela 
5. Braga Junior 

MDB 
1. Agenor Mario 1. Evelósio Vieira 
2. Evandro Carreiro 2. Gilvan Rocha 

Assistente: Lêdo Ferreira da Rocha- Ramol312 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sola "Clóvis Bevilácquo"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
( 15 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, DaniCI Krieger 
]9. Vice-Presidente: Accioly Filho 
29-Vice-Presidente: Leite Choves 

Titulares 

"1. Accioly Filho 
2. Gustavo Capanemo 
3. Daniel Krieger 
4. Eurico Rezende 
5. Heitor Dias 
6. Helvídio Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
8. ltalívio Coelho 
9. Otto Lehmonn 

10._ Osires_Teixeiro 

1. Dirceu Cardoso 
2. Leite Chaves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossord 
5. Ore&tes Quércia 

Suplentes 
ARENA 

1 . Mottos leão 
2. Lenoir Vergas 
3. Arnon de Mello 
4. Vasconcelo5 Torres 
5. Milton Cabral 
6. José Sorney 

MDB 
1. Franco Montara 
2. Lcizaro Barbozo 
3. Cunho lima 

Assistente: Mario Helena Bueno Brandão- Ramal 305 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
local: Solo "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramol623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(1 1 membro:o} 

Titulares 

1. Heitor Dias 

2. Murifo Paraiso 

3, Cattete Pinheiro 

4, Osires Teixeira 

5, Saldanha Derzi 

6, Wilson Gonçalves 

7, Virgílio Tdvora 

8, Alexandre Costa 

I. Itamar Franco 

2, lózarq Barboza 

3, Adalberto Sena 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Wilson Gonçalves 

Vice-Presidente: Itamar Franco 

Suplentes 

ARENA 

1. Augusto Franco 

2. José Samey 

3. Braga Juntar 

4. Altevir leal 

5. luiz Cavalcante 

MDB 

1. Evondro Carreiro 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo li- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice-Presidente: Vasconcelos Torre~ 

Titulares 

1. Milton Cabral 

2. Arnon de Mel/o 

3. José Guiomard 

4. luiz Cavalcante 

5. Murilo Paroiso 

6. Vasconcelos Torres 

7. Dinarte Mariz 

8. Otair Becker 

1. Franco Montoro 

2. Marcos Freire 

3. Roberto Soturnino 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. CaHete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. José Sorney 

4. Domício Gondim 

S. Jarbas PassariMo 

1. Agenor Maria 

2. OreStes Quércla 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Rama/675 

Reuniões: Quartos-feira:>, às 10:30 horas 

local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 

Vice·Presidente: Evelásio Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Torso Outra 1. Helvidlo Nunes 

2. Gustavo Capanemo 2. Ruy Santos 

3. João Calmon 3. Amon de Mello 

4. Otto lehmonn 4. Heitor Dias 

5. Jorbas Passarinho 

6. CoHete Pinheiro 

MOS 

1. Evelásio Vieira 1. Franco Montara 

2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Seno 

Assistente: Cleide Mario B. F. Cruz - Ramal 598 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

local: Sola "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Paulo Brossard 

Vice·Presidente: Comício Gondim 

Titulares Suplentes 

ARENA 

L Teotônio Vilela 

2, Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4, Comício Gondim 

5, Helvídio Nunes 

6, lenoir Vergas 

7, Mattos Leão 

8, Rvy Santos 

9, Braga Junior 

lO, Torso Outro 

IL Virgílio T óvora 

12. Magalhães Pinto 

MDB 

L Paulo Brossard 

2, Evelósio Vieira 

3, Gilvon Rocha 

4, Roberto Soturnino 

5, Cunha lima 

Assistente: Cãndido Hippertt- Ramal676 

Reuniões: Quinto5-feiros, às 9:00 horas 

1. Cottete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. Lourivol Baptista 

4. Daniel Krieger 

5. José Guiomord 

6. José Sarney 

7. Saldanha Derzi 

1. Danton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreiro 

local: Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11- Ramal 623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOéiAL- (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

1 . Jessé Freire 
2. Ruy Santos 
3. lenolr Vergas 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vlce-Presidente: Orestes Quércia 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junlor 
2. Virgílio Távora 
3. Osires Teixeira 

4. Jarbas Passarinho 4. Domido Gondim 
5. Lourival Baptista 
6. Accioly Filho 

MDB 
1. Franco Montara 1. Lázaro Barboza 
2. Orestes Quércia 2. Cunho Lima 
3. Nelson Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal675 
Reuniões: Quintas·feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala "CI6vis Bevilócqua"- Anexo U- Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7membros) 

Titulares 

1. Milton Cabral 
2. Domiclo Gondim 
3. Amon de Mello 
4. Luiz Cavalcante. 

COMPOSIÇÃO 

Pret:idente: Jarbas Passarinho 
Vice·Presidente: luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. Murilo Paraíso 
3. Virgllio Távora 

5. Jarbas Passarinho 
MOB 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306 

Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas 

locah Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 

Titulares 

1. Helvldio Nunes 
2. OHo lehmann 
3. Saldanha Derzi 

1. Danton Jobim 
2. Adalberto Sena 

(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Seno 
Vice-Presidente: Helvfdio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. Virgllio Távora 
2. Arnon de Mello 
3. Jarbas Passarinho 

MOB 
1. Dirceu Cardoso 

Assistente: Maria Carmen Casfro Souza- Ramol134 
Reuniões: Quiritos·feiros, à5 12:00 horas 
Local: Sala "CI6vis Bevílácquo"- Anexo ll- Ramal623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Magalhães Pinto 

1'i'-Vice-Presidente: Saldanha Derzi 

2"'-Vice·Presidente: Nelson Carneiro 

Titulares 

1 . Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Tóvora 

4. Jessé Freire 

5. Arnon de Mello 

6. Saldanha Derzi 

7. José Sarney 

8. João Colmon 

9. Augusto Franco 

1 O Otto Lehmonn 

l. Danton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. leite Chaves 

S. Nelson Carneiro 

ARENA 

MOB 

Assistente: C8ndido HipperH- Ramal676 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:30 horas 

Suplentes 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Castelo-Bronco 

3. Helvídio Nunes 

4. Domicio Gondim 

S. Jarbas Passarinho 

6. Luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3._ Roberto Saturnino 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 

Titulares 

1. Altevir Leal 

2, Ruy Santos 

3. Cattete Pinheiro 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Ruy Santos 

Vice-Presidente: Altevir Leal 

Suplentes 

ARENA 

1 , Saldanha Derzi 

2. ltalívio Coelho 

3. Osires Teixeira 

4. Fausto Castefo-Branco 

5. lourival Baptista 

MOS 

l. Adalberto Sena l. Benjamim Farah 

2. Gilvan Rocha 2. Cunho lima 

.Assistente: Lêda Ferreira do Rocha- Romol312 

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

Titulares 

1. José Guiomard 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice-Presidente: Augusto Franco 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgílio T óvoro 3. Dinorte Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MDB 
1. Adalberto Sena 1. Agenor Maria 
2. Benjamim Foroh 2. Dirceu Cardoso 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO POBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titulares 

1. lenoir Vergas 
2, Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
A. Heitor Dias 
5. Saldanha Oerzi 

1. Benjamim Faroh 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benjamim Faro h 
Vice·Presidente: Lenoir Vargas 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Casto 
2. Gustavo Caponema 
3. Mottos le6o 

MDB 
1. Danton Jobim 
2. Lázaro Barbozo 

Assistente: Sônio Andrade Peixoto- Ramal 307 
Reuniões: Quintos-feiras, às 9:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo li -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PO BLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lourival Baptista 
Vi ce-Presidente: Alexandre Costa 

Titulares 

1. Alexandre Costa 
2. Luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4, lourival Baptista 
5, Mattos leào 

1. Evondro Carreira 
2. Evelósio Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1, Otto Lehmann 
2. Teot6nioVilela 
3. Wilson Gonçalves 

1. Lózaro Borbozo 
2. Roberto Saturnino 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comiss3es Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
local: Anexo li- Térreo 
Telefone: 25·8505 - Roma I 303 · 

1) Comissões Temporórias para Projetas do Congresso Nacional 
2) Comissões Temporárias para Apreciação dct Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissào Mista do Projeto de lei Orçam&ntória (art. 90 do Regimento 

Comum). 

Assistentes de Comissões: Horoldo Pereira Fernandes - Roma[ 67 4; 
Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Maria 8, F. Cruz- Ramal 598; 
Mauro Lopes de Sá- Ramal310, 

SERVIÇO DE COMISSÓES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIÓES DAS COMISSÓES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1978 

.HORAS 'l;ERÇA SAL AS ASSIS~ENT.E HORAS QUINTA SAL AS ASSIS:E.."iT.E 

C,T, RUY EARBOSA RONALDO 09:00 C.P. CLClVIS 9EVILA:CQl1A CANDIDO 
Ramahl - 621 e 716 Ran:al - 623 

10:00 

C.A.R, CLClVIS BEVrLA:CQlJA WJA 09:30 C.S.P.C. RUY BARBOSA SONIA 
Ramal - 623 Ramais - 621 e 716 

C.A. CLClVIS BEVJ:LA:CQlJA CLJ{llDIO C.E.e. CLCIVIS BE'li.IJ::CQlJA CLEIDE 

10:30 
Ramal - 623 COSTA 

10:00 
Ramal - 623 

C.R.E. RtrY BARBOSA. C!NDIDO C.D.F. RUY BARBOSA RONALDO 
Ramais - 621 e 716 Ra~ a,:$ - 621 e 71 

HOP..AS Q"'JA~A SAL AS ASSISTEN:r:E c.L.s. CLClVIS :BEVIL!CQ1JA DJUiiEL - Ramal - 623 
ll:OO 

09:00 c.s.N. RUY BARBOSA LEDA .RUY :BARBOSA LEDA Ramau - 621 e 716 c.s. 
Ramais - 621 e 71 

C.C.J C UI VIS EEVI L.itCQUA MARIA 12:00 C.R. 
CUIVIS BEVILJ!:CQtJA l!I.RIA 

10:00 Ramal - 623 HELENA Ramal - 623 CAlli<EM 

C.:M".E. RUY EARBOSA RONALDO 
RalllaiS - 621 e 716 

10:)0 C.E. RUY BARBOSA DANIEL 
P.az:w.ls - 621 e 716 





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

ANO XXXIII - N• 017 QUARTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 1978 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

I- ATA DA 23• SESSÃO, EM 28 DE MARÇO DE 1978 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Comunicação 

-Da Liderança da ARENA, de substituição de membro 
em Comissão Mista do Congresso Nacional. 

1.2.2- Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n~> 27 f78, de autoria do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, que assegura ao atleta profissional 
de futebol acidentado no exercício da atividade remuneração in· 
tegral durante o período de convalescença. 

-Projeto de Lei do Senado nl' 28/78, de autoria do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, que dâ nova redação ao artigo 649 
e parágrafo primeiro da Consolidação das Leis do Trabalho. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR LD_URI_VAL BAPTISTA - Homenagem ao 
Ministro Bilac Pinto no momento em que S. Ex• se afasta do Su
premo Tribunal Federal. 

SENADOR ALEXANDRE COSTA - Apelo ao Sr. Mi
nistro Ney Braga, em favor do acolhimento de requerimento en
caminhado por professores da Fundação Universidade do 
Maranhão ao Diretor do Departamento de Assuntos Univer
sitârios do Ministério da Educação e Cultura, solicitando o en
quadramento dos seus cargos no Quadro Suplementar daquela 
Secretaria de Estado. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n\' 68, de 1975 (no 987-0(72, na 
Casa de origem), que autoriza o aproveitamento dos cegos no 
Serviço Público e na empresa privada, e determina outras provi
dências. Votaçio adiada para a sessão do dia 5 de abril próximo, 
nos termos do Requerimento no 33/78. 

-Projeto de Lei do Senado no 293, de 1976-Complementar, 
do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que introduz modifi
cação na Lei Complementar n\' 26, de 11 de setembro de 1975, 
para o fim de permitir a utilização do PIS-PASEP na aquisição 
ou construção de casa própria. Votacio adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n~' 9, de 1978, que suspende a 
execução do ai't. 10 do Decreto-lei Federal no 1.216, de 9 de maio 
de 1972 e do § 2o do art. 98 da Lei Paulista no 440, de 24 de 
setembro de 1974. Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n'1 480, de 1977, do Senhor Senador Otair 
Becker, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
de artigo referente à emancipação política do Munic[pio de Luiz 
Alves, Estado de Santa Catarina. Votação_ adiada por falta de 
quorum. 

-Requerimento n9 500, de 1977, do Senhor Senador Leu
rival Baptista, solicitando a transcrição,.nos Anais do Senado Fe
deral, dos discursos proferidos pelo Chanceler Azeredo da 
Silve"ira e pdo Secretârio de Estado Cyrus Vance, no dia 23 de 
novembro de 1977. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado no 40, de 1976, do Senhor 
Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre o processo de fiscali
zação pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos 
atos do Poder Executivo e os da administração indireta. (Apre
ciação preliminar da constitucionalidade.) Vota.ç'ão adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 205, de 1976, do Senhor 
Senador Franco Montara, que dispõe sobre o regime de 
trabalho, remuneração e demais vantagens dos empregados nas 
empresas signatárias dos contratos de pesquisa de petróleo com 
.. cláusula de risco". (Apreciação preliminar da constitucionali
dade e juridicidade.) Votaçio adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ORESTES QUERCIA - Insensibilidade das 
autoridades da política económica do Governo em relação às rei
vindicações dos cafeicultores dos Estados de São Paulo, de 
Minas Gerais e do Paranâ. 

SENADOR EVANDRO CARREIRA - Combate à 
corrupção como um dos ideários da Revolução de 64. Ins
tauração de inquérito, pelo Departamento de Polícia Federal, 
destinado a apurar denúncias do industrial Rudolf Mirow, a res
peito de irregularidades na maioria das empresas estatais brasi
leiras. 

SENADOR AGENOR MARIA - Problemas da cotonicul
tura norte·rio-grandense. Política econômico-financcira do Go
verno Geisel. 
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SENADOR ORESTES QUERCIA- TranScurso do aniver-
sário natalício do ex-Senador Lino de Mattos. -

1.5- COMUN!CAÇÁO DA PRESIDENC!A 

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

1.6- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 24•SESSÃO, EM28DEMARÇO DE 1978 

2.1 -ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 -Comunicação da Presidência 

Recebimento do Ofício n9 S/4/78 (n9 151/78, na orígem), do 
Sr. Governador do Estado do Paraná, solicitando autorização do 
Senado para que aquele Estado possa realizar operação de em
préstimo externo para o fim que especifica. 

2.3 -ORDEM DO DIA 
-Projeto de Resolução n"' 6/78, que autoriza a Prefeitura 

Municipal de Monte Mar (SP) a elevar em Cr$ 1.127.799,75 (um 
milhão, cento e vinte e sete mil, setecentos e noventa e nove 
cruzeiros e setenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna. Aprovado. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n~' 10/78, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Olinda (PE) a elevar em Cr.S 451.427.915,35 (qua
trocentos e cinqUenta e um milhões, quatrocentos e vinte e sete 
mil, novecentos e quinze cruzeiros e- trinta e cinco centavos) o 

montante de sua dívida consolidada interna. Aprovado. A 
Comissão de Redação. 

2.4- MA TERIAS APRECIADAS APOS A ORDEM DO 
DIA 

- Redação final do Projeto de Resolução n"' 6(78, coils
tante do primeiro item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos 
do Requerimento n~' 34/78. A promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n"' 10/78, cons
tante do segundo item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos 
do Requerimento n"' 35/78. A promulgação. -

2.5- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PROXJ-
MA SESSÁO. ENCERRAMENTO. 

3- RETIFICAÇOES 

-Ata da 19' Sessão, realizada em 20-3-78 

4- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

- N~'s 4 e 5, de 1978. 

5- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRES-
SISTAS 

- Resolução n9 56, de 1978. 

6- MESA D!RETORA 

7- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA 23~SESSÃO, EM 28DEMARÇO DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura 

PRESIDÊNCIA DOS SRS.-JOSÉ LINDOSO, AMARAL PEIXOTO E MAURO BENEVIDES 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTE:S 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas 
Passarinho - Renato Franco ......,.. Alexandre Costa - Henrique de 
La Rocque-José Sarney- Helvídio Nunes- Mauro Benevides
Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Cunha Lima - MurHo 

Paraíso- Luiz Cavalcante- Augusto Franco- Lourival Baptista 
- Heitor Dias- Ruy Santos- Dirceu Cardoso - Eurico Rczcnde 
-Roberto Saturnino- Vasconcelos Torres- Benjamim Farah-
Gustavo Capan·ema - Itamar Franco - Orestes Quércia - Otto 
Lehmann- Benedito Ferreira: ... : Lázaro- Barboza- Osires Teixeira 
- Saldanha Derzi - Leite Chaves - Otair Becker - Daniel 
Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (José lindoso) - A-lista de presença 
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Hav_end_o número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1~'-Secretário. 

E lida a seg1dnte 

Do Líder da Maioria 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Petrônio Portella 
DD. Presidente do Senado Federal. 

Senhor Presidente: 

F.m 28 de marco de 1978. 

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 Helvídío Nunes, pelo nobre Sr. 
Senador Cattete Pinheiro, na Comissão Mista do Congresso Nacio
nal que dará parecer sobre o Projeto de Lei n~> 1, de 1978 (CN) que 
"altera a redaçào do art. 7? da Lei n? 6.223, de 14 de julho de 1975, 
que dispõe sobre a fiscalização -financeira e orçamentária da União 
pelo Congresso Nacional". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais 
alta estima e distinta consideração. - Eurico Rezende, Líder da 
Maioria. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Será feita a substitui
ção solicitada. 

rio. 
Sobre a mesa+ projetas de lei que serão lidos pelo Sr. l ~'-Secretá-

São lidos ns seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 27, DE 1978 

Assegura ao atleta profissional de futebol acidentado no 
exercicio da atividade remuneração Integral durante o periodo 
de convalescença. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I'~ O atleta profissional de futebol que for acidentado du
rante treinamento, exercício ou partida, amistosa ou oficial, promo
vida pela associação esportiva a que esteja vinculado, farã jus, du
rante o período de convalescença, à remuneraç~ que perceberia se 
estivesse no pleno exercício da atividade~ 
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Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, remuneração é a 
contra prestação_ pecuniãda devida ao atleta em razão do seu conM 
trato de trabalho, incluídas as gratificações, prêmios, abonos e 
demais quantias pagas a qualquer título. 

Art. 2'~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revo~ 
gadas as disposições contrárias. 

Justificação 

O Congresso Nacional resolveu em boa hora disciplinar a ativi
dade do atleta profissional de futebol, a exemplo do que já havia sido 
feito com relação a inúmeras outras profissões. A Lei n" 6354, de 
1976, malgrado algumas falhas, representou um significativo avanço 
do ponto de vista social pois erigiu em lei uma série de normas cujo 
valor vinculativo deriva de meros decretos executivos ou do costume. 

A celeridade que se impunha na apreciação da matêria não 
permitiu um exame aprofundado das peculiaridades que envolvem a 
atividade em questão. Cabe-nos agora aperfeiçoar a disciplina legal 
da matéria adotando medidas que assegurem maior proteção e jus
tiça a esta laboriosa categoria profissional. 

t=: com pesar que verificamos um inusitado incremento de violên
cia na disputa das contendas esportivas, notadamente do futebol. 
Não se pode aprioristicamente detei'minar as causas deste fenômeno 
nem estipular medidas para contê-lo. Constatamos, entretanto, que 
os grandes prejudicados são sempre os atletas profissionais, que por 
vezes são alijados durante meses do pleno exercício de sua profisSão. 
Não fosse suficientemente grave p sofriinento flsico, são eles ainda 
penalizados com uma redução indireta dos seus vencimentos, pois 
durante o período de convalescença não fazem legalmente jus às 
gratificações e prêmios normalmente pagos aos demais jogadores do 
clube. 

A medida legal que ora propomos visa assegurar um mfnimo de 
tranqUilidade e segurança a todos aqueles que exercem com fervor e 
empenho uma atividade que faz a alegria de inúmeros brasileiros. 

Sala das Sessões, 28 de março de 1978.- Vasconcelos Torres. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N'6.354-DE2 DE SETEMBRO DE 1976 

Dispõe sobre as relações de trabalho do atleta profissional 
de futebol, e dá outras providências. 

• •'' ''''''' • • '• • '• • • • ~r• • • • • •• •••-•• •,••~ o •• •~ -·- • , _ _.____,__,~ 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO No 28, DE 1978 

Dá nova redação ao artigo 649 e parágrafo primeiro da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l'~ O artigo 649 e respectivo parágrafo I q da Consolida
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto·lei n'~ 5.452, de 
1943, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 649. As Juntas só poderão conciliar, instruir ou julgar 
com a presença cje, pelo· menos, um vogal além do Presidente, cujo 
voto prevalecerá em caso de empate. 

§ IQ No julgamento dos embargos de declaração deverão estar 
presentes todos os membros da Junta qt•:! participãrarn da decisão 
recorrida. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário. 

Justificação 

A redação do artigo 649 da Cõnsolidação das Leis do Trabalho 
tem ensejado interpretações divergentes quanto ao número de rilem· 

bras que devem estar presentes para que o_ órgão possa deliberar 
validamente. A primeira parte do artigo dá a entender que basta a 
presença do Juiz togado ao afirmar que as Juntas podem julgar com 
qualquer número "sendo, porêm, indispensável a presença do 
presidente" ~A parte final do artigo, entretanto, enseja o entendimen
tQ_ de que ê necessária a presença de pelo menos um vogal, ao 
estipular que em caso de empate prevalece o voto do magistrado. 

A jurisprudência dos Tribunais tem pedido para a segunda tese, 
a noSso ver mais justa e consetânea com os próprios objetivos da 
Justiça laboral. A Constituição determina que no foro trabalhista 
seja "assegurada a paridade de representação de empregadores e 
trabalhadores" (art. 141 - § 4'~), não sendo pois lícito ao legisla
dor, e muito menos ao iÓ.têrprete, admitir que o órgão pOssa 
funcionar de maneira monocrática'. -

Por uma questão de coerência propomos que nos julgamentos 
dos embargos de declaração estejam sempre presentes os membros 
que participaram da decisão recorrida. 

Aperfeiçoando a processualística do trabalho, estaremos contri
buindo para a realização de uma justiça mais célere e segura. 

Sala das Sessões, 28 de março de 1978.- Vasconcelos Torres. 

LEGISLAÇAO CITADA 

DECRETO-LEI No 5.452, DE 1'DEMAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

Art. 649. As Juntas poderão conciliar, instruir ou julgar com 
qualquer número, sendo, porêm, indispensável a presença do presi
dente, cujo voto prevalecerá em caso de empate. 

§ 19 No julgamento de embargos deverão estar presentes todos 
os membros da Junta. 

§ 2" Na execução e na liquidação das decisões funciona apenas 
o presidente, 

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

O SR. PRESIDENTE (Josê Lindoso) - Os projetas que 
acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às comissões 
competentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, 

O SR. LOUR!VAL BAPTISTA (ARENA -SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na semana passada, requeri a transcrição, em nossos Anais, do 
magnífico e bem elaborado discurso com que o Ministro Leitão de 
Abreu homenageou, em nome do Supremo Tribunal Federal, o 
Ministro Bilac Pi'nto, por motivo de sua aposentadoria em nossa 
mais Alta Corte de Justiça. 

Ontem, não me encontrava no plenário quando aqui falou o 
nobre Senador Henrique de La Rocque, sobre a personalidade do 
ilustre Juiz que acaba de se afastar da atividade dejudicante. 

Hoje, aqui estou para incorporar ao nosso pronunciamento a 
carta dirigida ao insigne Ministro Thompsom Flores, Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, pelo Ministro Bilac Pinto, através da 
qual se despediu da instituição que integrou com inteligência e que 
tão bem soube honrar, a qual passo a ler: 

Brasília, 13 de fevereiro de 1978. 
Excelentíssimo Senhor Presidente Thompson Flores. 
Alcançado que fui pela aposentadoria compulsória no 

período de fêrias, venho apresentar a Vossa Excelência e aos 
eminentes colegas minhas despedid~s. 

Não há, para mim, COIIJ.O fazer"-segredo do pesar com 
que me afasto dessa Casa onde servi por mais de sete anos. A 
austeridade dos juízes com quem convivi, em ambiente 
cordial e afetuoso, marcar-me-á na lembrança, de modo 
indelével, o justo orgulho de haver exercido, ao seu lado, a 
função de jurisdicional. 
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Asseguro a Vossa Excelência que, dentre os cargos em 
que já me encontrei irivestido, nenhum excede em eminência 
ao de membro dessa Corte, nem me terá sido mais grato. 
Considero mesmo um privilégio ter ericerrado rffinba vida 
pública num posto que me empolgava e que procurei exercer 
com devoção. 

A mágoa única que levo comigo é a de não ter podido 
dar ao Tribunal e ao País contribuição mais extensa e valio
sa na interpretação de certos temas constituciomüs e de 
Direito Público, que continuam desafiando nossos juristas. 
Dentre esses temas, vale mencionar a questão das taxas 
fundadas no poder de polícia e do controle de sua legalidade 
pelo due process oflaw. 

Ao apartar-me desse augusto Colégio, rena.;~- a todos os 
seus integrantes a expressão do meu reconhecimento pelas 
atenções com que me honraram. Por igual, desejo agradecer 
a inestimável cooperação recebida dos Procuradores da 
República e de seu eminente chefe, o Professor Henrique 
Fonseca de Araújo, dos talentosos advogados que operam 
junto à Corte, de meus dois assessor~. dos funcionârios de 
meu gabinete e da secretaria do Tribunal. 

Doravante, onde quer que me encontre, e enquanto me 
restar alento, estarei empenhado num firme voto pelo 
crescente prestígio dessa Corte Suprema, e pela felicidade pes
soal de cada um dos seus membros. 

Creia-me, de Vossa Excelência, o leal admirador e amigo 
- Ministro Bilac Pinto. 

O Sr. Eurico Rczende (ARENA- ES) - Permite-me V. Ex• 
um aparte'? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Com 
muito prazer, eminente Líder Senador Eurico Rezende, 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Eu peço que V. Ex• 
fique na condição de intérprete do pensamento da Maioria da Casa, 
no momento em que louva a obra e o destino de Bilac Pinto. Mas, 
me permita V. Ex• destacar alguns pontos - e o farei resumida· 
mente- da marcante personalidade de Bilac Pinto. Sua atividade se 
desenvolveu em todos os ângulos do trabalho humano, ligado à potr~ 
tica, à cultura, à justiça e a económiii, além de haver pontificado na 
diplomacia brasileira, como embaixador do nosso País, na França. 
Como parlamentar, afora sua permanente vigilância democrâtica, 
ele prestou dois, entre muitos' relevantes serviços ao País: p primeiro, 
quando pronunciou dois ou três discursos a respeito da guerra 
revolucionãria, de que, naquela época, ninguém sabia o que era. 
Ouvia-se falar dela com vistas a um passado longínquo, que foi oves
tíqulo da revolução comunista. Mas, aqui, não se falava - nossa 
geração não conhecia guerra revolucionária, e eu me lembro, nesta 
época eu era Jeputado Estadual, de que li dois ou três discursos 
advertindo o Brasil e as_ au_toridades sobre o surto da guerra re
volucionária, sobre a sua primeira fase, a: segunda fase e a terceira 
fase, que é o assalto final ao poder. Numa outra oportunidade- e a 
verdade histórica precisa ser afirmada e evidenciada- deveu-se a ele 
a politica de estatização do petróleo. A mensagem enviada ao 
Congresso Nacional pelo Presidente Getúlio Vargas não cuidava da 
estatização. Foi a lula de Bilac Pinto, foi a pugnacidade de Bilac 
Pinto, foi o patriotismo e sobretudo a visão económica de Bilac 
Pinto que resguardou esta grande riqueza nacional, hoje responsável 
por tantos abalos _no mundo todo. No Supremo Tribunal Federal 
mostrou-se juiz brilhante e isento, cultuando sempre o humanismo 
jurídico. Como democrata sincero, em momento algum transigiu o 
seu compromisso em-favor da justiça e da liberdade. Daí por que 
desejo, com esses conceitos, dizer que as homenagens que V. Ex• 
presta, em nome da Maioria, a Bilac Pinto são tantas, mas serão pou
cas para caracterizar a grandeza de seu mérito. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Muito gra· 
to sou a V. Ex~, eminente Líder Eurico Rezende, no momento em 
que me distingue como porta-voz da_ maioria desta Casa. O 
pronunciamento que faço neste momento ficou por demais enriqueci-

do pelos conceitos emitidos por V, Ex•, a respeito da personalidade 
deste grande homem público, desse extraordinário brasileiro, que é o 
Ministro Bilac Pinto. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com pra-
zer. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- Desejo, nobre Sena
dor Lourival Baptista, congratular-me inicialmente com V, Ex• pela 
feliz iniciativa e logo em seguida, para associar-me às homenagens 
que V. Ex• presta ao Ministro Bilac Pinto. Sem dúvida alguma, 
V. Ex• presta homenagem a um dos grandes brasileiros. Quer como 
Parlamentar, quer como Presidente da Câmara dos Deputados, quer 
como Embaixador, quer, ultimamente, como Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, o homenageado deixa um rastro luminoso da intç
lectualidade, da honradez e, sobretudo, do elevado espírito público 
de que é possuidor. Muito obrigado. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito 
grato a V, Ex•, eminente Senador Alexandre Costa, pelo aparte que 
muito honra o nosso pronunciamento. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA-- MA)- Permite V. 
Ex• um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Ouço, com 
muito prazer, V. Ex• 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - Ninguém 
mais credenciado do que V. Ex• para falar sobre a personalidade do 
Ministro Bilac Pinto. De longa data, a amizade une a ambos na 
admiração recíproca. Na sessão de ontem, louvei o requerimento em 
que V. EJ~.' solicitava a transcrição, em nossos Anais, do discurso do 
Ministro Leitão de Abreu, feito por ocasião da sessão de .despedida 
do ilustre Ministro que neste instante feStejamos. Percorreu S. Ex•, 
com seu talento, vários setores da função pública. Professor eminen
te, Deputado destacado, coube-lhe a Presidência da Câmara dos 
Deputados, onde exerceu com esmero e dedicação aquela árdua fun
ção. Foi nosso Embaixador na França. Quando S. Ex• dirigiu os des
tinos da Câmara dos Deputados, era de ver-se, nobre Senador Louri
val Baptista, o seu cuidado nos assuntos sub judice na Mesa Diretora 
de então. Fazia questão de detalhar, desejava informes os mais 
concretos, para que pudesse dar a palavra final do Presidente acerca 
daquilo que se decidia. Deixando o Supremo Tribunal Federal, onde 
brilhou por tantos anos, lâ também, ficou a marca da sua invulgar 
personalidade, da sua grande cultura jurídica. E é notável- na carta 
que V. Ex• fez bem em lê-la- as despedidas do Ministro que partia, 
aos seus colegas de plenârio, companheiros de Tribunal, aos seus 
assessores, aos componentes do seu gabinete, aos funcionários do 
Supremo Tribunal Federal em firma, dizendo a todos o obrigado pe
lo que fizemos, por certo, na busca a que ele se impôs à verdade ju
rídica. Fez muito bem V. Ex• em requerer essa transcrição, em se 
inscrever para louvar, nesse instante, quem cumpriu tão bem com o 
seu dever por todas as funções públicas por que passou. Felicito o no
bre Senador Lourival Baptista pelo discurso que está a proferir, pelo 
tema que está a debater, pela homenagem que está a prestar. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Muito gra
to a V, Ex•, eminente Senador Henrique de La Rocque, por esse 
depoimento que dá, também, a respeito da personalidade marcante 
do Ministro Bilac Pinto. 

O Sr. Augusto Franco (ARENA- SE)- Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Ouço, com 
muito prazer, o eminente Senador Augusto Franco. 

_ O Sr. Augusto Franco (ARENA- SE)- Associo-me às pala
vras de V. Ex~. Senador Lourival Baptista, sobre a marcante perso
nalidade do Ministro Bilac Pinto, que serve como exemplo na vida 
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pública brasileira. Parlamentar eminente, Presidente que foi da ex
UDN, também seu Líder em êpocas diffceis por que passou o Brasil 
em 1963/1964. Professor catedrático e Ministro do Supremo Tribu
nal Federal, o Ministro Bilac Pinto é uma figura exponencial que 
prestou relevantes serviços à nossa Pátria. A estatura moral e 
intelectual de Bilac Pinto homenageamos pelo seu grande mere
cimento. Muito obrigado. 

OSR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Muito gra
to a V. Ex•, eminente Senador Augusto Fránco, por esse aparte que 
muito contribui para abrilhantar o nosso pronunciamento. 

O Sr. Daniel Krieger (ARENA - RS)- Permite V. Ex• um 
O Sr. Daniel Krieger (ARENA - RS) - Permite V. Ex• um 

aparte? 

O SR. LOURIVALBAPTISTA (ARENA- SE)- Ouço, com 
muito prazer, o eminente Senador Daniel Krieger, 

O Sr. Daniel Krieger (ARENA - RS) - Associo-me, de 
consciência e de coração, à justa homenagem que V. Ex• presta ao 
Ministro .Bilac Pinto. Ele foi um modelo em todas as atividades _que 
exerceu. Foi modelo de político, foi modelo de professor, foi modelo 
de magistrado, foi modelo na vida privada; ele ~ indiscutivelmente, 
uma maravilhosa expressão da grandeza e da dignidade brasileira. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Muito gra
to, eminente Senador Daniel Krieger, por esse aparte que -riüi.lto 
enaltece o pronunciamento que fazemos, exaltando a personalidade 
do insigne Ministro Bilac Pinto. 

O Sr. Helvidio Nunes (ARENA - PI) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Darei o 
aparte a V. Ex•, mas permita antes ouvir o Senador Benjamim 
Farah. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Quero cumprimentar 
V. Ex• pela homenagem que estâ prestando ao nobre Ministrp Bilac 
Pinto. Dou meu aparte como colega que fui de Bilac Pinto na Câ
mara Federal, que o eminente brasileiro dirigiu com muita fidalguia, 
com muita nobreza, com muita dignidade. Incorpore, entãO, V, Ex• 
ao seu discurso a minha solidariedade nessa homenagem ao Profes
sor Bilac Pinto, ao Deputado Bilac Pinto, ao Presidente da Câmara 
Bilac Pinto, ao Embaixador Bilac Pinto e ao Ministro Bilac Pinto, 
em resumo, ao homem de cultura, de inteligência, que enobreceu to
dos os postos que lhe foram confiados. Por tudo isso, ele merece o 
nosso respeito e as nossas homenagens. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito 
grato pelo aparte de V. Ex•, eminente Senador Benjamim Farah, e 
pelos conceitos emitidos a respeito do Ministro Bilac Pinto. 

Ouço, com muito prazer, o eminente Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Sabe V. Ex• que sou dos 
mais antigo.s amigos de Bilac Pinto, e não só amigo, mas admirador 
das suas grandes qualidades. Bílac Pinto encontrava-se nos Estados 
Unidos, quando o eminente Presidente Castello Branco lembrou-se 
do seu nome para presidir a Câmara dos Deputados. Naquela 
oportunidade, Bilac Pinto pôde demonstrar a austeridade, a lisura, a 
respons~bilidade no conduzir uma casa política. Sabe V. Ex• que 
uma das coisas que sempre pesaram sobre o Legislativo foi o desinte
resse do Legislativo no atender à licença para processar parlamen
tares. Bilac PintO, quando assumiu a Presidência da Câmara, encon
trou engavetados vários processos- t~nho a impressão de que mais 
de 20, muitos deles sem parecer - e comunicou ao Plenário que 
submeteria todos à decisão dos Deputados, e que se quisessem negar 
que negassem, mas não podia a Presidência se omitir em cumprir 
com a lei, E, assim, todos os processos pendentes de licença para pro
cessar Deputados foram votados. O Plenário negou a licença em 
todps os casos, mas Bilac Pinto cumpriu com o seu dever, mostrando 
e demonstrando as suas grandes qualidades de homem público. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito 
grato a V. Ex~, eminente Senador Ruy Santos, pelo depoimento que 
acaba de dar a esta Casa, a respeito das atitudes do ex-Ministro Bilac 
Pinto, como Presidente da Câmara dos Deputados, cargo esse que, 
como os outros que ocupou, tão bem soube exercer. 

Ouço, com muito prazer, o eminente Senador Helvídio Nunes. 

O Sr. Helvídio Nunes (ARENA- PI)- Permita V. Ex• nobre 
Senador Lourival Baptista, publicamente, através do aparte que 
V. Ex• me concede, renovar a sinceridade das minhas homenagens ao 
Professor Bilac Pinto. Disse renovar, porque hã muitos anos con~ 
servo e guardo com muito carinho o nome do Ptof~ssor Bilac Pinto 
no meu coração. Fui, em 1949, aluno daquele Professor na Facul~ 
da de di Direito da Universidade do Brasil. Depois, passei a acom
panhar a vida pública daquele eminente brasileiro; Deputado, Presi
dente de Partido, Presidente da Câmara, Embaixador, Ministro do 
Supremo Tribunal Federal. Sei que em todos esses cargos pelos quais 
passou e em todas as funções que exerceu o Professor Bilac Pinto 
demonstrou não apenas a firmeza do seu carãter, mas $obretudo os 
elevados e altíssimos conhecimentos jurídicos de que é possuidor. 
Para mim, mais do que Deputado, Presidente de Partido, Presidente 
da Câmara dos Deputados, Embaixador, Ministro do Supremo Tri
bunal, o Professor Bilac Pinto, o ex-Ministro Bilac Pinto continua 
sendo o meu Professor de Direito Administrativo, o Professor Bilac 
Pinto. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (ARENA - SE) - Muito 
gr~to a V. Ex•, eminente Senador Helvfdio Nunes pelo seu aparte. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA -SE) ... o aparte do 
aluno que teve, em Bilac Pinto, um professor que lhe deixou sau
dades, um profesor que, com seu saber, transmitiu aos seus alunos os 
ensinamentos necessários à prática do Direito. 

Muito obrigado a V. Ex•, eminente Senador Helvídio Nunes, 
pelo seu valiosíssimo aparte. 

Com muito prazer concedo o aparte ao nobre Senador Heitor 
Dias. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- N~bre Senador, V, Ex• 
.estâ sendo ainda mais uma vez leal para com um grande amigo e 
justo em relação a um cidadão modelar. Bilac Pinto, qualquer que 
fosse o poSto, o cargo, a função que ocupasse ou exercesse, haveria 
sempre de projetar-se, porque ao lado de seu talento e da sua cultura 
estavam as suas grandes virtudes. Era um homem de bem e por isso é 
que como político, como Professor, como Embaixador e mais tarde 
como Magistrado da -nossa mais Alta Corte, Bilac Pinto teve o res
peito, o apreço e a admiração de quantos o conheceram, ou que, em 
defesa dos seus direitos, bateram às portas do mais alto pretório 
brasileiro. Eu me honro de conhecê-lo, de gozar da sua estima, o que 
lhe retribuo com uma admiração muito profunda, porque homens 
como Bilac Pinto marcam uma sociedade, marcam uma época e ser
vem de exemplo para outras geracões. Os novos vêem, em Bilac 
Pinto, o mesmo homem que os da geração passada e vêem, porque 
ele continua o mesmo homem, fiel à linha reta do dever e do civismo. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Muito 
grato a V. Ex•, eminente Senador Heitor Dias, pelo seu primo
roso aparte, a respeito da personalidade desse grande brasileiro que 'é 
o Ministro Bilac Pinto. 

Quanto aos discursos proferidos, na sessão de h,amenagem ao 
ex-Ministro, pelo ilustre Procurador-Geral da República, Professor 
Henrique Fonseca de Araujo e pelo Dr. José Guilherme Villela, em 
nome da Ordem dos Advogados do Brasil, incorporo~os ao nosso 
pronu•1cian'lento. São docu-mentos que, entC:rido, devem ser consigna
dos em nossos Anais, por seu conteúdo e por aludirem a uma das 
mais importantes personalidades da vida pública brasileira nestas úl~ 
timas décadas. 
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O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Ouço-o 
com muito prazer, eminente Senador José Sarney. 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- V. Ex• cumpre um dever 
que não é só de V. Ex•, mas de todo o Senado e de todos nós, polí
ticos do Brasil. As nossas palavras carregam, para falar de Bilac 
Pinto, a suspeiçãO--da amizade, da admiração, do convívio e do 
companheirismo. 

Esse nomem extraordinârio que, durante tantos anos, liderou a 
todos nós no antigo Partido a que pertencíamos; e que também 
comandou a resistência política num momento difícil do País. Bilac 
Pinto encheu com exemplos e com grandeza uma grande parte da 
vida pública brasileira; a Câmara dos Deputados tem marcada a sua 
presença~ a vida política nacional tem presente a sua grande persona
lidade. E para coroar tudo isso, o homem do Direito, o Advogado, o 
Jurisconsulto, como fecho de ouro de sua vida, deixou no Supremo 
Tribunal Federal o exemplo do grande Magistrado, trabalhador, 
honrado, culto, inteligente, que deixa, também, nas memoráveis 
sentenças que proferiu, um grande exemplo para todos os brasileiros. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Muito 
grato a V. Ex•, eminente Senador José Sarney, por este aparte, étue 
também muito enobrece o nosso pronunciamento. 

O Sr. Braga Junior (ARENA- AM)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Ouço com 
muito prazer o Senador Braga Junior. 

O Sr. Braga Junior (ARENA - AM) - Eminente Senador 
Lourival Baptista, o nosso aparte é para congratularmo-nos com 
V. Ex•, em nome do nosso Estado e em nosso próprio nome, pelas 
homenagens que V. Ex• e o Senado estão prestando ao eminente ho
mem público que é Bilac Pinto; e também ao politico que sempre se 
houve no exercrcio da função com a maior dignidade, dando 
exemplo e servindo de exemplo a todas as gerações provindouras. 
Receba, pois, a nossa homenagem, pela felicidade quC V. Ex• tem 
hoje, ao fazer esta homenagem ao ilustre homem público que foi e é 
o nosso eminente Ministro Bilac Pinto. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Muito 
obrigado a V. Ex•, eminente Senador Braga J unior, pelo seu aparte. 

O Sr. Wilson Gonçalves (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Com 
muito prazer, ouço o eminente Senador Wilson Gonçalves, e em 
segUida ouvirei o nobre Senador pelo Estado de Pernambuco. 

O Sr. Wilson Gonçalves (ARENA -CE) -O meu aparte será 
breve e os meus antessessores na função de aparteantes jâ sa
lientaram as virtudes que exornam a personalidade do Ministro Bilac 
Pinto. Não obstante a minha atividade política do passado ter sido 
em corrente política diferente da do eminente brasileiro, nunca deixei 
de reconhecer as suas qualidades de homem público e de jurista. E 
foi, principalmente, sobre esta última faceta, que conheci a personali
dade do Ministro Bilac Pinto, desde o tempo em que, como 
advogado, acompanhava os seus trabalhos através da Revista 
Forense, onde S. Ex• demonstrava, além do profundo- conhecime_ato 
jurídico, o equilíbrio nas suas opiniões, o que te~m sido uma ca
racterística em toda a sua vida pública. Hoje, chegando às culmi
nâncias da vida jurídiCa nacional, depois de uma- brHhante carreira 
parlamentar, mostrou durante toda a sua vida uma linha retiUnea de 
coerência nos seus conhecimentos jurídicos e na sua visãO de homem 
público. Quero, portanto, associar-me a V. Ex• nessa justa home
nagem e o faço com absoluta sinceridade. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito 
grato a V. Ex•, eminente Senador Wilson Gonçalves, por esse valio-

síssimo depoimento que dâ a respeito da personalidade deste homem 
invulgar que é o Ministro Bilac Pinto. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Permite V. Ext 
um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Ouço, com 
prazer, o eminente Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Rogo a V. Ex• que 
açolha, no meu aparte, o tributo da homenagem calorosa ao 
Ministro Bilac Pinto, síntese que ele é do saber jurídico, da 
integridade máxima do juiz e da compustura impecável do homem 
público, cuja carreira se extingiu com honra, para iniciar-se a do 
Magistrado da mais Alta Corte de Justiça do Brasil, que Concluiu 
com o respeito de toda esta Nação, ao atingir os 70 anos de idade, en
tregues como admirável exemplo ao nosso povo. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Agradeço 
o aparte do nobre Senador Jarbas Passarinho, que veio, com o 
brilhantismo que lhe é peculiar, incorporar ao meu pronunciamento 
palavras de exaltação a esse ilustre homem público- Ministro Bilac 
Pinto. 

O Sr. ltalfvlo Coelho (ARENA - MT) - Permite um aparte, 
nobre Senador Lourival Baptista? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com todo 
o prazer, eminente Senador ltalívio Coelho. - -

O Sr. ltalívio Coelho (ARENA - MT)- A bancada do Mato 
Grosso associa-se às homenagens que V. Ex• presta, neste momento, 
ao ínclito Ministro -Bilac PiÍlto. O jurista esteve sempre iriSpirado em 
seus julgamentos pela sensibilidade do político. FOi juiz humano e 
justo. Agradeço a oportunidade que me permite de inserir minhas 
palavras no magnífico discurso de V. Ex• 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Muito 
grato, nobre Senador ltalivio Coelho, pelas palavras elogiosas dirigi
das ao Ministro Bilac Pinto que, merecidamente, são incluídas em 
meu pronunciamento desta tarde. 

O Sr. Fausto Cãstei~Branco (ARENA- PI)- Nobre Senador 
Lourival Baptista, permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com todo 
o prazer, eminente Senador Fausto Castelo-Branco. 

O Sr. Fausto Castelo-Branco (ARENA - PI) - Muito jâ foi 
dito e, com justiça, sobre o homem, o jurista e o Professor Bilac Pin
to, mas não poderia deixar de associar-me a tão importante manifes
tação de apreço, a quem tanto merece. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Agradeço 
o aparte de V. Ex~ __ e afirmo _que, apesar do muito que foi dito, 
sempre nos faltarão palavras para exaltar um homem de tão brilhan
te personalidade como o ínclito Ministro Bilac.Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a 
campainha.)- Solicito a V. Ex• concluir o seu discurso, porque o 
tempo de V, Ex• já se esgotou. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA -SE)- Pediria a 
tolerância do eminerite Presidente, para conceder ainda um aparte ao 
eminente Senador M urilo Paraíso. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a V. Ex• dois 
minutos para concluir o seu discurso. Há outros oradores inscritos. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Levarei cm 
consideração, eminente Presidente, a advertência de V. Ex• Em vez 
de dois minutos, entretanto, pedirei a tolerância de mais quatro mi
nutos. 

Ouço o eminente Senador Murilo Paraiso. 

O Sr. Murilo Paraiso (ARENA - PE) -- Senador Lourival 
Baptista, na ocasião e,m que V. Ex• presta homenagem ao magnífico 



Março de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Quarta~feira 29 591 

homem público que é Bilac Pinto, não poderia deixar de associar-me 
também a essa homenagem. E o faço em meu nome pessoal e em no
me do meu Estado de Pernambuco, 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA -SE)- Muito 
obrigado, eminente Senador Murilo Paraiso, pelo seu aparte. 

O Sr. Saldanha Derzi (ARENA- MT)- V. Ex• permite um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA -SE) - Com pra· 
zer, eminente Senador Saldanha Derzi. 

O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MT) - Eminente Senador 
Lourival Baptista, serei breve. Como velho companheiro, colegas 
que fomos durante dezesseis anos do eminente homem público Bilac 
Pinto, queremos dizer que ele nos mereceu, cada vez mais, uma admi
ração extraordinária como colega, como Líder, como presidCntC dO 
nosso Partido. Homem de uma coragem cívica impreSSionante, -
haja vista as denúncias que íez à Nação quanto à guerra revolucioná
ria, ele se revelou, em todos os postos por onde passou, como embai
xador, como magistrado. Bilac Pinto deixa, para as gerações futuras, 
o exemplo de um grande e extraordinário homem público. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (ARENA- SE)- Muito gra
to, eminente Senador Saldanha Derzi, pelo seu valioso aparte. 

Com prazer, concedo o aparte solicitado pelo eminente Senador 
Otto Lehmann. 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA - SP)- Em nome da represen
tação de São Paulo, peço licença para incorporar ãõ-Oi:)õrtuno discur
so de V. Ex• a nossa integral solidariedade à homenagem que presta 
ao Ministro Bilac Pinto. Sempre me inscrevi entre os a-dmiiadores de 
Bilac Pinto, quer como jutista, como parlamentar, como diplomata 
e, finalmente, como Ministro do pretório excelso. Aposentou-se, o 
Ministro Bilac Pinto, com plena capacidade para novos e relevantes 
serviços à Pátria. Estou certo- que S. Ex• ainda serã convocado a 
prestã-los. Era essa a homenagem que eu desejava fazer. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA -SE)- Grato. emi
nente Senador Otto Lehmann pelo seu aparte e, devido à exiguidade 
do tempo, não posso me estender nos agradecimentos a V. Ex•, coR 
mo aos outros Srs. Senadores. 

Sr. Presidente, imperioso é que diga ainda algumas palavras. 
Recém chegado à Câmara dos Deputados, ainda no Rio de Janeiro, 
conheci o Deputado Bilac Pinto, a quem estou ligado por uma ami
zade que tive a felicidade de fazer e que se mantém até hoje, com aso
lidez do sempre. Pude acompanhar assim, de perto, a ação desse ho
mem público de excepcionais qualidades e virtudes. um dos que mais 
se destacaram, em todas as frentes, no Parlamento brasileiro, após 
1945. Foi, pois, com emoção, que ouvi o excelente discurso do 
MiniStro Leitão de Abreu, de análise da obra jurídica e da atuaçào 
política do Ministro Bilac Pinto -um dos grandes nomes que a Câ
mara dos Deputados abrigou por longos anos, em momentos dos 
mais dificeis de nossa história. Inserindo em nossos Anais esses dois 
discursos, proferidos perante o Supremo Tribunal Federal no último 
dia 16, presto uma homenagem ao advogado, ao jurista, ao parla
mentar, ao embaixador e ao magistrado. O Ministro Bilac Pinto, 
como afirmou o Ministro Leitão de Abreu, destacou-se "pelo seu 
talento, pela sua experiência, pela sua visão, pela sua formação 
cultural, pelo seu devotàmento ao interesse coletivo, pelo seu espírito 
humanista, pelo seu gosto de aventura, pela sua capacidade criadora, 
pela sua energia intelectual". 

E acrescentou o Ministro Leitão de Abreu: "A essa convocação 
não pode fugir, porque provém ela da sua própria consciência, do 
senso profundo do dever, que sempre determinou o seu comporta
mento, da fidelidade a si mesmo. Fiel, pois, a si mesmo, não poderia 
faltar a esse chamado, mormente pela extraordinâría valia de sua 
contribuição, porquanto, como ensina escritor americano do século 
passado, quando um homem se mostra fiel a si mesmo, tudo corre no 
seu sentido- governo, sociedade, o sol mesmo, a lua e as estrelas" 

Finalmente, Sr. Presidente, presto com estas transcrições, minha 
sincera homenagem ao admirável homem público que é Bilac Pinto, 
não só um preito de amizade mas, principalmente, de admiração a 
uma das maiores figuras da atual vida pública brasileira, inteligente, 
culto, digno e que engrandeceu todas as funções que exerceu, sempre 
a serviço do Brasil. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOU
RIVAL BAPTISTA. EM SEU DISCURSO: 

DISCURSO PROFERIDO PELO PROFESSOR HEN· 
R!QUE FONSECA DE ARAUJO. PROCURADOR-OE· 
RAL DA REPUBLICA. 

Senhor Presidente; Senhores Ministros. 
Mais uma vez, a inexorabilidade do tempo, tendo por base uma 

presunção absoluta, tantas vezes, como agora, desmentida pelos 
fatos, afasta deste calenda Tribunal um de seus grandes juízes. 

Poucos aqui terão chegado, trazendo uma bagagem cultural tão 
rica, em quantidade e qualidade, como o nobre Ministro Bilac Pinto, 
e, assim, tão preparado para as ãrduas e nobilitantes funções atribuí
das ao Supremo Tribunal Federal. 

Poder-seRia dizer que não houve campo do saber humano que 
não tivesse por ele sido largamente palmilhado, nem atividades 
intelectuais que lhe tivessem sido estranhas. 

Da riqueza de sua biografia, dos aspectos marcantes de sua 
sempre ascendente trajetória, encarregou-se de dizer, com o brilho e 
a proficiência de sempre, em nome de seus pares, o eminente 
Ministro Leitão de Abreu. 

Quer, apenas, o Ministério Público, por seu titular, que como 
brasileiro acompanha, desde a mocidade, a vida pública do ilustre 
Ministro Bilac Pinto, testemunhar o seu apreço, sua admiração, seu 
respeito - e hoje o seu pesar pelo afastamento desta Corte do 
eminente Juiz - não apenas por suas qualidades e virtudes de 
magistrado, por todos reconhecidas e proclamadas, nem só pela 
dignidade e eficiência com que desempenhou as funções públicas que 
lhe coube exercer, nem ainda pelos trabalhos jurídicos, muitos deles 
com carâter de pioneirismo, nem, mesmo, por sua probidade e 
retidão de carãter, mas, acima de tudo, por suas virtudes de cidadão. 

De Sua Excelência, se lançarmos um olhar para seu passado, 
desde sua primeira função públíca, como Escrivão de Polícia, aos 18 
anos de idade, até a representação do Brasil, como seu Embaixador, 
em Paris, veremos não só uma trajetória ascendente e retilínea, mas 
uma constante fidelidade e um devotamento exemplar à causa pú
blica. 

Foi essa sua vocação, sem dúvida, que o levou para o terreno 
ingrato e espinhoso, mas nobilitante e superior, da política partidá
ria, caracterizando-se sua atividade sob duas constantes: a liberdade 
e a probidade administrativa. 

Daí, com fidelidade, tê-lo assim retratado o escritor Josuê 
Montelho, quando de seu ingresso nesta Alta Corte de Justiça: 

"Bilac Pinto passa de um campo para outro, sem 
violentar a sua personalidade. g que ele, ao longo de sua vida 
pública, continua fiel ao hOmem político que cedo madrugou 
na sua natureza e que se orientou, à hora da maturidade 
plenamente realizada, nestas duas direções: a de diplomata, 
com a fidelidade às boas normas, e a do magistrado, com o 
pendor para a correta aplicação da lei e do direito." 

Mas, na ascensão do Ministro Bilac Pinto às culminâncias deste 
egrêgio Tribunal, particularidade hâ que merece ser anotada e desta
cada. E que, se, como seus pares, que no passado e no presente, por 
sua reputação ilibada e seu notãvel saber jurídico, integraram e inte
gram esta Corte, fez jus à investidura, pode-se dele dizer que dupla
mente a mereceu, pois por sua atuação parlamentar, em época 
conturbada da vida nacional, certamente contribuiu para que esta al
ta Corte de Justiça continuasse a existir, tal como a plasmaram os 
Constituintes de 1891, fiel às suas tradições e ao papel que lhe cabe 
na vida pública brasileira. 
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Refiro~me à atuaçãO desassombrada e corajosa, em momento 
em que tantos se omitiil.m,--do então Deputado Federal Bilac Pinto, 
quando isso importava em riscos de toda ordem, ocupando sua tribu
na parlamentar e as colunas da imprensa, para denunciar ao País os 
perigos que enfrentava a Nação, em marcha acelerada para a subver
são de suas instituições. 

Coube a S. Ex• a primazia, entre os civis, em diagnosticar e ca
racterizar o processo da .. guerra revolucionária" já em sua terceira 
fase, matéria até então pouco conhecida e menos ainda difundida, 
conclamando as forças vivas da Nação, a se mobilizarem para lhe 
impedir o desenvolvimento e seu fatal desenlace. 

Só a História, que já se começa a fazer, dirá o que representou, 
naquele momento, o grito de alerta lançado pelo eminente parlamen
tar mineiro, quando tudo já parecia perdido, principalmente Pela 
passividade com que a coletividade, desconhecedora dos sutis, mas 
eficientes, métodos da .. guerra revolucionária", se quedava inerte, 
ameaçando fazer submergir nossas instítuições, e, com elas, evidente
mente, este colendo Supremo Tribunal Federal. A mobilização da 
opinião pública, desencadeada pela pregação de Sua Excelência, da 
tribuna parlamentar e da imprensa, foi fatrir decisivo, sem dóvida, 
para frustrar os perigos que nos ameaçavam e preservar as nossas 
instituições. 

Talvez, a quem se ativesse, ao temperamento sereno, à sisudez, 
ao equilíbrio, a uma calma que, exteriormente, poderia parecer indi
ferença, poderia estranhar que precisamente a ele tivesse cabido avo
car aquela tarefa, que exigia audácia e arrojo, energia e coffibativida~ 
de, cercadas de riscos e ameaças. 

Mas, é que toda aquela aparência, com que exerceu as mais 
diversas funções públicas, não logra esconder, no íntimo, seu verda
deiro temperamento, que na mocidade ainda não pudera superar, e 
que levou, Samuel Caetano Juníor, ao traçar a história viva da Facul
dade de Direito de Belo Horizonte, e lembrando os idos de 1928 e 
1929, dizer que o deputado de hoje era o moço que ontem não re
pudiava briga de qualquer espécie. 

Dava asas, então, o deputado, ao seu verdadeiro temperamento, 
que os anos iam apenas superando, para prestar ao Brasil, com sua 
coragem e descortimos serviços que lhe ficam a dever as gerações de 
hoje e as que lhes sucederem, no futuro. 

Conquistando, depois, pelo reconhecimento de seu mérito, uma 
cadeira neste Excelso Pretória, soube aqui, ao transpor seus umbrais, 
sem quebra, como diSse à imprensa, de sua fidelidade à democracia, 
mas, proclamando a existência de variadas formas de liberalismo, 
ser o Juiz sereno e imparcial, reto e probo, procurando em seus votos 
a conciliação dos superiores interesses do bem ptíblico com o cons
tante respeito aos direitos individuais, fazendo a aplicação do Direi
to, inspirado tão~só na realização da Justiça. 

b a este singular Juiz, que em pleno vigor fisico e intelectual, dei
xa esta Alta Corte de Justiça, para, de par com as atividades jurídi
cas, dedicar-se às lides da terra, que o Ministério Público, associan
do~se à manifestação de seus ilustres pares, quer prestar e, presta, 
aqui, a homenagem do seu apreço e de sua admiração, rogando a 
Deus, que por muitos e muitOS anoS, ainda possa servir à Pátria a 
que sempre se dedicou com desprendimento, retidão e patriotismo. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO DR. JOSE 
GUILHERME VILLELA. EM NOME DA ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL: 

Sr. Presidente, Srs. Ministros. 
Em sinal do reconhecimento da importância dos advogados na 

administração da Justiça, a tradição da ·solenidade de despedida do 
Ministro do Supremo Tribunal Federal tem reservado ao repre
sentante da Ordem uma das três orações de que se compõe a homena
gem. 

No desempenho do mandato, não me posso limitar ao simples 
registro do pesar pelà ausência, já tão sentida, do errifnente Minístro 
Bilac Pinto, a cujo convívio cordial e ameno os adVogados se acos
tumaram nos últimos oito anos-nesta Casa. O estilo desta hora acon
selha~me a dizer, em nome dos advogados, alguma coisa sobre o ho-

mem e o Juiz que acaba de deixar esta Alta Corte, em virtude do 
implemento da idade constitucionalmente estabelecida para a 
aposentadoria. 

Ressalto, desde logo, que, ao tempo de sua investidura no cargo 
de Ministro, Bilac Pinto já era nome nacionalmente consagrado. 
Duas cátedras universitárias, Conquistadas, com pouco mais de trin
ta anos, através de concursos memoráveis em Minas e no Rio, tornaM 
ram-no renomado publicista, capaz de desbravar caminhos novos 
em matéria de Direito Administrativo e de Finanças Públicas, pra
ticamente ignorados pela maioria dos juristas brasileiros, então 
devotados ao exclusivo culto do direito privado e ao trato de suas 
milenares concepções doutrinárias. 

No plano da política, vocação natural que se manifestou desde 
os bancos acadêmicos, seu prestfgio não era menor. Deputado em vá
rias legislaturas, chegou ao ponto culminante da Presidência da 
Augusta Câmara Federal, exercendo os sucessivos mandatos com 
inexcedível espírito público e exemplar dedicação aos encargos le
gislativos, tanto no Plenário quanto nas Comissões Técnicas. Na vi
da partidária, alcançou a proeminente direção da União Democráti
ca Nacional, num dos momentos gloriosos desse partido, que abri
gou em seu seio verdadeiros expOentes do nosso mundo jurídico e so
cial, a ponto de cinco deles, em passado próximo, haverem ocupado 
e dignificado cadeiras deste austero recinto. 

Alio mar Baleeiro- um desses vultos notáveis, cujo recente pas~ 
sarnento ainda comove a Nação - discorrendo, em trabalho 
doutrinário, sobre a função politica do Supremo Tribunal Federal, 
observou, com propriedade, que ora lhe cabe agir "como freio dos 
avanços temerários", ora .. como acelerador das aspirações agudas e 
das reformas latentes" (O Supremo Tribunal Federal, esse outro 
desconhecido, ed. 1968, p. 103). 

Sendo o Judiciário, por índole e formação -de seus membros, um 
poder conser.vador, que não faz nem julga a lei, mas tão-somente a 
aplica, o papel dinâmico e renovador deste Tribunal há de caber 
preponderantemente aos egressos da militância política, que mais dC 
perto puderam conviver com as aspirações e tendências nacionais. 

Acompanhando, por dever profissional, a atividade diária desta 
Eg. Corte, não me recordo de um único caso em que o Ministro Bilac 
Pinto haja negado essa contribuição específica de profundo conhece
dor da realidade brasileira. Ao contrário, sua sensibilidade política 
raramente deixou de influir na composição dos litígios que a 
organização federativa atribui ao Supremo Tribunal. Voto vencido 
ou vencedor, nosso homenageado habitualmente se inclinou pela 
solução mais liberal e consentânea com os princípios democráticos e 
os direitos individuais. 

Essa tendência líberal - tão cara aos advogados e tão necessá.
ria em tempo de restrições ao controle jurisdicional dos atas do Go
verno - não nos surpreendeu em Bilac Pinto. O Juiz não seguiu 
rumo diferente do brilhante parlamentar de oposição que, por ex.em
plo, no primeiro trimestre de 1964, denunciava à Nação a existência: 
de uma guerra revolucionária, a seu ver, fomentada ou estimulada 
pelo Governo então constituído, a qual deveria ser enfrentada corajo
samente, a fim de que triunfasse uma filosofia básica alicerçada "noS 
ideais de liberdade, de fé, de respeito às tradições, à lei e de preserva
ção das instituições democráticas" (Guerra Revolucionária, ed. 
1964, p. 156). 

Porque sempre se nutriu ~esses ideais imperecíveiS, pôde o 
valoroso oposicionista de ontem, vestido com a toga de Ministro des· 
lã Alta Corte, garantir a antigo adversário e opOsiciOnista de hoje o 
direito de pregar o programa partidário, livre da repressão penal ou 
da temível acusação de contestador do regime. Nesse magnífico vo
to, cuja conclusão foi acolhida pela unanimidade do Eg. Tribunal, o 
Ministro Bilac Pinto impediu a instauração de proceSso·crime contra 
o ilustre Presidente do Movimento Democrático Brasileiro, reavivan
do para toda a Repúb!ica que "o entrechoque de opiniões e o estrépiR 
to das divergências, mesmO as mais chocantes, constituem o quadrO 
em que se desenvolve a luta política pelo poder (APn 249, de 
30-11-77). E, numa sentença incompreensível para muitos sennores 
da verdade, prelecionou enfaticamente que mesmo .. a demagogia, 
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conquanto seja prática pouco escrupulosa, não está vedada pela lei" 
(loc. cit.). 

Destaque~se, aliás, que na sua edificante vida pública, quer no 
Parlamento, quer no Supremo Tribunal Federal, quer noutros altos 
postos do Executivo, dificilmente alguém poderia havê-lo excedido 
em escrúpulo. 

Seu antigo partido político emergiu das sombras da ditadura em 
1945 com um indeclinável compromisso democrático e de moralida~ 
de administrativa. Convicto da excelência do programa partidário, 
Bilac Pinto tudo fez para implantar esses sadios propósitos em nosso 
País, tanto assim que seu nome ficou ligado a dois monumentos le
gislativos que um dia ainda haverão de ser transformados em utilfs
simos instiumenfõs de Governo. Refiro-me à Lei que criou o 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (Lei n<1 4.319, 
de 16-3-64) e à que regulou o seqüestro e o perdimento de bens nos 
casos de enriquecimento iltcito no exercício de cargos públicos (Lei 
n'i> 3.502, de 21-12-58), diplomas que, honrando a cultura política e 
jurídica de seu paladino, constituem eficientes antídotos para males 
que sempre afligiram a humanidade e que poucas vezes foram 
combatidos pelos governantes. 

Se Bilac Pinto, como parlamentar e Juiz, sempre exigiu dos agen
tes públicos invariável respeito pelos direitos humanos e irrepreensf
vel probidade no ofício, jaffiãis deixou de assegurar-lhes os meios 
que o moderno Direito Administrativo engendrou para a boa gestão 
do Estado. Por isso mesmo, ao apreciar questões geradas pela 
execução dos serviços de utilidade pública ou pelas relações dos servi~ 
dores com os entes estatais sempre afastou a perniciosa interferência 
da superada doutrina contratualista, fonte de muitas decisões judi
ciais errôneas, que favorecem certo tipo de paternalismo, coarctando 
a ação dos administradores e os jugutando à observância de ina
dequados dogmas da teoria dos contratos ou do direito adquirido. 

Ao mesmo tempo em que o administrativista se mostrou sintoni
zado com as correntes do pensamento europeu, que não recusam à 
Administração os meios para seu normal funcionamento, o tribu
tarista não se alheou ao meticuloso exame dos muitos temas fiscais 
que as peculiaridades de nosso regime federativo fazem deSaguar nas 
sobrecarregadas pautas da Suprema Corte, A meditação em torno 
desses problemas foi constante em Bilac Pinto, e, nOs seus lapidares 
pronunciamentos, sempre perseguiu a solução do mérito da causa, 
não se deixando enredar em preliminares processuais, tantaS vezes 
argUidas ou aceitas a fim de contornar as dificuldades técnicas do seu 
exame. 

Nos anos da mocidade, já se entregara ao estudo sistemático das 
novas espécies de tributos, como a taxa e a contribuição de m~_lb_oria, 
cuja imposição mais se aproxima do decantado princípio de justiça 
fiscal, bastante comprometido pela generalidade do imposto, que 
não leva em conta a capacidade contributiva nem o beneficio direta
mente produzido em favor do contribuinte. Nesse terreno, jamais 
arrefeceu o entusiasmo do jovem, que fizera da Contribuição de Me
lhoria o tema de sua primeira dissertação à cátedra, hoje.obra clãssi4 

ca, cujos conceitos encontraram grande repercussão na lei regula~ 
mentadora desse instituto em 1949 (L. 854, de 10-10-49). 

Tão notório foi o mérito do especialista que a Comissão de 
Finanças da Câmara dos Deputados, adotando prática louvável, 
embora não muito freqUente, foi buscar-lhe os ensinamentos, quan
do discutiu o projeto da mencionada regulamentação. Com erudição 
e clareza, S. Ex• esgotou o assunto numa conferência de 1947, à qual 
se seguiu viva e proveitosa discussão, que ensejou ao conferencista 
responder com muita segurança a todas as objeções dos ilustres par
lamentares das mais diversas posições ideológicas, como se percebe 
diante apenas da menção de seus nomes: Tristão da Cunha, Aliomar 
Baleeiro, Horácio Láfer, Souza Costa, Barbosa Lima, Gabriel Pas
sos, Raul Barbosa e Carlos Marighela (v. R.D.A. IX/396-415). 

A preocupação com essas relevantes questões permaneceu com 
o Juiz da Suprema Corte e, aínda nos últimos julgamentos aqui pro
feridos, vimo~lo insistindo em distinguir as taxas fundadas no poder 
fiscal das taxas fundadas no poder de poUcia, para sustentar que 
estas últimas prescindem do requisito da contraprestação efetiva ou 

potencial do Estado e não se subordinam às normas que generica
mente disciplinam as taxas. A tese ainda não conta com o sufrágio 
definitivo do Supremo Tribunal, mas a convincente fundamentação 
expendida pelo Ministro Bilac Pinto é prenúncio de iminente 
consagração. 

Certamente, não de'>·o, nos limites deste breve discurso, empre· 
ender um estudo da obra jurídica do nosso homenageado nem ao me
nos da parte imediatamente relacionada com sua atividade judicante. 
Cumpre-me, no entanto, proclamar agora que ela ostenta a 
inconfundível marcado estadista insigne, cuja mensagem, em sínte
se, recomenda ao governante seja democrata e probo, respeitando os 
direitos humanos e a intangibilidade do erário, de modo a merecer 
do Juiz todos os meios e recursos elaborados pelo moderno direito 
público para conduzi-lo à meta da prosperidade social d~ntro das re
gras de liberdade peculiare.'i aos povos do Ocidente. 

Como esta sessão solene assinala o termo de seu proffcuo labor 
intelectual no serviço público, vem-me à lembrança um comentãrio 
com que Caio Tácito apresentou aos leitores da Revista de Direito 
Administrativo, uma coletânia de alguns dos ilustres mestre, em 1954, 
que a atividade política e empresarial impunha ao autor de Estud_os 
de Direito Público uma permanente dívida com as letras jurídicas, 
impedindo-o de dar cunho sistemático a seus amplos e<;~nhecimentos 
em matéria de Direito Administrativo e de Ciência das Finanças, tão 
sobejamente evidenciados, na década de 40, com o ensaio sobre a 
regulamentação efetiva dos serviços de utilidade pública (in R.D.A. 
35/496). 

Longe de subestimar o excepcional valor técnico da atuação do 
Ministro Bilac Pinto nos elevados postos de sua fulgurante carreira 
pública, louvo-me nas palavras de seu douto colega de especialidade 
para, em nome da classe dos advogados, manifestar o voto de que 
sua aposentadoria compulsória no Supremo Tribunal nos conceda a 
compensação de proporcionar a ele o tempo indispensável à reclama
da sistematização de seus preciosos ensinamentos no campo do Direi
to Público, plena quitação dessa dívida e inegável enriquecimento do 
patrimônio cultural do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Alexandre Costa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em novembro de 1976, precisamente dia 3, dezesseis professore,s, 
sete titulares, sete adjuntos, um com a dupla qualidade e o outro pro· 
fessor assistente, na Fundação Universidade do Maranhão, enca
minharam requerimento ao Diretor do Departamento de Assuntos 
Universitários do Ministério da Educação e Cultura, solicitando en~ 
quadramento dos seus cargos no Quadro Suplementar daquela Secre~ 
taria de Estado, com a aplicação do Plano de Classificação do Pes~ 
soal Docente do Quadro Permanente do citado Ministério, retroagin~ 
do os benefícios, na forma da Lei n'i> 6.184, de 1974. 

Em fundamentado recurso, alegam os requerentes que a sua 
exclusão daquele "Plano" fere os princípios coõ.stitucioriais da isorro
mia, da hierarquia, da paridade e da intangibilidade dos direitos 
adquirid_os. 

Também tal ato fez com que professores aposentados ficassem 
recebendo proventos maiores que os em atividade, na mesma função, 
o que igualmente fere preceito constitucional. 

A matéria de fato, no recurso em causa, resume~se no seguinte: 
nomeados, interinamente, catedráticos, em 1960, depois de apro· 
vados em concurso de títulos e provas, presidida a mesa examina
dora por cinco catedráticos, ficaram aqueles professores, desde 
então, aguardando o concurso público, de que lhes adviria o status 
da vitaliciedade. 

Todos prepararam suas teses escritas, entregando à Faculdade 
. cinqUenta exemplares de cada e obtendo aprovação unânime da 
Congregação. 

Entretanto, jamais se realizou o desejado concurso, alegando os 
diretores da Faculdade, aquela época Senhores João Matos e Fer
nando Perdigão, sucessivamente, falta de verba, jamais liberada para 
tal efeito. 
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Passaram-se os anos e afinal a Constituição de 1967 
surpreendeu os professores títulares, antigos "catedrãticos", com a 
garantia da ''estabilídade", desde que, à data da promulgação da
quela Carta, contassem cinco ou mais anos de serviço, ou seja, 
nomeados até 15 de março de 1967. 

Tal o mandamento contido no art. 194 da Constituição em 
vigor, com a redação que lhe foi' outorgada pela Emenda Constitu
cional n9l, de 1969. 

Silenciou-se sobre o concurso, sobrevindo lei específica, pondo 
os citados professores, ex offit:io, à disposição da Fundação Universi
dade do Maranhão. 

Pareceria tranqüila a solução, mas instituída a Fundação pelo 
Governo Federal, nela ficaram agregadas as Faculdades do MEC e 
as da antiga SOMACS, de D. José Delgado. 

Permaneceu inalterado o status dos professores reclamentes, na 
situação de funcionários estáveis do MEC, colocados à disposição da 
nova entidade. 

Ocorre, em fins de 1974, a Lei de Reclassificação do Pessoal do 
Ministério da Educação e Cultura, verificando-se a seguinte ano
malia: professores estãveis, na forina da Constituição, eram excluí
dos dessa "classificação", sob a alegação de terem "optado" pelo re
gime estatutário, relegando o da CLT. 

Acontece, Sr. Presidente, que não se tratava de opção, senão de 
imposição. 

Assim, excluídos, advieram-lhes dificuldades decorrentes da 
mudança do regime previdenciârio, com a transferência do IPASE 
para o IN PS, criados mil embaraços e dificuldades para os pseudo
optantes. 

Na forma da lei nova, o regime de trabalho passou a vinte ou 
quarenta horas semanais, com aditivos de vários níveis, segundo a 
situação peculiar de cada professor, no atinente à qualificação profis
sional. Tais benefícios, no entanto, não acudiram os reclamantes. 
Enquanto um professor assistente, no cargo inicial da carreira, passa
va a receber mais de cinco mil cruzeiros, o antigo catedrático, posto 
mais alto da hierarquia pedagógica, ficava com apenas três mil cru
zeiros, apenas por não ter optado pelo regime da CL T. 

Ante semelhante situação, insustentável e vergOnhosa, o Conse
lho Diretor da Universidade, inspirado pelo Reitor, sensível ante a 
clamorosa injustiça, deliberou, unanimemente, complementar os ven
cimentos dos titulares, nivelando-os aos de seus colegas da CLT. 

Trata-se de solução precâria, pois, ao aposentarem-se, os venci
mentos dos não-optantes serão calculados à base salarial das doze 
horas semanais. Mas, apesar disso, a providência da Congregação 
foi justa, eqUânime e capaz de alíviar a tensão criada no corpo docen
te, além de aliviar a situação dos mestres tragados pela voracidade 
do crescente custo de vida. 

Surge, agora, nova maldade de alguns técnicos do DASP: um ex
pediente do Departamento de Pessoal do MEC ao Reitor, louvado 
em parecer de famoso Consultor daquela instituição, para declarar 
ilegal a suplementação salvadora. 

Diante disso e depois disso, Senhor Presidente, só nos resta ape
lar para o Ministro Ney Braga, para que, quanto antes, atenda ao re
querimento dos prejudicados, mesmo 'que, para tal efeito, necessária 
alteração legal, que pode ser feita pelo Executivo, nos termos do 
art. 81, item V, da Constituição. 

Os prejudicados, na maioria, aceitam a opção pela CL T, contan
to não fiquem sujeitos a uma situação vexatória e a um salãrio humi
lhante de pouco mais de três mil cru:z:eiros men$aiS. 

Semelhante paga não chega para a aquisição de livros, o paga
mento dos transportes até 'a universidade, muito menos para estágios 
e conferências de atualiza_ção, exigíveis para o pleno exercício da cáte
dra universitária. 

Ao fazer este registro, Sr. Presidente, apelo e confio em que o 
Ministro Ney Braga, sempre sensível às causas justas encontrará aso
lução necessária e urgente para o pleito dessa plêiade de professores 
universitários do Maranhão. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - Permite 
V. Ex• um aparte? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- Com muita 
honra, nobre Senador Henrique de La Rocque. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- V. Ex• está 
enfocando, no presente momento, um assunto pertinente ao nosso 
Estado, e o faz trazendo para o Senado uma reivindicação unânime 
da gente da nossa terra. A decisão da Congregação, a complementa
ção determinada pelo Magnífico Reitor teve um único objeto: repara 
uma profunda injustiça. E, quando V. Ex• traz ao conhecimento do 
Senado que a reparação d_esta injustiça mereceu dos eternos 
TécnicOs do DASP a anulação do que fora determinado pela nossa 
Universidade- e V. Ex• clama contra esta decisão do DASP- te
nho a certeza, nobre Senador Alexandre Costa, que fala pela unâni
midade dos Senhores que aqui se encontram, mas não só por eles, pe
la unanimidade do povo do Maranhão, que não entende, que não 
compreende que velhos mestres, velhos professores passem a ter, no 
fim de suas vidas, um salário indiscutivelmente de fome. Parabéns a 
V. Ex• pelo que está a dizer, pelo que está a sustentar, que é, na reali
dade, um protesto veemente contra uma injustiça clamorosa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- Agradeço, 
nobre Senador Henrique de La Rocque, o aparte de V. Ex•, que veio 
complementar meu discurso e demonstra o alto conhecimento de 
V. Ex• sobre o assunto; sua modesta não permitiu trazer, também, 
ao conhecimento da Casa seu grande trabalho em favor dos professo
res universitários do Maranhão. 

Ao concluir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, solicito à Mesa a 
inserção na parte final deste meu pronunciamento do lúcido e compe
tente trabalho dos eminentes professores da Universidade do Mara
nhão, retrato de tão clamorosa injustiça, para que se possa avaliar 
até que ponto pode chegar a imponderação e a maldade humana. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ALEXAN
DRE COSTA. EM SEU DISCURSO: 

Ilustrfssimo Senhor Diretor do Departamento de Assuntos 
Universitários do Ministêrio da Educação e Cultura. 

Helena Guimarães Caldas, José Joaquim da Serra Costa, Orlan
do José da Silveira Leite, José de Ribamar Cunha Oliveira, Jos~ Fer
reira de Sousa, Sebastião José Ferreira, Vitória Amado Libério, 
Antônio Salim Duailibe, Antônio Ribeiro da Silva, Douglas Pacheco 
Andrade, Oswaldo Martins Bettencourt, Jerônimo Nesket Pinheiro, 
Joaquim Alexandre Barracas, Antônio Hadad, os 7 (sete) primeiros, 
Professores Titulares, os 7 (sete) seguintes, Professores Adjuntos, o 
penúltimo, Professor Titular e Adjunto, e o último, Professor 
Assistente, todos inflne assinados, residentes e domiciliados em São 
Luís, Estado do Maranhão, estáveis, vinculados a esse Ministério e 
colocados, ex-ofjido, à disposição da Fundação Universidade do 
Maranhão (F'UM), vêm, perante Vossa Senhoria, expor, para a final 
requerer, com fundamento em vãrios dispositivos constitucionais, o 
seguinte: 

1-DOSFATOS 

Os Professores Adjuntos, bem como o Proressor Assistente, 
foram nomeados, sem concurso, em caráter efetivo e, de acordo com 
a Legislação então vigente, adquiriram estabilidade, após 5 (cinco) 
anos consecutivos de serviço, durante os quais demonstraram 
assiduidade e comprovaram idoneidade moral, discíplina e eficiência. 

Entre os Professores Titulares mencionados, os 3 (três) últimos, 
da Faculdade de Farmácia e Odontologia, foram admitidos, sem 
concurso, em caráter interino, mas escolhidos entre os inelhores pro
fissionais do Estado. 

Os 4 (quatro) primeiros, embora admitidos como aqueles, em 
carâter interino, foram selecionados em concurso público (competi
tivo), de títulos e de provas escrita e didâtica, por uma Banca 
Examinadora constituída de 5 (cinco) Professores Catedráticos 
(1960) 

Inscritos, logo após a nomeação, em concurso para provimento 
vitalício de suas respectivas Cátedras, cada um desses 4 (quatro) 
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Professores apresentou, no ato da inscrição, 50 (cinqUenta) exempla
res de uma Tese de sua autoria que, submetida à apreciação da douta 
Congregação da Faculdade, foi aprovada por unanimidade de votos. 

Os anos se sucediam, porém, sem que esse Ministério autorizas
se a realização do concurso, mas os requerentes estavam certos ·de 
que conquistariam a vitaliciedade nas suas respectivas cátedras, pois 
a cada dia aprimoravam mais os seus conhecimentos e preparavam
se para sustentar as suas respectivas teses, senão com brilhantismo, 
pelo menos com ênfase e os cuidados da "toilette profissional", tan
tas vezes negligenciados por quem os deveria cultivar. 

Não _obstante a precariedade dos seus respectivos títulos de 
nomeação, nenhum ato legislativo ou administrativo ameaçou os re
querentes, Professores Titulares, de perda dos seus respectivos car
gos, ou do direito de perceberem vencimentos iguais aos dos seus 
colegas mais antigos, nomeados em caráter efetivo e, conseqUen
temente, em gozo da garantia constitucional de vitaliciedade. 

O concurso, que traria aos requerentes da Faculdade de Direito 
aquela garantia que, para eles; não representava, como para muitos, 
"ociosidade remunerada", não seria autorizado, mas após a 
promulgação da Constituiçãõ Federal de 1967, foi-lhes reconhecida, 
como aos demais Professores Titulares, a garantia da estabilidade, 
com fundamento no artigo 277, parágrafo 2~>, da referida Carta, 
combinado com Parecer da então Consultaria Jurídica do DASP. 

A 28 de abril de 1975, quando já se encontravam, há muito, em 
pleno gozo dessa tranquilizante garantia, os requerentes tiveram ciên
cia de um expediente de Vossa Senhoria, segundo o qual poderiam 
optar, dentro de li (onze) dias, pela integração na PUM (caso em 
que passariam a reger·Se pela Legislação Trabalhista), ou pela per
manência no Quadro desse Ministério, continuando sob a proteção 
do regime estatutário, caso em que, com base na lei n~> 6.184/74, 
combinada com o Decreto n~> 75.478/75, seriam excluídos do PlaOo 
de Reclassificação e Retribuição de Cargos, ficando ainda sujeitoS à 
remoção imediata para qualquer órgão desse Ministério, neste ou em 
outro Estado. 

O prazo era curto demais para uma decisão de tamanho porte. 
Mas certos de que os diplomas legais citados não os atingiam e que a 
advertência nãO passava de um equívoco, que logo seria desfeito, os 
requerentes optaram, tacitamente, pela permanência no Quadro do 
Pessoal Docente desse Ministério. 

Pesou muito nessa decisão, para uns, o fato de contribuírem, hã 
muitos anos, para o INPS, na qualidade de profissionais liberais1 o 
que lhes asseguraria, se vinculados a esse Ministério, dupla aposenta
doria;' para outros, o fato de estarem na iminência de completarem 
mais um decênio, ou mais um quinqUênio de efetivo exercício no 
serviço público federal e, conseqüentemente, mais um period_o de 
licença-prêmio ou mais-um adicional aos seus vencimentos (gratifica
ção, pro·labore·facto ). 

Os requerentes, que estavam certos, como jã observaram, de que 
a ref~da Lei n'i' 6.184/74 não os atingia ou, se os afin&isse, não 
tinha o sentido.que lhe atribuíam, não estranharam o fato de, ades
peito de não terem optado pela Legislação Trabalhista, terem sido 
convocados, posteriormente, para preencherem exaustivos formulá
rios, apresentarem compróvantes de títulos e produções cientificas, 
etc ... , para efeito de inclusão no "Plano". 

A Comissão designada para aplicar o plano na Universidade do 
Maranhão, "mantida" pela FUM, já havia conclufdo pela 
concessão, para vários dos requerentes, de quase todos o~ incentivos 
funcionais a que se refere a Lei n'i' 6.182/74, o Plano já havia sido 
aplicado parcialmente quando, em reunião de 3 de outubro pr6xiiJ1-0 
passado, para a qual os requerentes foram convocados, o Magnífico 
Reitor deu-lhes ciência do RETEMEC _NR 13365, de Vossa 
Senhoria, segundo o qual, de acordo com o Parecer n'i' 4359, da 
Consultoria-Geral da República, somente os Professores Titulares 
em gozo da garantia de vitaliciedade, poderiam permanecer em 
regimes de 20 ou 40 horas e perceber incentivos previstos na Tabela 
de salários aprovada pelo Exm'i' Sr. Ministro da Educação e Cultura. 

ConseqUência: um Professor Titular, com mais de 20 (vinte) 
anos de exercício, em pleno gozo da garantia constitucional de 

estabilidade, que viesse exercendo as suas atividades em regime de 40 
horas semanais, que fosse portador de Títulos de Mestrado e 
Doutorado e com produções científicas ou fécnicas consideradas rele
vantes, que viesse percebendo quase CrS 12.000,00 (doze mil 
cruzeiros) mensais e que, após a aplicação do Plano, deveria perceber 
remuneração superior a Cr$ 17.000,00 (dezessete mil cruzeiros), 
passaria a perceber vencimentos mensais (brutos) pouco superiores a 
Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros), enquanto um Auxiliar de Ensino, 
que nem sequer integra a carreira do magistério, mesmo sem 
qualquer título ou produção científica, perceberá, na mesma 
Universidade, mais de Cri 8.000,00 (oito mil cruzeiros). 

senhor Diretor: 
Integrados no espírito da reforma universitária, chamados, por 

isso mesmo, a exercer cargos da direção, a presidir Comissões 
Permanentes de Concurso Vestibular, a integrar Comissões de 
Legislação, Expansão e Implafltação da Reforma Universitária, a 
implantar e coordenar estágios supervisionados, a reger disciplinas 
de vários Departamentos, socializando o amor, transferindo aos 
jovens a chamados seus ideais mais nobres, ensinando-os a 
acreditarem num Brasil progressista, os requerentes recebem agora, 
na hora crepuscular de suas vidas, quando jã é tarde demais para 
refazê-las, o "prêmio" de trabalhar em regime obrigatório de 12 
horas, ou seja, o "prêmio" de viver na ociosidade, que é a "morte 
antecipada", quando ainda tinham tanto para dar. E como se esse 
prêmio fosse pequeno demais para coroar tanta dedicação, oferecem
lhes ainda, um prêmio extra, o prêmio da estagnação, do 
esquecimento, .. que também é morte, morte lenta, sorrateira, mais 
impl.&.cãvel, mais definitiva do que a outra". 

2- DO DIREITO 

2.1 - Ámbito de açiio da Lei n'i' 6.184/74 

Vários são os pronunciamentos do DASP, no sentido de 
orientar a Administração Pública quanto à aplicação dos Planos de 
Reclassificação e Retribuição de Cargos, cujas diretrizes gerais 
foram traçadas pela Lei n~> 5.645/70. 

Esse Ministério, através de VosSa SenhOria, vem aceitando 
passivamente essa orientação e pondo·a em prática nos Estabeleci· 
mentos de En_sino que integram o Sistema Federal de Ensino Su
perior do País, bem como nas Fundações Universitárias instituídas 
pelo Poder Público Federal, que recebem recursos da União. 

Segundo esses pronunciamentos, salvo engano, todos os ser
vidores públicos federais que se encontram em exercido em Futida
ções Universitárias, com exceção apenas dOs que gozam da garantia 
constitucional de vitaliciedade, estão sob o "comando legal" da Lei 
n' 6.!84/74. 

Ao conhecimento dos requerentes chegaram os seguintes pro
nunciamentos do Orgão em apreço: 

a) os esclarecimentos a que se refere o Ofício n'i' 000943, de 
22-2· 74 (Processo n'i' 250.586- MEC), provocados por uma solicita
ção do Magnífico Reitor da Universidade do Maranhão e tacitamen
te aprovados por esse Ministério que, sem comentários, deu ciência 
dos mesmos à referida autoridade; 

b) o P:uecer da ilustre Consultaria Jurídica daquele Depar
tamento, publicado no Diário Oficial de 9-5-75, aprovado pela Dire
toria Geral do Orgão em apreço e endossado, irrestrltamente, pelo 
Excelentíssimo Senhor Consultor-Geral da República, no -Parec~r L· 
059/75, no qual se louvou Vossa Senhoria para determinar que os 
Professores que uão gozem da garantia constitucional de vitalidade e 
que não optaram pela integração na Fundação Universitária em que 
servem, fossem excluídos do Plano de Classificação de Cargos, a que 
se refere a Lei n~ 5.645/70, passando a exercer as suas funções em 
regime obrigatório de 12 horas semanais de Trabalho. 

Segundo o Ofício em destaque, do Ilustríssimo Senhor Secretá
rio-Geral do DASP. 

"Em assunto de regime jurídico dos servidores cedidos 
ou requisitados cm Fundações, que resultarem de transforma· 
çào de outros órgãos públicos ou foram criados, prevalece so· 
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bre qualquer outra norma legal anterior, a Lei n" 6.184, de 
I I -12-74, assim como a orientação geral sobre a matéria con
tida na Lei n~' 6.185, de 1974, "ambas publi!.:adas na mesma 
data". (SIC, sem faltar uma só vírgula). 

Conclui o intêrprete: 
diante do exposto, a legislação anterior à Lei n'i' 6.184, 

de 1974, a respeito de servidores nas Fundações; Universida
de Federal de Sergipe, Universidade Federa] de Mato Gros
soJ, Universidade Federal do Piauí, Universidade Federal du 
Maranhão, da Cõ.lsa de Rui Barbüsa, Universidade do 
Am<lzonas, Universidade do Rio Grande - RS_. __ fçderação 
das Escolas Federais e MOBRAL e Centro Nacional de 
Aperfeiçoamento Pessoal para Formação Profissional -
CENAFOR, está revogada não permite interpretação que 
~hoque com os princípios firmados pela Ld n' 6.184, citada. 
Assim, em conclusão, temos que ou esses servidores optarem 
ou optam pela inclusão nas respectivas entidades ou serão in
cluídos em Quadro Suplementar (artigo 39, parágrafo único, 
da Lei nl' 6.184, de 1974, regulamentada pelo Decfeto 
n" 75.478. de l975" (apenas os grifos são nossos). 

Senhor Diretor: 
A Lei n</ 6.184/75, como a quase tot;.~lidade dos diplomas legais 

sobre a reclassificação de Cargos de que trata a Lei nQ 5.645/70, 
apresenta-se eivada de palavras sem significação própria, é lacunosa, 
prenhe de ambiguidades, está completamente afastada da realidade 
jurídica, não tem unidade, é obscura inexequível, fere, enfim, os mais 
elementares princlpios da técnica Legislativa. Mas no que tange aos 
servidores que objetiva alcançar, é de uma clareza meridional: atinge 
apenas funcionArias públicos federais que se encontram em exercício 
em Sociedade de EcoQomia Mjsta, Empresas Públicas e Fundações 
que resultaram da transformação de Orgãos integrados na estrutura 
administrativa da Presidência da República, dos Ministérios ou de 
Autarquias Federais, a cujos Quadros pertenciam à data da trans~ 
formação, funcionários que se encontram em exercício naquelas enti~ 
dades, não por terem sido requisitados por estas ou cedidas a elas, 
mas em decorrência dos próprios atos que transformaram nas enti
dades em apreço, os Orgãos da Administração Pública Federal cujos 
Quadros integram. 

A outro entendimento não podem levar o artigo \I' e respectivo 
parágrafo 2Q da Lei em causa, que estabelecem: 

"Os funcionários públicos de Orgãos da Administração 
Federal Direta e Autarquias que se transformaram ou 
venham a transformar-se em sociedades de Economia Mista, 
Empresa Públicas ou Fundações poderão ser integrados, 
mediante, opção, nos Quadros de pessoal dessas entidades. 

Parágrafo 211 - A integração prevista neste artigq 
somente se aplica a ocupantes de cargos de provimento efeti
vo e aos agregados existentes nos quadros do Orgãos e 
Autarquias à data da transformação, excluindo os que 
tenham sido redistribuídos ou transferidos para Quadros de 
outros Úrgãos da Administração" (São nossos os grifos). 

No contexto da Lei em estudo, nada hã, também que leve o in
térprete a concluir que o legislador colocou sob seu âmbito de açào 
qualquer servidor que, na condição de cedido ou de requisitado, esti· 
vesse em exercício em Fundações resultantes não da transformação 
dos seus Orgãos de origem, 

Comvêm repetir: se a Lei em exegese refere-se apenas a fun
cionários que se encontram em exercício em entidades resultantes da 
transformação de Orgãos da Administração Pública Federal a que 
pertenciam a data da transformação, não atinge aqueles que, sob 
quaisquer condições, encontram-se em exercfcio em entidade 
simplesmente instituída, criada pelo Poder Público, em entidade 
preexistente, que não resultou da transformação dos Orgãos cujos 
Quadros integram. 

Não atinge tambêm servidores cedidos a Fundação ou outras 
entidades. 

Ceder significa dar, transferir e, conseqUentemente, obrigações. 
Ora, os servidores transferidos, cedidos para determinada entidade, 
passam a integrar o Quadro de Pessoal d_esta, deixam de integrar os 
Quadros dos seus respectivos Orgãos de origem. Assim, se a Lei 
n~ 6.184/74 da aos funcionârios de que trata, a faculdade de opeta
rcm pela integmção na entidade em que estão em exercício, não faria 
sentido se estendesse o seu âmbito de açào a servidores cedidos, 
transferidos, a ser\'idores que, ao serem cedidos para fundações, pas
saram a integrar os Quadros destas .. , 

Aos fu;cionários cedidos. refere-se, não a Lei n' 6.184/74, mas 
o Decreto-lei nl' \.341/74 que, no seu artigo 99 item I estabelece: 

"Os Planos de classificação- e de Retribuição de Cargos, 
de que trata este Decreto-lei, não se aplicam: 

I - aos funcionárioS pertencenteS a Quadros de Minis
térios, Autarquias ou Órgão Autônomo _extinto, que prestem 
serviços, na condição de cedidos, a Sociedades de Economia 
l'vlista, Empresas Públicas ou Fundações." 

Como se vê, o legislador não dá aos funcionários de que trata, a 
menor "chance" de inclusão nos "Planos" das respectivas Reparti
ções de origem ou Orgãos Centrais a que estas pertenciam, posição 
bastante coerente, pois se foram cedidos, dados, transferidos, jun
tamente com seus respectivos cargos, aquelas entidades, cabe a estas 
incluí-los nos seus respectivos Quadros de Pessoal e nos seus Planos 
de Reclassificação de Cargos de v_ez__que, juntamente com Os direitos 
sobre esses funcionários forem transferidos tambêm as obrigações 
para com eles. (A cada direito corresponde um dever). 

Requisitados, são aqueles funcionários que, por solicitação de 
autoridade interessada, passaram, na forma do artigo 34, da Lei 
n9 1.711/52. a ter ex_ercício em outra Repartição, em determinada 
entidade, para fim determinado, a prazo certo sem ônus para a 
Repartição a que pertencem, mediante autorização expressa do l>ies1-
dente da República. 

A esses servidores refere-:;e tambêm o citado Decreto-lei,_ e não a 
Lei n9 6.184/74, que dá aos funcionários de que trata, a faculdade de 
optarem pela integração nas entidades em que estão em exercício. 
{A Integração, na hipótese, nem sempre poderia depender apenas da 
vontade do servidor). 

O legislador, in casu. foi também coerente, ao estabelecer, no ar
tigo g.,. do referido Decreto-lei que, pÚa serem incluídos nos 
"Planos" de suas respectivas Repartições de origem, esses fun
cionários deverão retornar a elas antes da implantação, destes, 
podendo, em casos excepcionais, devidamente justificados pela au
toridade interessada, e mediante autorização do Presidente da 
República, retornar às entidades à disposição das quais se encon
travam. 

Superado por outro diploma legal apenas em suas tabelas de 
retribuição salarial, o Decreto-lei nl' 1.341/74, anterlor, à Lei 
n~' 6.1 ~4/74, está em pleno vigor no que concerne às disposições dos 
cit;.~dos õ.lrtigos 8~> e 9~>, item I, referentes, respectivamente, a servido
res requisitados c a funcionários cedidos. 

Essas disposições não foram, como insinua o ilustrê Secretário
Geral do DASP, revogadas pela Lei n9 6.184, que não contêm dispo
sições que as contrariem. 

Ao contrário: depois de referir-se, no seu artigo }9 e respectivos -
patágrafos, à faculdade que a Lei regulamentada dâ aos funcionários 
de que trata, de optarem pela integração nos quadros das entidades 
em que estão em exercício, depois de disciplinar a integração em 
causa, o Decreto-lei n~ 75.478/75, que regulamenta a citada Lei, 
estende, no seu artigo 2~>, a mesma faculdade_ aos funcionários públi
cos federais que prestam serviços em Fundações instituídas pelo 
Poder Público Federal e estabelece, no parágrafo único do citado 
dispositivo que, caso não venham a optar, dentro do mesmo prazo fi
xado para os fucionários de que trata a Lei em causa (funcionários 
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em exercicio em entidades resultantes da transformação dos seus 
respectivos órgãos) deverão:_ 

"retornar, de imediato, à repartição de origem, e ressal
vados os casos admitidos no artigo 8', parágrafo 19, do Decre
to-lei n9 1,341/74." 

Como se vê, o Decreto regulamentador comprova: 
a) que as disposições sobre servidores que, na condição de 

requisitados ou de cedidos, prestam serviços a Fundações instituídas 
pelo Poder Público Federal, embora contidas em diploma legal ante
rior à Lei n9 6.184/74, não foram revogadas por estas; 

b) que a Lei n'i' 6.134/74 não se aplica, como afirma o seu ilus
tre intérprete, aos funcionários cedidos ou requisitãdos_ que, nessas 
condições, prestam serviços em Fundações, Sociedades de Economia 
Mista e Empresas Públicas, mas apenas a funcionários que se encon
tram em exercfcio em entidades resultantes da transformação dos 
seus respectivos órgãos de origem. 

Vê-se, do exposto, que o Ilustrfssimo Senhor Secretário.:Geral 
do DASP, não coou a realidade através da letra e do espírito da Lei. 

Dir-se-ia que, para eles, a Lei é uma criação dos intérpretes. Diz, 
não o que realmente diz, mas o que os intérpretes gostariam que 
dissesse ... 

"Sedutora na sua aparência, mas desvirtualizadora nos seus efei
tos", tal posição, salvo melhor juizo,· é uma afronta ao Poder 
Legislativo. 

É oportuno observar que, se o Decreto regulamentador serviu 
para que Os requerentes provassem a plena vigência dos citados 
dispositivos do Decreto-lei n~' 1.341/74; se serviu para evidenciar 
que a Lei em causa não se refere a servidores cedidos ou requisitados, 
nem a servidores que, sob quaisquer condições, encontram-se em 
exercício em entidades apenas instituídas pelo Poder Público, saiu da 
órbita do Poder Executivo, ao pretender criar direitos subjetivos 
para estes servidores, quando 

"ao Decreto regulamentador cabe apenas minundenciar 
sobre as disposições legais, para facilitar-lhes a execução e, 
pois, a aplicação. Fundamenta-se nas Leis, deriva delas. 
Somente estas transformam em relações de fato, em relações 
de direito enquanto-qUe o regulamento não tem outra função 
senão por em execução aquela disciplina estatuída legalmen
te. Ati, a regra geral; aqui, o preceito prático de sua apli
cação" (ln Compêndio de Introdução à Ciência do Di!eito", 
por Machado Netto, pág. 206). 

São, pois, ineficazes as citadas disposições do Decreto-lei 
n• 75.478(75. 

Quanto à Consultaria Jurídica do DASP, limita-se, em atenção 
a uma oportuna e bem colocada consulta do Senhor Diretor-Geral 
daquele Orgão, a opinar sobre a incidência ou não da Lei 
n9 6.184/74 sobre os Professores que gozam da garantia constitu
cional de vitaliciedade. 

Segundo essa douta Consultaria, os Professores que não gozam 
do privilégio constitucional de vitaliciedade, estão sob o comando da 
Lei n'i' 6.184/74, que dispõe no seu 

''Artigo 3<i> Os funcionários que --permanecerem tro re~ 
gime estatutário poderão concorrer à inclusão no Plano de 
Classificação de Cargos de que trata a Lei nl' 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970, para o preenchimento de claros na lota
ção dos Ministérios, Orgãos integrados da Presidência da Re
pública e Autarquias Federais, na conformidade das normas 
legais e regulamentares pertinentes.'' 

"Parágrafo único. Os funcionários de que trata este arti
go que não satisfizerem os requisitos da Lei n9 5.645, de lO 
de dezembro de 1970, passarão a integrar Quadro Suplemen
tar, na forma e para os efeitos do disposto no parágrafo úni
co do artigo 14 da referida Lei. (Os grifos são nossos.) 

Acrescenta o ilustre intérprete da Lei em causa que, se os Profes
sores que não gozam daquela garantia, estão sob o comando legal 
dos dispositivos acima transcritos, a incidência destes sobre os 

Professores vitaHcios, não estaria de conformidade com os verda
deiros princípios de direito, pelas seguintes razões: 

a) .. A regra geral que assegura ao vitalício a garantia no 
cargo, salvo sentença judiciária det~ rninante de sua perda, 
sofre exceções quanto aos juizes, nãu- alcançando os demais 
titulares da garantia, pela falta de precisãO da hipótese". 

b) "Garantida a permanência no cargo, o qual, em rela
ção aos antigos professores catedráticos vitalícios_é o de que é 
titular em determinada Universidade, não seria esse cargo 
sucetível de redistribuiçã-o compulsória para outras Unidades 
universitárias porque o cargo nestas são seria o mesmo cuja 
cátedra disputaram por concurso"; 

c) "Aplicando-se-lhes as disposições do artigo 31' da Lei 
n9 6.184/74, a situação desses Professores" seria a de passa
gem a integrar, na Fundação Universitária, Quadro Suple
mentar, nos termos do parágrafo único do artigo· 14 da Lei 
n9 5.645 de 1970 e isso quebraria o princípio da hierarquia 
salarial, quando tais profissionais, titulares de cátedras, pas
sariam a perceber menos que os Professores Adjuntos. 

A garantia pessoal de que gozam, quando não podem 
perder o cargo, senão por força de decisão judicial, o que lhes 
assegura a permanência na cátedra e no estabelecimento de 
ensino, não se conciliariza com a norma do citado parágrafo 
único do artigo 311 da Lei n~' 6.184 de 1974, porque como 
esclarecido, outro princípio se vulneraria, o da hierarquia sa
larial, que não tolera que um Professor Adjunto, seja sob que 
regime de trabalho se ache disciplínado possa perceber mais 
do que o titular" (apenas os destaques são nossos). 

Enfim, por considerar que os Professores que gozam do privilé
gio constitucional de vitaliciedade, gozam também, como decorrên
cia desta, das garantias de inamovibilídade e de irredutibilidade de 
vencimentos, o ilustre intérprete conclui: 

"Mesmo que não optarem" (Sic) "pelo regime da legis
lação trabalhista, têm assegurada a manutenção na cátedra e 
vencimentos correspondentes aos salários que foram atribuí
dos aos Professores Titulares nas Fundações Universitárias a 
que pertençam." (São nossos os grifos.) 

Quanto áo Ilustríssimo Senhor Consultor-Geral da -República, 
no Parecer L-059/75, limita-se, quase exclusivamente, a enaltecer o 
"alto entendimento, revestido de senso jurídico" da "lúcida" Consul
taria-Jurídica do DASP, entendimento esse que, na sua respeitável 
opinião, "merece tornar-se norma e orientação para a administração 
pública", contando, por esse motivo, com o seu integral apoio. 

De fato: . 
Depois de esclarecer que "os cargos vitalícios não foram objeto 

de previsão ou disciplina" da Lei n~' 6.184/74, a ilustrada Consulto
ria-Geral da República limita-se: 

a) a apoiar, com entusiasmo, as teses de inamovibilidade e de ir
redutibilidade de vencimentos dos Professores Catedráticos, susten
tadas, com ênfase, pela douta Consultoria-Jurídi6a do DASP. 

b) a advertir que a aplicação da Lei n'i' 6. t84f74, do que se deve 
fazer em detrimento de princípios correlacionados com a situação de 
cátedras vitalícias e consolidadas pelas mais alta jurisprudência judi
cial em Súmulas e Acordãos, entre os quais transcreve um, referente 
a um recurso de revista, segundo o qual 

"Apenas os magistrados são inamovíveis e têm venci
mentos irredutíveis" (o grifo é nosso). 

Senhor Diretor: 
Os requerentes concordam plenamente com a ilustrada Consul

toria~Geral da República, quando afirma que os cargos VitalíciOs 
não foram disciplínados pela Lei n9 6.184/74. Esta, realmente, disci
plina apenas a situação de funcionários, vitalícios ou não, uma vez 
que ao referir-se a funcionários, ocupantes de cargos de provimento 
efetivo, não abre exceções. 
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Quanto aos cargos vitalícios, ela não os disciplina, de fato, tal
vez porque estes não existem ... 

Em que pese, porém, a autoridade dos ilustres intérpretes, os 
requerentes, humildes professores, dos quais apenas (quatro), sim
ples advogados de Província, não são leigos em assuntos jurídicos, 
ousam, timidamente, e com todo o respeito, discordar de algumas 
das suas conclusões: 

a) discordam, data venia, da Consultaria-Geral da República, 
quando esta endossa irrestritamente o douto Parecer da Consultaria
Jurídica do DASP, que defende as teses da inamovibilidade e da ir
redutibilidade de vencimentos d_os Professores Catedráticos, pois 
abraçam a corrente contrária, também defendida pela lúcida Consul
to ria-Geral da República, segundo a qual "apenas os magistrados 
são inamovíveis e têm vencimentos irredutíveis": 

b) entendem, ao contrário do que sustentam os ilustres intérpre
tes, que um Professor Adjunto pode "perceber mais" do que um Pro
fessor Titular, mesmo que este goze da garantia da vitaliciedade, mes
mo que se admita que os seus venchili:nfos São irredutiveis, de vez 
que, de acordo com a legislação vigente, os estipêndios dependem do 
Regime de Trabalho, dos Títulos, das produções científicas ou técni
cas de cada um, e isso não importa em redução de vencimentos do 
Professor Titular. O que a Constituição condena e a Justiça repudia, 
é o fato de um Professor perceber estipêndios inferiores aos de outro 
da mesma categoria funcional ou categoria inferior, se :imbos esti
verem sujeitos ao mesmo regime de trabalho e possuírem títulos e 
produções científic-as ou técnicas de idêntico valor perante a Lei; o 
que não se pode, sem ferir princípios administrativos oU constitucio
nais, é conceder a um Professor e negar a outro, seja sob qual pre
texto for, a carga horária de sua opção, necessária ao serviço, e para 
a concessão da qual há recursos financeiros; o que é, não apenas ile
gal e injusto, mas gritante, é obrigar-se um Professor, "vitalfcio ou 
não", a viver em semi-ociosidade, reduzindo a sua carga horária, de 
40 (quarenta) para 12 (doze) horas, a despeito das necessidades do 
serviço, das disponibilidades financeiras para a conservação da sua 
carga horária anterior, a despeito de sua capacidade de trabalho, a 
despeito daquele regime 12 (doze) horas já haver sido postergado por 
ser incompatível com os interesses do ensino, a despeito das recomen
dações do Governo Revolucionário no sentido de se "perseguir a 
profissionalização do servidor público;" o que não se pode nem se de
ve fazer, sem ferir a sagrada e legítima garantia -de igualdade de todos 
perante a Lei, com evidente abuso de poder, a despeito das louvá
veis recomendações do Governo no sentido de se "perseguir a valo
rização e dignificação da função pública". E, bloquear, com tais 
medidas, a capacidade de comunicação de um Professor que, com a 
sua dor cristalizada em lágrimas, será incapaz de transmitir ãos seus 
alunos a mensagem de otimismo que eles, no vôo infatigável das suas 
almas sonhadoras, estão sempre a esperar, o que não se pode fazer, é 
constranger um Professor, em pleno gozo da garantia constitucional 
de estabilidade e de indiscutlvel capacidade de trabalho, a pedir a 
"migalha" de uma ultrajante aposentadoria proporcional, com pro
ventos inferiores, talvez, aos vencimentos de um servente daspiano, 
para não sofrer o ultraje ainda maior de permanecer no exerCício de 
um cargo, sob condições que constituem um verdadeiro atentado à 
dignidade deste. 

2.2- Inaplicabilidade da Lei n9 6.184(74 aos requerentes 

Como já ficou demonstrado, a Lei n9 6.184/74 refer_e-se apenas 
a funcionários públicos federais que se encontram em exercjcio ein 
Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas e Fundações, em 
decorrência da transformação dos seus respectivos órgãos de origem 
nessas entidades. 

Ora, a Fundação Universidade do Maranhão (FUM), à disposi
ção da qual foram colocados os servidores das Faculdades locais, vin
culadas a esse Ministério, não resultou da transformação destas. 

A Lei n9 5.152(66, c-riõti-·a-universidade do Maranhão, que 
resultou da aglutinação das Faculdades Isoladas então federalizadas 
e das Escolas da Universidade Católica do Maranhão (art. 89), e 

autorizou o Poder Executivo a instituir a FUM, com o objetivo de 
implantar, progressivamente, aquela Universidade. 

Essa mesma Lei, que autorizou o Presidente da República a 
instituir aFUMe criou a Universidade do Maranhão, previu a extin
ção da Universidade Católica, mantida pela Sociedade Maranhen-se 
de Cultura Superior, estabelecendo, no seu artigo 49: 

.. Organizada a Fundação Universidade do Maranhão, e 
empossando seu primeiro Conselho Diretor, ficam revogados 
os efeitos do Decreto n<? 50.832, de 22 de jv.nho de 1961, e, 
conseqüentemente, extinta a Universidade do Mara_nhão, 
mantida pela Sociedade Maranhense de Cultura Superior." 

A Lei em apreço que, como já se observou, criou a Universidade 
Federal do Maranhão e extinguiu a Universidade Católica do Ma
ranhão, não extinguiu, nem transformou na Fundação em causa, as 
Faculdades vinculadas a esse Ministério. E nenhum outro diploma 
legal estabeleceu a extinção ou transformação dessas Faculdades, a 
cujos departamentos continuam vinculados os requerentes. 

Dir-se-ia, talvez, que a transformação destas na FUM está implí
cita no texto da Lei, mas a verdade é que nada há, em todo o corpo 
desta, que conduza o intérprete a essa convicção. Ainda, porém, que 
houvesse, a suposta transformação não produziria qualquer efeítO
jurídico, pois, como a criação e a extinção, transformação de um 
Orgão da Administração Pública há, necessiamente, de resultar da 
manifestação explícita, inequívoca, da vontade Estatál manifestação 
que se fez sem sentir, para não citar muitos outros exi:ffiplos, no caso 
de D"CT; transformado em -Empresa Pública pelo Decreto-lei n9 509, 
de 20-3-69 que, no seu artigo 19 estabelece: 

"O Departamento dos Correios e Telégrafos (DCT) 
fica transformado em Empresa Pública vinculada ao Minis
tério das Comui'licaÇões, com a denominação de Empresa 
Brasileira de Correios e Telégràfos (ECT), nos termos do arti
go 59, item II, do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 
1967." 

Não há dúvida, pois: a FUM não resultou da transformação das 
Faculdades a que pertencem os requerentes. E se não resultou dessa 
transformação, os requerentes não podem ser alcançados pelas 
disposições da Lei n9 6.184/74, cujo âmbito de ação está limitado aos 
funcionários públicos federais (ocupantes de cargos de provimento 
efetivo e agrégados) que se encontram em exercício em Fundações e 
outras entidades_ resultantes da transformação dos seus respectivos 
órgãos de origem. 

Ainda que se admitisse - o que só se faz para argumentar -
que a Lei n' 6.184/74 atinge, como afirma o Senhor Secretário-Geral 
do DASP, não apenas aqueles funcionários, mas todos os servidores 
que se encontram, nas condições de cedidos ou de requisitados, em 
Fundações resultantes ou não da transformação dos seus respectivos 
órgãos de origem, ainda assim, as disposições da referida Lei não 
atingiriam os requerentes: 

a) porque estes não foram cedidos, não foram "dados", transfe
ridos para a FUM. E se o tivessem sido, já estariam integrados nista, 
de modo que não fariam sentido as disposições da Lei em exegese, 
que dá aos funcionários de que trata, a faculdade de integrarem-se 
nas entidades em que se encontram em exercício; 

b) porque, embora colocados à disposição de uma Fundação, 
não foram requisitados por esta, nem se encontram à disposição des
ta por prazo certo, determinado. 

2.3 -Inteligência do Artigo 39 da Lei n9 6.184(74. 

No capur do artigo epigrafado, já transcritO pelos requerentes, a 
Lei n9 6.184/74 dá aos funcionários de que trata, não optantes pela 
integração nas entidades em que estiverem em exercício, a "chance" 
de serem incluídos nos Planos de Classifica_ç_ão _de Cargos de outros 
Orgãos de Administração Pública Federal, considerando que os seus 
Orgãos de Origem foram transformados naquelas entidades. 

A integração, in casa. de conformidade com esse dispositivo, 
será feita mediante disputa de hipotêticos claros na lotação daqueles 
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Orgãos, claros esses que, salvo engano, não ocorrerão, a menos que 
se deixe de observar o disposto no artigo 12 da Lei n"' 5.645/70, que 
estabelece: 

"O novo Plano de Classificação de Cargos a ser insti
tuído em aberto de acordo com as diretrizes expressão nesta 
Lei, estabelecerá, para cada Ministério, Orgão integrante da 
Presidência da República ou Autarquia, um número de car
gos inferiores em relação a cada Grupo, aos atualmente 
existentes". (os grifos são nossos). 

Quanto a hipotética integração, não é compulsória, como enten
dem o DASP e a Consultaria Geral da República, e o dispositivo não 
estabelece que somente serão incluídos no novo Plano de Classifi
cação de Cargos, os funcionãrios que, disputando as vagas em 
apreço, foram selecionados para preenchê--las, mas sim que, para 
serem incluídos no "Plano" daqueles Orgãos, deverão disputar, com 
êxito, os hipotéticos claros nas suas lotações. 

E a prova disso é que, no parãgrafo úniCo do referido disposi
tivo legal, estabeleceu o legislador que os cargos desses funcionãrios 
passarão - juntamente com eles, é evidente a integrar QUadro 
Suplementar, na forma e para os efeitos do disposto no parágrafo 
único do artigo 14 da citada Lei n~' 5.645/70, que dispõe: 

À medida que for sendo implantado o novo Plano, os 
cargos remanescentes de cada categoria, classificados confor
me o sistema de que trata este artigo, passarão a integrar 
Quadros Suplementares e, sem prejuízo das promoções e 
acesso que couberem serão suprimidos qUando vagarem" (os 
grifos são nossos). 

Ora, o sistema de que trata o artigo 14 da mencionada Lei, l'tão é 
outro senão o novo Plano de Classificação de Cargos, cujas diretrizes 
gerais ela traça. 

Assim, não resta a menor dúvida: 
a) os cargos dos funcionârios em causa deverão passar a inte

grar, não o Quadro Suplementar da Entidade em que se encontram 
em exercício, mas o Quadro Suplementar do Orgão Central a que 
pertenciam os seus Orgãos de origem, transformados nessas Enti~ 
dades, cujos Quadros não quiserem integrar; 

b) esses cargos deverão ser classificados de acordo com o novo 
.. Plano", o Plano a que se refere a Lei n9 5.645/70, observadas as 
disposições da Lei n~' 6.182/74, do Decreto-lei n9 1.445/76 e das 
demais normas legais e regulamentares Pertinentes; 

c) extintos à medida que forem vagando, não serão pre
enchidos, produzi11:do-se, assim, os efeitos a que se refere o parágrafo 
único do artigo 39 da Lei n9 6.184/74, "os efeitos do disposto no arti
go 14 da Lei n9 5.645/70", a saber: 

t 9 num futuro não muito distante, haverá um Quadro único 
em cada Orgão da Administração Federal; 

29 o número de servidores em cada Orgão serã, gradativamen
te, reduzido às reais necessidades da Administração, melhorando-se 
assim, as perspectivas de remuneração e acesso. 

2.4 - Leis aplicáveis aos requerentes 

Como as Faculdades federais a que pertenciam os requerentes à 
data da instituição da Fundação à disposição da qual foram coloca
dos, não se transformaram nesta, como os requerentes não foram 
cedidos a essa Fundação, isto é, não foram transferidos para esta, 
nem requisitados por ela, não estão sob o âmbito da Lei n"' 6.184/74, 
nem das disposições do Decreto-lei n'~" 1.341/74, referentes a fun
cionários cedidos ou requisitados. 

Assim, como qualquer funcionário desse Ministério, não incluí~ 
do entre os que são alcançados pelos diplomas legais supra-citados, 
poderiam os requerentes optar, de acordo com as disposições da Lei 
n9 5.685/74, pela Legislação Trabalhista, ou pela permanência no 
regime estatutário. 

E como não optaram pelo regime da Legislação Trabalhista, se
ria de se lhes aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 14 da 

citada Lei n9 5.645[10, cujos efeitos visados pelo legislador jã foram 
apreciados pelos requerentes. 

2.5 - Ofensa a direitos subjetivos dos requerentes 

Conclui-se, do exposto, que a correta aplicação da Lei n9 
6.184/74, aos requerentes, ainda que indevida, não ofenderia direitOs 
subjetivos destes, mas aplicando-a com a confusa interpretação da 
Consultaria Jurldica do DASP, endossada pela Consultaria-Geral 
da República, (interpretação contrária à sua letra, ao seu espírito e 
aos príncípios universais da Lógica), Vossa Senhoria violou aqueles 
direitos, pôs em prática objetivos perseguidos pelos intérpretes, mas 
não queridos pelo legislador. 

De fato: 
Quer a legislação realmente aplicâvel aos requerentes, quer as 

disposições da Lei n9 6.184, asseguram aos funcionários a que sedes
tinam, a inclusão no Plano de Classificação de Cargos a que se refere 
a Lei n9 5.645/70, combinada com a Legislação e normas re
gulamentares vigentes, elaboradas de acordo com as diretrizes geraiS 
por ela traçadas. 

Excluindo os requerentes do "Plano", e chegando ao ponto de 
impedi-los de permanecerem em regime de trabalho de 40 (quaren
ta) horas, previsto pela legislação vigente, e de obrigá-los a uma car
ga horãriajâ postergada, por ser inconveniente aos interesses do ensi
no, Vossa Senhoria não violou apenas as Leis ordinárias que os 
amparam. Violentou a própria Constituição-Federal, pedra angular 
do Estado de Direito, fei:'indo, entre outors, os seguintes princípios 
por ela consagrados: 

a) princípio de paridade, segundo o qual "a retribuição 
dos empregados públicos de todos os Poderes devem ser 
equânimes para os cargos de atribuições iguais e assemelha
das, aplicando-se no que couber, os mesmos sistemas de clas
sificação de cargos. A pujança da regra de paridade impede 
também o tratamento desigual dentro dos QuadNs do Mes
mo Poder" (ln "Curso Moderno de Direitos Administrati
vos, por L.B. de Andrade, Pag. ) 

b) princípio de isonomia constitucional, que obriga o tratamen
to indiferenciado dos administrados e que não se compatibiliza...com 
a odiosa desigualdade de tratamento que Vossa Senhoria, baseado 
nos citados hermeneutas, estabelece entre os requerentes e os demais 
Professores vinculados a esse Ministério, da mesma categoria fun
cional, com as mesmas responsabilidades, com atribuições idênticas, 
definidas na mesma Lei, enfim, entre professores que se encontram 
nas mesmas condiçõ~s objetivas. 

c) princípio de respeito aos direitos adquiridos no citado Ofício 
n9 000943/73, o Senhor Secretário-Geral do DASP transcreve a 
ementa de um acordão, do STF, segundo o qual os direitos dos 
servidores públicos podem ser modificados unilateralmente pelo 
Estado, sem que eles possam invocar direitOs adquiridos. 

Ora, como observam consagrados juristas, por ·ceitas dissabores 
têm passado aqueles que discutem Leis e Acordãos baseados apenas 
nas suas ementas. 

Na verdade, segundo o Acordão em causa, em questão de grati
ficação pro-labore faciendo, os servidores não podem invocar direitos 
adquiridos, o que ê pacífico. Se se tratasse de gratificação pro-labore 
facto, outra teria sido, sem dúvida, a decisão do STF. 

Ao contrãrio do que afirma aquela autoridade daspiana, 

"O princípio da inetroatividade não se acha proscrito do 
Direito Administrativo, antes constitui uma das bases para a 
proteção dos direitos adquiridos ou dos fatos consumados, 
sob o regime de Leis que os originaram" (ln "Tratado de Di
reito Administrativo", por Themistócles Cavalcanti, volu~ 
me !, pãg. 88). 

Ora, a Lei n"' 5152/66, que autorizou o Poder Executivo a insti
tuir a FUM, e colocou os requerentes, ex-ofjlcio, à sua disposição, as
segurou a estes, no seu artigo 11, os direitos e vantagens dos seus res
pectivos cargos. 
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Foi sob a garantia desses direitos e dessas vantagens, garantia 
que se incorporou ao patrimônio dos requerentes, que estes, ainda jo
vens, quando poderiam refazer as suas vidas, continuaram vincula
dos a esse Ministério. 

Se é certo que os direitos e vantagens inerentes aos seus respecti
vos cargos, poderiam ser alterados pela vontade unilateral do Esta
do, poderiam ser modificados por outras normas, certo é também 
que, in casu, a generalidade dessas normas e o interesse público rele
vante seriam condições para a sua eficácia. 

Os requerentes não se arrogariam nenhum direito subjetivo con
tra uma norma que se estendesse a todos cargos ocupados por profes
sores estáveis desse Ministério, excluindo-os, com fundamento em in
teresse público relevante, de um novo Plano de Classificação c Retri
buição de Cargos, mas uma norma nesse sentido, que atinge apenas 
os funcionários que, como requerentes, fOram colocados, ex-offlcio, 
à disposição de determinadas entidades, assegurados os direitos e 
vantagens dos seus respectivos cargos, fere, em cheio, direitos que se 
incorporaram ao patrimônio destes, violenta e garantia constitucio
nal de respeito aos direitos admitidos sob a égide de uma lei anterior. 

Mais: 
Aplicando-se, como de direito, as disposições do Decreto-lei 

n11 1.325/74, a professores aposentados, que, quando em atividade, 
estavam como os requerentes, à disposição da FUM, os requerentes, 
em pleno exercício de suas funções, passarão, com o ato de Vossa Se
nhoria, a perceber estipêndios inferiores aos proventos desses profes
sores, mesmo que eles, ao se aposentarem, exercessem cargos de cate
gorias funcionais i.nferiores. 

Ora, de acordo com o disposto no parágrafo 29 artigo 102 da 
Constituição Federal vigente, 

"Ressalvado o caso de revisão por motivo de alternação 
do poder aquisitiVo da moeda, cm caso nenhum os proventos 
da inatividade poderão exceder a remuneração percebida na 
atividade.'' 

E, no caso, os requerentes, em pleno exercício da suas funções, 
perceberão estipêndios inferiores aos proventos fixados por Lei para 
aqueles Professores, alguns dos quais aposentados quando se encon
travam cm exercício de cargos hierarquicamente inferiores aos da
queles. 

3-SINTESE 

Senhor Diretor: 

Cada um dos requerentes poderia dizer como Vieiras .. Peço des
culpas de ter sido longo, por não ter tido tempo de ser breve". 

Contudo e apesar de tudo, tentarão fazer uma sintese das razões 
de Direito que apresentaram, através da qual, mesmo limitando-se à 
sua leitura, V c ·a Senhoria poderá ter uma idéia da involuntãria in
justiça que lhes fez e predispor-se a reparâ-la. 

Ei-la: 
Segundo o Sr. Secretário-Geral do DASP (Proc. 

n'i' 250.586/MEC, encaminhado ao Magnífico Reitor da Uni
versidade Federal do Maranhão, para ciência e orientação des
te), a Lei nll 6.184/74 atinge, não apenas os funcionários públicos fe
derais que se encontram em exercício cm Fundações resultantes da 
transformação d_os seus respectivos órgãos de origem, em decorrên
cia mesmo dessa transformação, mas tambm aqueles que, na condi
ção de cedidas ou de requisitadas, encontram-se em exercício em 
Fundações instituídas, criada pelo Poder Público, em Fundações que 
não resultaram da transformação de outros órgãos. 

De acordo, porêm, com o Sr. Consultor-Geral da Rep6blica 
(Par. L - 059/75), que endossa, irrestritamente, o .. alto entendi
mento, revestido de acuidade c senso jurídico" do "l6cido" Consul
tor Jurídico do DASP, a Lei em exegese, ao ·que parece, atinge 
apenas os primeiros e, entre estes, exclui do seu âmbito de ação, os 
Professores que gozam da garantia constitucional de vitaliciedade, 
cujos cargos "não foram objeto de precisão ou disciplina para 
qualquer dos efeitos pretendidos pela norma". 

Infere-se do Parecer da lúcida Consultaria Jurfdica do DASP 
(Par. SfnQ 75) endossado pela douta Consultaria-Geral da Repúbl~
ca, que a· Lei n9 6.184/74 produz, entre outros, os seguintes efeitOs 
jurídicos: 

a) um Professor-Titular, por ela atingid~, passará a percebe! 
menos do que um Professor-Adjunto que não estiver sob o seu ãrpbi
to de ação, "seja sob que regime de trabalho que se ache disciplina
do". (SIC) 

b) esse Professor Ti tufar, vinculado ao -MEC, que não optou pe
la integração nos Quadros da Fundação em que se acha em exercício, 
será compulsoriamente redistribuído para qualquer Unidade Univcr
sítâria constituída sob a forma de Autarquia Federal. 

e) esse Professor do MEC, "integrante de Fundações Univel;'sitá
rias" oriundas da transformação a que se refere a Lei em apreço, que 
não optarem pela integração nessas Fundações que integram e em 
conseqüência, pela legislação trabalhista, terão de passar a integrar 
nestas, "Quadro Suplementar, nos termos do pará'grafo único do 
artigo 3~" da Lei em exegese e na forma e para efeitos do parágrafo 
único do artigo.l4 da Lei nl' 5.645, de 1970''. 

Apoiando ainda o parecer do lúcido Consultor-Jurídico do 
DASP, cujo sábio entendimento, revestido de acuiçlade e senso juridi
co, merece tornar-se norma c orientação para a administração públi
ca", o Sr. Consultor-Geral da República entende que, em tais efeitos, 
se a Lei em apreço estendesse o seu âmbito de ação aos professores 
vitalícios, violentaria as garantias de inamovibilidade e. de irreduti
bilidade de vencimentos ou de "Hierarquia Salarial" que gozam 
aqueles professores. 

Em vista disso, e considerando também o entendimento judicial 
dominante, segundo o qual "apenas os magistrados são inamovíveis 
e têm vencimentos irredutíveis", a Consultoria~Geral da República 
endossa a decisão, sim, decisão daquela lúcida Consultaria que, 
considerando "a situação peculiar de que desfrutam os antigos 
professores catedráticos vitalícios", estabeleceu que esses "mesmo 
que não optarem pelo regime da legislação trabalhista, têm assegura
da a manutenção na cátedra e vencimentos correspondentes aos salá
rios que forem atribuídos aos Professores Titulares nas fundações 
universitárias a que pertencem". 

Quanto, porém, aos Professores que gozam apenas da garantia 
constitucional de estabilidade, como os requerentes, entendem os lú
cido_s juristas que estes podem perceber menos do que um Professor 
de categoria funcional inferior "seja sob que regime de trabalho se 
ache disciplinado'', sem quebra do princípio de "Hierarquia Sala
rial", motivo pelo qual a incidência da Lei nll 6.134/76 sobre el~ 
estaria perfeitamente de acordo com os melhores princípios de direi
to. 

Que Vossa Senhoria nos perdoe este grito ou este gemido, que 
pode parecer uma irreverência: foi com fundamento ness~ aRlQWm: 
do de respeitáveis ... Incoerências, que os requerentes foram excluí~ 
dos do novo Plano de Classificação e Retribúição de Cargos e alguns 
--aqueles que há vários anos abandonaram outras atividades para 
atenderem às reais necessidades da Universidade do Maranhão- fo
ram condenados a viver na semi-ociosidade, com uma renda mensal 
que seria insuficiente para a sua subsistência, mesmo que o País não 
estivesse a debater~se em meio a uma inflação desordenada, que avil
ta o poder aquisitivo da moeda e gera a inquietação social. 

Influenciado- sabem-no os requerentes- pela tradição jurídi
ca do DASP e da Consultaria-Geral da República, Vossa Senhoria, 
numa nota dissonante no conjunto harmonioso do trabalho que vem 
realizando à frente do Departamento de Assuntos Universitários desM 
se Ministério, bloqueou a capacidade de comunicação dos requeren
tes e deixou muitos sem COndições, sequer, de esconder a sua pobreza 
atrás d~ uma indumentária comprada a prazo. 

A Lei nQ 6.184/74, Senhor Diretor, não tem o sentido e o alcan
ce que ihe atribuem os intérpretes em cujos pareceres e "esclareci
mentos" se baseou Vossa Senhoria para excluir os requerentes do no-. 
vo Sistema de Classificação e Retribuição de Cargos e impedi~ los de 
permanecerem num Regime de Trabalho que até o velho Slstcma 
admitia e incentivava. 
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Ao contrário do que afirma o Senhor Secretário-Geral do 
DASP, a Lei n9 6.184/74, refere-se exclusivamente a funcionários 
que se encontram em exercício em Sociedades de Economia Mista, 
Empresas Públicas e. Fundações, resultantes da transformação de 
Autarquias ou de Órgãos da Administração Federal direta, a que 
estavam vinculados à data da transformação. E a Fundação Univer
sidade do Maranhão (FUM_), à disposição da qual foram colocados 
os requerentes, professores estáveis de Faculdades Federalizadas, 
"assegurados os direitos e vantagens dos seus respectivos cargos, não 
resultou da transformação dessas faculdades". 

A mesma Lei que autorizou a instituição da FUM, que traçou 
as diretrizes gerais que deveriam ser observadas na sua constituição e 
previa a designação de um representante do Poder Executivo "para 
os a tos de sua constituição", criou a Universidade Federal do Mara
nhão, integrada pelas referidas Faculdades e pelas Escolas da Univer
sidade Católica_ do Maranhão e extinguiu esta, contados os efeitos 
dessa extinção a partir da data da organização e posse do primeiro 
Conselho Diretor da Fundação _em apreço. 

As Faculdades federais, porém, não foram sequer extintas. 
Não há, realmente, nenhum ato formal extinguindo-as ou trans

formando-as na FUM, instituída para implantar progressivamente, 
a Universidade Federal do Maranhão, não apenas criada pelo Poder 
Público Federal, mas mantida quase exclusivamente pelos cofres da 
União. E como a criação, a extinção ou transformação de um Orgão 
da Administração Pública hã, necessariamente, de resultar da 
manifestação explícita e inequívoca da vontade estatal. 

Não houve, ln casu, nem uma transformação de direito, nem 
uma transformação de fato. 

Por outro lado, ainda que a Lei em exegese atingisse os funcioná
rios que, na condição de requisitados ou de cedidos estão em exer
cício em fundações instituídas pelo Poder Público, em Fundações 
que não resultaram da transformação de outros Orgãos - o que se 
admite apenas para argumentar- as suas disposições não atingiram 
os requerentes, que nem foram requisitados pela FUM, nem foram 
cedidos para esta. (CEDER significa dar, transferir direitos e, conse
qüentemente, obrigações). 

Se os requerentes tivessem sido cedidos, transferidos para a 
PUM, não pertenceriam mais ao Quadro Permanente do MEC. Esta
riam integrando o Quadro Ordinário da FUM e teriam sido, indubi
tavelmente, incluídos no "Plano" aplicado nesta, desta forma, a Lei 
n'i' 6.184(74, que dá aos funcionários de que trata, a faculdade de 
integrarem-se nas entidades em que se encontram em exercício não 
faria sentido se se estendesse aos funcionários cedidos a essas entida
des. 

A servidores cedidos e a servidores requisitados, referem-se, 
respectivamente, os artigos 8Q e 9Q, item I do Decreto-lei nQ 1.341/74, 
que foi superado por outro diploma legal apenas em suas tabelas de 
remuneração. Aliás, as disposições desse Decreto-lei referentes a es
ses servidores, são muito coerentes e não ofendem direitos subjetivos 
destes. No !9 caso, para serem incluídos nos Planos de Classificação. 
e Retribuição de Cargos de suas respectivas Repartições de origem 
bastaria que retornassem a estas antes da aplicação dos sem~ ~;:~spc::cti
vos Planos. (No caso das requerentes, as suas repartições de origem 
são as Faculdades em que continuam a ter exercfcio). No 29 caso, o 
art. 99, item I do Decreto-lei nQ 1.341/74, faz a afirmação d(! óbvio: 
serão excluídos dos "Planos" aprovados para os Orgãos dos quais 
foram transferidos. 

Ainda que as Faculdades a que jã pertenciam os requerentes à 
data da instituição da FUM tivessem sido transformadas nesta - o 
que também só se admite para argumentar- caso em que as disposi
ções da Lei n9 6.184/74 os alc~çariam, não seriam eles excluídos do 
novo Plano de Classificação e Retribuição de Cargos, pois disposi
ções da Lei estão longe de produzir os efeitos que lhes foram 
atribuídos. 

De fato: 
Ao contrário do que afirmam os referidos hermeneutas, a Lei 

em exegese não e:x.clui do seu âmbito de ação O$ funcionários que 
gozam da garantia constitucional de vitaliciedade, pois ao referir-se a 

ocupantes de cargos de provimento efetivo (parágrafo 19 , do art. 
....... não abre exceções para estes. 

Nem haveria Í"azão para essa ex:ceção, pois a única diferença 
entre funcionários estáveis e funcionáriOs vitalícios consiste em que 
estes só podem ser demitidos em virtude de sentença judiciária e 
aqueles podem ser demitidos também em virtude de inquérito 
administrativo em que lhes seja assegurado o sagrado e legítimo 
direito de defesa. 

E nem mesmo os lúcidos hermeneutas do DASP e da Consulto
ria~Geral da República concluem que a aplicação da lei i_mplica em 
demissão dos funcionários de que trata. 

Atribuindo-se à Lei em exegese- os efeitos que lhe foram 
atribuidos pelos citados intérpretes, configurar-se~ia ccim a sua 
aplicação aos funcionários públicos, regidos pela legislação traba
lhista, a despedida indireta. 

Mas se isso fosse motivo para excluir do seu âmbito de ação os 
Professores estatutârios que gozam da garantia constitucional de 
vitaliciedade, sêwlo-ia também para excluir do seu·-c-omando os 
Professores que, como os requerentes, gozam de garantia tambêm 
constitucional, de estabilidade. 

Para excluir aqueles Professores do âmbito da referida Le~ 
invocam os citados hermeneutas as gar8.ntias de inamovibilidade e de 
irredUtibilidade de vencimentos que estariam-, em conseqUência da 
vitaliciedade de que ,gozam. 

Ora, a doutrina a-respeito da inamovibilidade e da irredutibilida
de de vencimentos desses Professores é contraditória, e os adeptos 
dessa corrente doutrinária, inclusive Pontes de Miranda, citado pelas 
intérpretes, defendem, com o mesmo calor, a irredutibilidade dos 
vencimentos dos funcionários estáveis. 

Quanto aos nossos Tribunais, como fez prova a Consultaria
Geral da República, já firmaram juriSprudência em sentido contrá
rio, isto ê, no sentido de que "apenas os magistrados são 
irremoVíveis e tê.m vencimentos irredutíveis''. 

Acresce que a Lei em exegese, ao contrário do que afirmam os 
intérpretes nos quais se baseou Vossa Senhoria, não estabelece a 
redistribuição compulsória dos funcionários de que tratas oferece
lhes, ao contrário, oportunidade de serem redistribuídos para outros 
Orgãos, se quiserem concorrer ao preenchimento de hipotéticos 
claros nas suas respectivas lotações, "claros" esses que na verdade, 
não ocorrerão, a menos que se deixe de cumpir o disposto no artigo 
12 da Lei n9 5.645/70, segundo o qual o novo "Plano estabelecerá, 
para cada Orgão, um número de cargos inferior, em relação a cada 
Grupo, aos atualmente existentes. (0 art. 39 da Lei n9 6.184/74 é, 
pois, salvo melhor juizo, inexeqUível). 

A aplicação da Lei não implicaria também em redução de venci
mentos dos Professores Titulares por ela atingidos, ainda que lhes 
fossem atribuídos os efeitos a que se referem aqueles intérpretes. Pro~ 
duzindo tais efeitos, a que negaria a Professores Titulares atingidos 
por suas disposições, direitos e vantagens concedidos aos docentes 
não atingidos por estas, estabelecendo, com evidente afronta ao Prin
cípio de Isonomia Constitucional, uma odiosa desigualdade de trata
mento entre Professores da mesma Universidade, com idênticas atri
buições e maiores responsabilidades, em conseqüência da qual até 
mesmo Auxiliares de Ensino passariam a perceber estipêndios muito 
superiores aos daqueles Professores Titulares, numa evidente afronta 
ao Princípio de Hierarquia, Mas mesmo no caso destes Professores, 
em virtude de redução de suas respectivas cargas horárias, passarem 
a perceber apenas um quarto (1/4) da remuneração que percebiam 
anteriormente, não sofreriam nem mesmo na forma da Legislação 
que jã vigorava antes da vigência das Leis n9 6.184, nenhuma reduw 
ção de vencimentos. 

Quanto à passagem desses Professores para Quadros Suplemen
tares, extintos à medida que vagarem, é, realmente, uma imposição 
áo parágrafo único do ar_tigo 39 da Lei em exege"se. 

De fato, de acordo com esse dispositivo legal, se as Unidades, 
Universitárias a que pertenciam esses "Professores foram trans
formadas em Fundações, se eles não quiseram intl!grar os Quadros 
dessas Fundações, permanecendo, assim, vinculados ao regime esta-
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tutário, e se não conseguiram vagas nos Quadros Permanentes de ou
tras Unidades Universitárias pertencentes ao Sistema Federal de 
Ensino do País, passarão, do Quadro Permanente do MEC, para 
Quadro Suplementar deste, e não como entendem o DASP e a 
Consultaria-Geral da República, para Quadro Suplementar da Fun
dação que não quiseram integrar, quando lhes foi dada a faculdade 
de fazer essa opção. 

A passagem para esse Quadro, porém, não importaria em exclu
são do Plano de Classificação e Retribuição de Cargos a que se refere 
a Lei n• 5.645/70. 

Na forma do disposto no artigo 14-dCSsa Lei, ao qual faz remis
são o ci.tado dispositivo- da Lei n' 6.184/74, os seus respectivos car
gos senam extintos à medida que rossem vagando, sem prejuízo, po
rém, de promoções e acessos que coubessem. Na forma do mesmo 
dispositivo da Lei n~' 5.645/70 (art. 14) os seus cargos seriam classifi
cados de conformidade com o Sistema de que trata o caput desse 
dispositivo, que, depois de estabelecer a extinção do "Plano" a que 
se refere a Lei n'i' 3.780/ôO, determina que sejam observadas, na 
elaboração do novo Plano de Classificação de Cargos, as disposições 
da Lei em que o artigo está inserido, isto é, as disposições da Lei n' 
5.645/70. 

Não há dúvida, pois: apesar da sua péssima redação, a letra e o 
espírito das Leis em apreço asseguram a inclusão dos cargos da
queles Professores no novo Plano de Classificação dos seus respecti
vos Orgãos de origem ou dos Orgãos Centrais a que estes perten
ciam, o que está em perfeita consonância com o Princípio Constitu
cional de Paridade, segundo o qual serão aplicados os mesmos 
Planos de Classificação e Retribuição de Cargos aos empregados e 
funcionários públicos dos três Poderes do Estado e aos empregados e 
funcionãrios dos diferentes Quadros do mesmo Poder. 

Conclui-se do exposto: 
a) que as disposições da Lei n'i' 6.184/74 não atingem os 

requerentes: 
b) que, ainda que os atingissem, o que só se admúe para 

argumentar, não os excluiriam do Novo Plano de Classificação e 
Retribuição de Cargos, nem os impediriam de permanecer em re
gime de 40 horas semanWs de atividades, admitido até pelo Plano 
extinto; 

c) que a situação dos requerentes, face ao Plano de Classifi
cação de Cargos, em nada difere da situaÇão dos Professores vitalí
cios à disposição da FUM, de modo que, reconhecendo a estes os 
direitos que negam àqueles, os ilustres hermeneutas do DASP e da 
Consultaria-Geral da República diminuiriam o número de vítimas 
de um erro de interpretação, mas agravaram a odiosa diversidade de 
tratamento de que foram vítimas os requerentes. 

d) que o ato de Vossa Senhoria, excluindo os requerentes do 
.. Plano" e impedindo-os até de permanecerem em regime de 40 horas 
semanais de atividade, além de não ter apoio na legislação ordinária 
vigente, de ser contrário à política desse Ministério referente à profis
sionalízação do pessoal docente e às recomendações do Governo 
Revolucionário, no sentido de se "perseguir a valorização e dignifi
cação da função pública", fere também, entre outros, os seguintes 
Princípios Constitucionais: 

a) Princípio de Isonomia; 
b) Princípio de Hierarquia; 
c) Princípio de Paridade; 
d) Princípio de Respeito aos Direitos Adquiridos. 

Considerando-se, ainda, os dispositivos do DeCreto-lei 
n~> 1.325/74, os Professores atingidos pelo ato de Vossa Senhoria, 
que se encontram em pleno exercício de suas funções, perceberão 
vencimentos inferioreS ãos proventos dos seus colegas que se encon
travam à disposição da FUM, em regime de 12 horas, quando foram 
baixados os atos de suas respectivas aposentadorias. E a Constitui
ção Federal proíbe que os inativos percebam proventos superiores 
aos vencimentos que percebiam em atividade, ressalvados apenas o 
caso de revisão por ,motivo de alteração do valor aquisitivo da moe
da. 

4- DO REQUERIMENTO 

Face ao exposto, e considerando que o ato de Vossa Senhoria 
excluiu os requerentes, quer do .. Plano" aplicado na FUM quer do 
~~Plano" aplicado nesse Ministério; considerando que esse ato foi bai
xado contra clara e expressa disposição da Lei, estando, assim, 
maculado de vícios de legalidade; considerando que esse ato se 
baseia, a rigor, em interpretações da Consultaria Jurídica do DASP, 
que vem, em seus pronunciamentos, invadindo as áreas do Poder 
Executivo e do Poder Legislativo, decidindo, em vez de opinar, 
legislando, em vez de sugerir; considerando que, se esse ato tivesse 
sido aplicado de acordo com a Lei, esta seria manifestamente incons
titucional, considerando que segundo a melhor doutrina, defendida 
por Caio Tácito, entre outros, no seu "Direito Administrativo'., pág. 
9, "os atas administrativos são, em prindPiõ, -reVOg'âVCiS--peta pró
pria administração que, seja em virtude de recursos adminístrativos, 
seja ex-officio, poderá reconsiderá-los, no mérito ou na Legalidade"; 
considerando que entre outros luminares da Ciência Jurídica, o gran
de Mestre Francisco Campos (Direito Constitucional, pág. 62), en
sina que "é um axioma fundamental ao nosso regime o de que a cada 
um dos poderes de que se compõe o Governo do País, cabe a faculda
de de interpretar a Constituição de, consoante a inteligência que dá, 
ajuizar e decidir da sua própria" cOmpetê-ncia e, portanto, os seus pró
prios atos, e que não tem a administração, uma vez ciente da incons
titucionalidade ou ilegalidade de um ato seu, que hesitar quanto à 
sua invalidação, que não é só um direito, mas um dever que lhe 
compete"; considerando ainda, que a doutrina e a jurisprudência são 
unilnimes em afirmar que, uma vez revogado o ato administrativo, o 
ato revogatório tem efeito retroativo; considerando ainda, que o ato 
de Vossa Senhoria é contrário aoS interesses da Universidade do 
Maranhão, à política educacional desse Ministério, e às diretrizes 
traçadas pelo Governo Revolucionário e considerando o direito que 
assiste aos requerentes, 

SOLICITAM eles, a Vossa Senhoria: 
a) que se digne reconsiderar o ato em apreço, invalidando-o; 
b) que providencie o enquadramento dos seus respectivos car

gos no Quadro Suplementar desse Ministério; 
·-c) que, aproveitando os estudos já realizados pela Comissão 

constituída para elaborar e aplicar o Plano de Classificação do 
Pessoal Docente da FUM, mande elaborar o "Plano" a ser aplicado 
aos requerentes, observadas na elaboração e aplicação deste, as nor
mas legais e regulamentares aplicadas na elaboração e aplicação do 
Plano de Classificação do Pessoal Docente do Quadro Permanente 
desse Ministério; 

d) que determine que a classificação ora requerida, e a Retri
buição dos cargos dos requerentes, de acordo com o novo "Plano". 
retroaja, na forma da Lei n~' 6.182/74, a novembro de 1974. 

Nestes Termos, Esperam Deferimento . 
São Luis, 3 de novembro de 1976.- Helena Guimarães Caldas 

-Orlando José da Silveira Leite- José Ferreira de Sousa- Sebas
tião José Ferreira - José Faria do Anlit.I-aí - Maria Regina Borges 
Barbosa de Carvalho - Vitória Amado Tibério - Antonio Sa.lim 
Duailibe- Antonio Ribeiro da Silva- Douglas Pacheco Andrade -
Osmaldo Martins Bittencourt - J erônimo Hesket Pinheiro - Joa
quim Alexandre Barradas- Antonio Fadad- José Joaquim da Serra 
Costa- José de Ribamar Cunha Oliveira. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Altevir Leal - José Guiomard - Braga Junior - Evandro 
Carreira - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Virgílio 
Távora - Dinarte Mariz- Domício Gondim - Milton Cabral -
Marcos Freire- Arnon de Mello- Gilvan Rocha- Luiz Viana-
João Calmon- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Magalhães Pin
to- Italívio Coelho - Mendes Canale- Evelásio Vieira - Lenoir 
Vargas --Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está finda a Hor.a _do 
Expediente. 
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ORDEM DO DIA 
Item I 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n9 68, de 1975 (n9 987-D/72, na Casa de origem), que 
autoriza o aproveitamento dos cegos no Serviço Público e na 
empresa privada, e determina outras providências, tendo 

PARECERES. sob n9s 773 a 776, de 1977, das 
Comissões: 

- de Saúde (após audiência do Ministério da Educação 
e Cultura), favorável ao Projeto, nos termos do Substitutivo 
que apresenta; 

- de Constituição e J ustlça, pela constitucionalidade e 
juridicidade do Substitutivo d_a Comissão de Saúde; 

- de Serviço Público Civil, favorável ao Substitutivo, 
com Subemenda que oferece; e 

-de Legislação Social, favorável ao Substitutivo da Co
missão de Saúde e contrár_io_à Subemenda a ele oferecida. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a 
votação adiada por falta de quorum. 

Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Senhor Pri
meiro-Secretário. 

E lido e aprovado o seguime 

REQUERIMENTO N• 33, DE 1978 

Nos termos do art. 350 combinado com a alinea "C" do 
art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento· da votação do 
Projeto de Lei da Cãmara_o' 68, de 1975, a fim de ser feita na sessão 
de 5 de abrtl. 

Sala das Sessões, 27 de março de 1978. - Eurico Rezende. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A m~téria, de acordo 
com o voto do Plenário, é retirada da pauta. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) ~Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n' 293, de 1976-Complementar, do Senhor Senador 
Vasconcelos Torres, que introduz modificação na Lei 
Complementar n'~ 26, de 11 de setembro de 1975, para o fim 
de permitir a utilização do PIS-PASEP na aquisição ou 
construção de casa própria, tendo 

PARECERES sob nos 454 e 455, de 1977, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicídade e, no mérito, favorável; e 

-de Legisla~ão Social, contrário, com voto vencido, em 
separado, do Senhor Senador Nelson Carneiro e voto venci
do dos Senhores Senadores Lázaro Barbola e Orestes Quér
cia. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão anterior, tendo a 
votação adiada por falta de quorum. 

Nos termos dos arts. 322 e 328 do Regimento Interno, a votação 
do projeto serã feita pelo processo nominal, dependendo a sua apro
vação do voto favorável da maioria da composição da Casa. 

Em votação o projeto, que será feita pelo processo eletrônico. 
Os Srs. Líderes votarão em primeiro lugar, votando em seguida os 
Srs. Senadores. (Pausa.) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 

Eurico Rezende - Itamar Franco - Alexandre Costa -
Altevir Leal - Braga Junior- Cattete Pinheiro ~ Fausto Castelo
Branco - Heitor Dias - Helvidio Nunes - Henrique de La 
Rocque- ltalívio Coelho- Jarb~ Passarinho - Mendes Canale 
- Murilo Paraíso - ü_tto __ Lehm.ann - Renato Franco - Ruy 
Santos- Saldanha Derzi- Virgílio Távora- Wilson Gonçalves
Adalberto Sena - Agenor Maria - Benjaniiril Farah - Dirceu 
Cardoso- Evandro Carreira- Mauro Benevides. 

O SR._ PRESIDENTE (José Lindoso) - Votaram "sim", 26 
Srs. Senã.dores, não ocorrendo voto em contrário. Entretanto, não 
foi alcançado o quorum necessário à. votação da matéria, ficando esta 
adiada para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Em conseqUência da 
falta de quorum. os demais itens da Ordem do Dia, todos em fase de 
votação, ficam igualmente adiados para a próxima sessão ordinária. 

São os seguintes os itenS que têm sua voracão adlada: 

-3-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 9, DE 1978 

Votação, em turno (mico, do Projeto de Resolução n'>' 9, de 
1978 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como 
conclusão de seu Parecer n9 5 (, de 1978), que suspende a execução 
do art. 10 do Decreto-lei Federal n9 1.216, de 9 de maio de i972 e do 
§ 29 do art. 98 da Lei Paulista n9 440, de 24 de setembro de 1974. 

-4-

REQUERIMENTO N• 480, DE 1977 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 480, de 1977, do 
Senhor Senador Otair Becker, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, de artigo referente à emancipação política do 
Município de Luiz Alves, Estado de Santa Catarina. 

-5-

REQUER1MENTON• 500,DE1977 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 500, de 1977, do 
Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos pelo Chanceler 
Azeredo da Silveira e pelo Secretário de Estado Cyrus Vance, no dia 
23 de nevem bro" de 1977. 

-6-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 40, DE 1976 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitu
cionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno)1 do 
Projeto de Lei do Senado n"' 40, de 1976, do Senhor 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 da administração indireta, tendo 

PARECERES, sob n9s 214 e 598, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça - I 'I pronunciamento: pela 

inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senhores Senadores 
Nelson Carneiro e Dirceu Cardoso; e z., pronunciamento: (reexame 
solicitado em Plenârio), ratificando o seu parecer anterior. 

-7-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 205, DE 1976 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitu
cionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n\1 205, de 1976, do Senhor 
Senador Franco Montara, gue dispõe sobre o regime de trabalho, 
remuneração e demais vantagens dos empregados nas empresas 
signatárias dos contratos de pesquisa de petróleo com "cláusula de 
risco", tendo 

PARECERES, sob n"'s 953, de 1976, e 560, de 1977, da 
Comissão: 

- de Constituição e J ustlça - 19 pronunciamento: pela 
inconstitucionalidade e injuridicidade, com voto vencido do. Senhor 
Senador Nelson Carneiro; 2<? pronunciamento: (reexame solicitado 
em Plenário), ratificando seu parecer anterior, com voto vencido do 
Senhor Senador Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Hã oradore:fi, inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Orestes Quércia. 
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O SR. ORESTES QUERCil\_(MDB- SP. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senado
res, "ou fazemos a democracia com os políticos ou a ditadura com os 
tecnocratas". 

A frase não é_ noss_a, e sim do ex-Governador Abreu Sodré, de 
São Paulo, e publicada nos jornais de hoje, frase essa que traduz uma 
realidade prática no mundo do nosso Governo, nos dias em que vive-
mos- a extrema insensibilidade das autoridades que dirigem a polí
tica econômica do País em relação às reivindicações mais justas, às 
reivindicações mais proçedentes. 

Dias atrâs·críticávamos d~_t:;lªração do Ministro Reis Velloso do 
Planejamento, que ironizara a atifude da Igreja em São Paulo quan
do mobilizou o povo para apresentar reivindicações em favor de me
lhores salários e contra a alta, do custo de vida. 

Hoje, voltamos à tribuna do Senado para assinalar o mesmo ti
po de insensibilidade por parte de outra autoridade do Governo, o 
Presidente do IBC. 

Os jornais noticiam que cafeicultores de São Paulo, do Paraná e 
de Minas Gerais realizaram, ontem, em Adamantina, grande concen
tração reivindicatória, pleiteando melhorias na política do café. No 
entanto, qual foi a atitude do Presidente do IBC? Ço_m a tranqUilida
de de quem está no posto e sabe que não vai ser retirado dali, e que, 
em razão disso, pode fazer a seu critério, a política que quiser, S. Ex• 
declarou que seria muito bom que os cafeicultores aqui viessem co
nhecer a Praça dos Três Poderes, que talvez s_omente isso eles conse
guiriam fazer, conhecer a Praça dos Três Poderes. S. Ex• ironizou, 
sem sequer entrar no mérito da reiviildicação, se ela é justa ou não, se 
o Governo tem condições de atendê-la ou não. Apenas ironizou, 
olimpicamente, reivindicação de uma classe importante de nossa eco
nomia, da mesma forma que ontem fizera outro Ministro relativa
mente à pretensão dos trabalhadores deste imenso Pafs que sofrem 
com a política de salários do Governo. 

Entre as reivindicaçõeS dos cafeicultores, Sr. Presidente, está a 
ftxação de um preço de suporte, na base de 3 mil cruzeiros. 

Antes de a comitiva aportar a Brasília, o Ministro Angelo Cal
monde Sã declarou à imprensa que o preço já fora fixado em 2 mil e 
500 cruzeiros, sem a mínima-SeriSi5ilfdade para com a reivindicação, 
nem mesmo com aquele caráter de educação que uma autoridade 
tem responsabilidade de estar imbuída para tratar de assuntos que di
zem respeito ao interesse da sua Pasta. 

O ex-Presidente Kennedy dizia que "governar é dirigir pres
sões". Entendemos que as pressões são legítimas, porque correspon
dem à vivência democrática de grupos diversos, à convivência dos 
contrários. 

Pelo que se noticia estamos vivendo um regime de distensão, de 
abertura, de diálogo. Entretanto, as autoridades que dirigem a econo
mia deste País não entendem assim; pelo que estamos vendo, não 
estão de acordo com a política do_Presidente Geisel, que é de abertu
ra, que é de diálogo, porquanto o Presidente do IBC não aceita o 
diálogo, o Ministro do Planejamento não aceita o diálogo. S. Ex•s 
ironizam reivindicações legítimas dos trabalhadores, dos cafeiculto
res, como irão ironizar reivindicações de quem quer que seja. Neste 
ponto talvez esteja bem certo o nosso ex-Governador Sodrê, ao dizer 
que democracia se faz com políticos, porque com os tecnocratas se 
faz ditadura. 

Sr. Presidente, assinalamos nosso descontentamento relati
vamente ao tratamento que as autoridades do Governo estão-dispen
sando à reivindicaçãO dos cafeicultores de São Paulo, de Minas Ge
rais e do Paranâ, sem sequer- como já disse e repito -ingressar no 
mérito da pretensão. 

Empós manifestar nosso descontentamento, nosso protesto pa
ra com a atitude dessas autoridades do Gov_erno, que estão muito 
longe, bem longe, da distensão que se anuncia para os pr6xinlos tem
pos neste País, endossamos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o direito 
legítimo que os cafeicultores de São Paulo, do Paranâ e de Minas Ge
rais têm de reivindicar, de exigir melhoria para a politica cafeeira, 
tendo em vista não só o valor histórico da cafeicultura neste País, co
mo a realidade do momento de hoje, quando o café salva nossa 

balança de pagamentos, fato ocorrido n__Q_ano passado. A balança-de 
pagartJ.entos essa que não consegue o seu eqüilíbrio através da expor
tacão de produtos manufaturados subsidiados pelo povo brasileiro. 
No ano que passou, a cafeicultura garantiu a melhoria de condições 
na balança de pagamentos. Desta forma, não é justo que aqueles que 
trabalham nesse campo, quando solicitam algo no interesse dessa 
cafeicultura que salva a balança de pagamentos do Governo, rece
bam o desprezo das autoridades do Governo, na oportunidade em 
que falece todo o esforço que os tecn_ocratas exercem e executam pa
ra o progresso econômico através da exportação de manufaturados. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite V. Ex.• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP)- Com muito pra
zer, nobre Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Carreira (MOB - AM) - Nobre Senador 
Orestes Quércia, o aparte é rápido, é um. fla.sh, mas que merece ser 
feito, e peço permissão para inseri-Ia no seu discurso. V. Ex• se re
fere, especificamente, ao salvamento que a agricultura cafeeira e 
também da soja propiciaram ilo fim do ano passado. Mas é preciso 
que se ressalte que isto foi obra do acaso e do milagre. Milagro
samente o mercado internacional da soja e do café foi propício a um 
preço vantajoso e com isto, então, houve um favorecimento n:i balan
ça de pagamentos. Mas isto aconteceu mercê do acaso e do milagre, 
como atestado de que a política econômica, aHás, todo o comari
damento filosófico, estatal e administrativo do Brasil, ocorre mercê 
do acaso e do milagre. Foi apenas por milagre que isto aconteceu, 
mas esse milagre confirma que ainda o fundamento da economia na
cional estã na agricultura, não na compra de ferro velho obsoleto 
através de um acordo nuclear, porque é patente e lógico que o que a 
Alemanha tem para vender ao Brasil, em termos de tecnologia nu
clear é coisa que se aprende em qualquer revista científica do mundo. 
Em qualquer revista científica do mundo está tudo que a Alemanha 
pode ensinar ou transferir ao Brasil em termos de tecnologia nuclear. 
Só quem está avançado nuclearmente neste planeta são os Estados 
Unidos e Rússia, mas essa tecnologia eles não vão dar ao Brasil nem 
à Alemanha de graça. Parabenizo V. Ex• pelo seu discurso em que 
enfatiza o aspecto agrlcola brasileiro. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB - SP) - Agradeço a 
V. Ex• o aparte. Realmente V. Ex• ressalta o aspecto de que, por 
ocorrência milagrosas, no dito de V. Ex• no ano apssado tivemos 
uma melhoria na exportação, em razão do preço do café. Mas, o que 
quis ressaltar no meu discurso é que esse setor da economia, o setor 
cafeeiro, é muito importante. Sei que o sonho, evidentemente, do 
Brasil é não depender de produtos agrícolas em razão dos problemas 
de preço, muito variáveis todos os anos. Ocorre que enquanto não 
alcançarmos esse objetivo, de prescindirmos, pelo menos não total
mente, da preponderância dos produtos agrícolas na balança 
comercial, o café serâ e tem sido, ao longo desses anos, desde o inicio 
da História Econômica do Brasil, o sustentâculo da balança comer
cial. E no ano passado se revelou, mais uma vez neste Brasil de 
milagre económico industrial, que o café ainda é o grande sustentã~ 
culo da economia brasileira. Em razão disso merece maior atenção 
da parte do Governo. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA)- V. Ex• me concede 
um aparte? 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP)- Com prazer. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Nobre Senador 
Orestes Quércia, concordo em grande parte quando V. Ex• coloca 
em primeiro plano a produção de café no Brasil. Permito-me pergun
tar, tendo em vista entrevistas feitas na televisão com o Presidente 
Cami!lo Calazans, pelo que tenho lido e tenho depreçndido pelos jor
nais, em que ajuda o Brasil, agora, quando grande parte da safra de 
café foi prejudicada, o aumento no preço? 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB - SP) - Como V. Ex•_ 
sabe, não entrei no meu discurso no mérito das reivindicações dos 
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cafeicultores. Defendo o direito que eles têm de reivindicar em favor 
da cafeicultura. Não teria condições, embora conheça o ramo, de de-
fender. Nem quero defender, quero assinalar as reivindicações~ Apro
veito inclusive para colocar no meu discurso as reivindicaçõe~ que 
fazem os cafeicultores do Paraná, de São Pauto e de Minas Gerais 
que no meu entender devem ser analisadas com maior critério pelo 
Governo. Inicialmente elas se constituíam- em sete itens, mas aca
baram sendo red\lzidas em quatro. São as seguintes: .· 

"Imediata extinção do contingenciamento; elevação do 
preço suporte de garantia para três mil cruzeiros, com o 
respectivo financiamento, a partir de 19 de abril próximo; que 
o referido preço compreenda, como sempre ocorreu, todos os 
setores·do comércio brasileiro do café; que o IBC receba café 
até o tipo "7", usando como critério o desâgio de preço, da 
mesma forma que é dado o ãgio para os tipos melhores que o 
.. 6"." 

Portanto, são reivindicações que devem ter procedência. O ex
Presidente do IBC Jaime Nogueira Miranda, no Governo Médici e 
que é cafeicultor em São Paulo, estava nessa reunião, criticando o 
atual Presidente- não sei se t_em razões particulares ou nã.o, mas ê 
uma autoridade que exerceu a alta função de Presidente do IBC -e 
homens, por exemplo, como Abreu Sodré, ex-Governador de Sã.o 
Paulo, que é do partido de V. Ex'- Acho, entã.o, que deve haver 
procedência nas reclamações, nessa marcha a Brasnia que, por 
ponderações do Governador Paulo Egydio e de outras autoridades, 
se circunscreveu à vinda de 30 cafeicultores da região Noroeste de 
São Paulo. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Concede-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB - SP) - Agradeço o 
aP.arte de V. Ex' e, com todo prazer, concedo também aparte ao no~ 
bre Senador Lázaro Barboza. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Eminente Senador 
Orestes Quércia, parabenizo V. Ex'- pelo enfoque que faz de um dos 
setores vitais da economia brasileira, a cafeicultura. Eminente 
Senador, na verdade, precisamos libertar-nos de um conceito de que 
naçã.o agrícola é naçã.o subdesenvolvida. Quanto custa ao povo 
brasíleiro cada dólar adquirido com exportação de manufaturados? 
Na realidade, como sabem V. Ex• e o Senado, os manufaturados que 
exportamos recebem subsídios, ao passo que os setores vitais da 
agricultura, quando encontram fatores favorâveis no mercado in
ternacional não apenas concorrem para o equilíbrio da nossa balan
ça, sempre deficitária, mas serve para que o GoVerno sobre eles 
decrete o confisco, como fez no ano passado com relação ao café e à 
soja. Nobre Senador, há muito tempo venho insistindo no Senado 
sobre a necessidade de o Governo adotar um posicionamento novo 
em relação à agricultura, porque a continuar como estamos indo, 
não vai demorar muito tempo e os campos, despovoados como es
tão, vão passar a exercer sobre a vida urbana uma pressão monstruo
sa e poderemos vir a ter, muito cedo, um problema muito grave para 
qualquer nação do mundo, que é a deficiência do abastecimento in
terno. De forma que parabenizo V.Ex• por esse enfoque. Eu mesmo 
recolho dados para, numa das próximas sessões do Senado, abordar, 
de maneira um pouco mais aniplificada, a probleinática da agricultu
ra, inserindo nela, também, o problema da pecuária que é dos mais 
graves no momento atual. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB - SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex'-, e lembramos que, por exemplo, no que tange ao 
cafe, existe realmente o confisco anualmente, e no que tange à expor
tação de manufaturados existe o subsídio. t. evidente que no campo 
da economia não se pode analisar simplistamente esse aspecto. O 
fato é que, à guisa desta nossa manifestação em favor do di!C:ito dos 
cafeicultores de reivindicar, levantamos um assunto que é muito 
importante, tendo em vista, principalmente, que o eventual futuro 
Presidente, se vencer as eleiçóes ao Sr. Senador Magalhã.es Pinto- o 

Sr. General Figueiredo - jâ ter declarado que vai cuidar priori
tariamente da agricultura em nosso País. Acho realmente que é um 
assunto que merece toda a consideração do Governo. 

Nobre Senador Virgílio Távora, com todo o prazer tem o aparte. 

O Sr. Virgfiio Távora (ARENA -CE) - Eminente Senador, 
nós estávamos até nos furtando a dar aparte a V. Ex•, mercê da 
angústia de tempo,já que estamos convocados pelo nosso Partido pa
ra reunião de sua Executiva, daqui a minutos. Mas, o fulcro do as· 
sunto percutido por V. Ex• alguns apartes com que foi distinguido 
impedem à Liderança de ficar calada. Número um: ninguém discute 
c direito que tem a classe produtora, seja ela qual for, de propugnar 
por seus direitos ou por melhores condições de preços do seu produ
to. Agora, o Governo, que não estuda café no dia de hoje,- talvez 
seja dentro da economia a bibliografia mais vasta existente no· Brasil, 
a referente ao produto em espécie, -tem assente seus pontos de vis
ta, fruto desses estudos. Não hâ portanto desprezo, não hâ portanto 
menosprezo, como V, Ex• poderia interpretar, dos fatos aqui relata· 
dos. Mais ainda, Senador, infeliz do país que é apenas essen
cialmente agrícola, vamos ter coragem de dizer isto. 1:. da combina~ 
ção da agricultura com a indústria que um país POde haurir forças pa
ra ter a sua independência. Todos falam hoje de nossa dependência 
externa. Dependência externa. tinha o Brasil quando dependia do 
bom humor, sim, dos barões ingleses e, posteriormente, dos 
banqueiros americanos, já que, praticamente, era exportador de um 
só produto, e tendo, em épocas diferentes, também, um único 
comprador. Aqui dito em aparte a V. Ex~ algo que encantará os 
pesquisadores dos Anais desta Casa, como fruto da tolerância das 
discussões que aqui se processam. Foi afirmado que estamos 
comprando da Alemanha ferro velho nuclear. Isto gostaríamos que 
fosse posto em letra de forma, para que se lembrassem de que, nesta 
Casa, os que compulsassem aqueles documentos sem que houvesse 
balbúrdia, sem que houvesse respostas rudes, o fato pudesse aconte~ 
cer e, apenas, com toda a calma, refutado. Desafio contestação, mes· 
mo do cientista mais apaixonado, contra a solução adotada pelo Go
verno brasileiro no tocante ao PWR, isto é, aos geradores a urânio 
levemente enriquecido, a água leve pressurizada, de que não seja, a 
tecnologia alemã, a mais avançada do mundo no setor. Isso é 
reconhecido pelos próprios americanos. Mas diríamos, também, a 
V. Ex•, num pleito englobando todos os apartes aqui apresentados a 
V. Ex•, que andou muito bem o Governo brasileiro quando, contra· 
riando o que muita gente, aqui, critica, subsidiou as suas exportações 
de produtos manufaturados. Mas os subsídios não cobrem apenas os 
produtos manufaturados, e exemplo deles é o milho, o açúcar. Nã.o 
são apenas os produtos primários nosso sustentáculo da balança co
mercial porque, no começo deste ano, quem a amparou nos meses de 
janeiro e fevereiro -e o testemunho insuspeito é da CACEX - em 
sua maior parte foi o bom desempenho dos nossos produtos indus
trializados lançados, via uma boa política de exportação, para os 
mais diferenciados mercados. Isso queríamos dizer a V. Ex•, trazen
do o amainar de paixões para a discussão. b justamente do apoio à 
agricultura, do apoio à indústria, do incentivo às exportações, que 
poderemos ter uma ação sensata para, no setor do qual tanto care-
cemos, como o setor externo, alcançarmos um verdadeiro equilíbrio. 
Era isso que gostaríamos de dizer a V. Ex'-, lamentando não poder 
continuar a nos embevecer com os seus conceitos, jâ que o dever nos 
chama no Úrgão maior de nosso Partido. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB - SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex• e gostaria de, antes de ceder o aparte ao Senador 
Italívio Coelho, levantar o seguinte aspecto: não precisaria o ilustre 
Senador Virgílio Távora estar a explicar agora, depois do convênio 
efetivado entre o Brasil e a Alemanha, o acordo feito, se ele tivesse si
do debatido democraticamente com a Nação, com os cientistas, com 
as entidades interessadas, se tivesse sido democraticamente discuti
do, para depois se fazer um convênio de tão magna importância com 
aAlemanha. . 

Aliás, o mesmo nós reclamamos com relação à atenção que o 
Governo está dando hoje às reiviitdicacões dos cafeicultores, como 
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dava, ontem, às reivindicaçóes dos trabalhadores. O que falta ao 
País, e que o MDB propugna em seu programa, em sua luta do dia-a
dia, é exatamente este diálogo, esta abertura, o debate com a Nação 
sobre os problemas fundamentais que dizem respeito ao interesse do 
povo ... 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um apar-
te? 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP)- ... e que não hou
ve naquele instante da assinatura do acordo entre o Brasil e a Alema
nha como não existe, hoje, esta predisposição ao diálogo, à democra
cia, quando o Governo, as autoridades do Governo tratam de assun
tos de reivindicação. 

O Sr. ltalívio Coelho (ARENA- MT)- Solicito a V. Ex• re
gistrar o meu aparte. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um apar-
te? 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB - SP) - Pela ordem e 
com licença de V. Ex•, concedo o aparte ao nobre Senador ltalívio 
Coelho. 

O Sr. Italívio Coelho (ARENA- MT)- Meu nobre Senador 
Orestes Quércia, estou ouvindo o judicioso discurso de V. Ex", no 
qual traz ao conhecimento da Casa reivindicações apresentadas por 
cafeicultores de diversos Estados produtores, através, - se não me 
engano - do grande O Esrado de S. Paulo, jornal que também leio 
diariamente. Esse assunto da cafeicultura é um assunto sempre vivo, 
todos os anos, porque a conjuntura do mercado internacional, das in
tempéries no Brasil, do regime pluviométrico, influiu decisivamen
te na produção e esta, até hoje, não se viu livre da velha lei da oferta e 
da procura. Então, nós temos o jogo de preços no mer~do interna
cional, onde as autoridades brasileiras, na defesa dos maiores 
interesses do País, trabalham sempre pelos melhores preços; e temos 
ainda, a problemática do mercado interno, onde a inflação estabele
ce o regime de permanente esforço das autoridades a fim de compa
tibilizar o preço necessário para estimular o produtor, uma vez que 
cubra o custo da produção e lhes dei~e alguns resultados favoráveis, 
bem como manter a capacidade de pagamento do consumidor 
brasíleiro, que V. Ex• sabe que não ê muita. Está falando V. Ex• no 
diálogo, e nesse setor tem havido. Ainda não faz um ano, no segundo 
semestre de 1977, alguns Senadores da Comissão de Agricultura 
estiveram em São Paulo, numa mesa-redonda, - eu estive presente 
também - e debateram com veemência este aspecto. Agora me 
reporto ao aparte do ilustre Senador Lâzaro Barboza, em que se refe
riu à problemática da economia rural brasileira. Esta, sim, é mais 
difícil, mais complicada do que a simplificação do seu capítulo, 
produção do café. E neste ano, os c!us brasileiros não foram favorá
veis e vamos provavelmente ter importação de arroz, importação de 
milho e importação de cebola que tanto preocupa o Sr. Senador 
Agenor Maria, talvez importação de amendoim, embora nós seja
mos uma dos grandes produtores de amendoim do mundo, e 
importação da carne. Agora, o capítulo da carne, já que o meu Esta
do - que tenho a honra de representar - Mato Grosso do Sul, é 
especializado na produção da carne, do milho, do arroz. A produção 
da carne, jã em plena safra, vai ser e está sendo atingida, porque na 
cidade que V. Ex• representa, Campinas, em São Paulo, hoje ... 

O SR. ORESTES QUERCIA (M DB - SP) - Represento o 
Estado, Ex•. 

O Sr. Italívio Coelho (ARENA - MT) - ... hoje, nesta data, jâ 
circula a carne produzida e importada lâ do Uruguai, com a rejeição, 
por simpatia, do cor.sumidor _brasileiro. Mas, por que estamos 
importando carne, se há três ou quatro anos, exatamente entre 
1973/74, tínhamos excesso dessa mercadoria. Porque aquelas autori
dades, não renovadas nos seus mandatos, ou no exercício do cargo, 
se aferraram no combate à inflação, flxaram preços enormemente 
abaixo do custo de produção e agora estamos tendo o exemplo práti-

co, evidente, de que o preço, quando fora da realidade - porque é 
muito baixo, ou porque é especulativo - pode trazer a distorção _do 
mercado. Nestes últimos três anos, tivemos a depredação do rebanho 
pecuário nacional, por absoluta impossibilidade de os produto-res 

__ co_ntinuarem com a sua atividade e terem um sustento mínirn---º de 
condição de vida. Rec~bo, portanto, o discurso de V. Ex• com 
prazer, porque moderado no exercício da Oposição, com algumas 
colocações que eu não faria porque sou da ARENA. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB - SP) - Pelo jeito, 
V. Ex• concorda com as colocações, e só não as faz porque é da 
ARENA. 

O Sr. ltalívio Coelho (ARENA - MT) - Concordo em que 
V. Ex• tenha o direito de fazê-las; eu não o tenho e não o faria, 
porque vejo o problema de maneira mais moderada ... 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP)- Não tenho só o 
direito, tenho o dever ... 

O Sr. Italívlo Coelho (ARENA - MT) - V. Ex•, sendo da 
Oposição e apreciando os mesmos assuntos, aprecia com cores mais 
carregadas do que eu. Mas, acredito que o Governo está buscando
e sei que está - as soluções adequadas para o atendimento, tanto 

quanto possível, das reivindicações dos produtores de café. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP)- Nobre Senador 
Dirceu Cardoso, V. Ex•, que é do Espírito Santo, também tem in
teresse na cafeicultura, e está esperando para dar o seu aparte, 
porque verifica que as intervenções dos colegas da ARENA não 
seriam do gosto do Ministro Angelo Calmon de Sá, porque não são 
apartes económicos- são longos. 

V. Ex• tem o aparte, nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O Sr._Dirceu Cardoso (MDB- ES)- V. Ex" aborda um tema 
palpitante nesta hora, no Senado, a julgar pelo número de apartes de 
ambos os lados que mereceu. O nobre Vice-Líder da ARENA lamen
tou que o Brasil fosse um País agricola. Nós não devemos lamentar 
isto, por .:JUe lamentamos é que o Governo tape os ouvidos às justas 
reclamações de uma classe que sustenta a economia nacional até os 
dias de hoje, que é a cafeicultura. Então, quero que V. Ex• insira 
neste tri?,ngulo formado por São Paulo, Minas Gerais e Paraná, 
como produtores de café, o meu pequeno Estado, que é o 49 produ
tor de café do Brasil, para o qual se faz tremenda injustiÇa, pois o 
cafeicultor vende o seu café em nosso Estado a 1.700 cruzeiros a sa
ca, suando e sofrendo para produzi-la. O Governo, exportando esta 
mesma saca, recebe do exterior uma quantia maior do que o preço 
que aqueles que a produziram venderam o seu produto. Port"'nto, 
isto não é conflsco; isto -é mais do que confisCo, isto é a maior espolia
ção que o Governo faz com o produtor de café do meu Estado. O 
confisco é maior do qu~ o preço que o produtor vende cada saca de 
café produzida no Espírito Santo. Os cales puros - como sabe 
V. Ex~ - também representam na economia nacional um setor 
iinportante na balança de pagamentos. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP)- Muito importan
te na balança de pagamento, como muito importante foi o aparte do 
ilustre colega e companheiro do Espírito Santo. 

Com muito prazer ouço o nobre Senador paranaense, Leite Cha
ves e, em seguida, o nobre Líder José Sarney. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Senador Orestes Quércia, 
talvez Q Senado Federal esteja lembrado de um evento ocorrido ain
da na época do Governo Juscelino Kubitschek, quando a cafeicultu
ra estava atravessando uma dificuldade semelhante a esta. Os lavra
dores se organizaram e deram início ao que se chamou "A marcha da 
Produção". O Governo daquele tempo entendeu que havia uma co
notação política naquele comportamento e reprimiu o movimento. 
Então, milhares e milhares de lavradores que se derivavam para o 
Rio de Janeiro foram contidos e voltaram para Londrina, para o Pa
raná, dentro de um clima de sensível frustração. Desta vez circuns
tâncias idênticas levam os lavradores de São Paulo e do Paraná, so-
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bretudo, a reunirem-se em Adamantina, nestes últimos três ou qua
tro dias, para que incorporados viessem a Brasflia de viva voz dialo
gar com o Presidente da República. Talvez para observância aos fa
tos passados, esses lavradores resolveram, ao invés de virem pessoal
mente em caravana, nomear uma comissão de trinta lavradores, ca
feicultores, e que hoje ou amanhã estariam chegando a Brasma. As 
reivindicações que estão sendo objeto do discurso de V. Ex• pos
suem, portanto, uma base de inafastável justiça. E quem conhecer de 
perto o problema haverá de convir que a cafeicultura está sofrendo 
um esmagamento insuportável. A política do IBC, nesses últimos 
anos, consiste em manter os preços internos extremamente baixos, es
peculando internacionalmente, inclusive, com ofertas na bolsa, de 
New York, para que o café internacionalmente adquira valores aci
ma do que a oferta e a procura poderiam determinar. Com isso, o 
Governo atual obteve grandes resultados, vendendo pai-tidas d-e café 
por elevados preços. Mas, desta maneira, está incidindo em dois er
ros muito graves: o primeiro, é o de especular internacionalmente ele
vando o preço a tal limite que estimula concorrências, de países que 
jamais trataram dessa atividade agrícola, enquanto que, internamen
te, desestimula os lavradores, permitindo a desarticulação da produ
ção. Neste sentido, já tenho feito alguns pronunciamentos. Mas eu 
queria, hoje, chegar a uma conclusão e aproveitar o discurso de 
V. Ex• como hospedeiro desta minha idéia. O IBC foi criado ainda 
na época do Getúlio, em substituição à Junta do Café - parece-me 
que era essa a coisa mais ou menos existente na época. Mas o que es
tá havendo é o seguinte- não quero fazer críticas ao atuat Presiden· 
te do IBC, um homem do Banco do Brasil, é um homem muito sério, 
honrado, um homem de grande caráter conhecido, internamente no 
Banco como um dos grandes funcionãrios da casa. Ele, no primeiro 
dia em que esteve no Senado, declarou que nada conhecia sobre café. 
Ao ser nomeado, fez essa declaração, mas, na verdade, é que mesmo 
que se conhecesse, jamais o IBC teria, ao longo desse tempo, estabe
lecido uma política correta para o café. Veja V. Ex• apenas alguns 
casos que mostram o desacerto da autarquia ao longo desses 15 anos: 
Em 1959, o Banco do Brasil, por determinação do IBC, somente fi
nanciava cafés que tivessem cultUra intercalada, isto é milho ou ar
roz, no meio das fileiras do café; depois passou somente a financiar 
quando nada se plantasse de permeio; em seguida, financiou a er
radicação de cafezais a preços irrisórios. O Banco restringiu o cré
dito, e os lavradores foram obrigados a erradicar o café ao preço de 
um cruzeiro, na época. Em seguida, houve financiamento, novamen
te, para novo plantio, mas os que vieram a obter o financiamen
to jã não foram elementos tradicionais da cafeicultura, isto é, aque
les que tinham experiência. Foram lavradores de outros setores agrí
colas que, tangidos de sua atividade, passaram a especular com o ca
fé, plantando-o em regiões inadequadas, apenas para se valerem do 
financiamento. Resultado: plantaram café, pelo menos no Paraná
em lugares passíveis de geadas. Então, o desacerto tem sido muito 
grande, não hã uma Põlíiíca de coerência. O IBC existiu não foi com 
carãter de permanência. Creio mesmo- eu que tenho defendido até 
a intcrferêncin do Estado em determinados setores que não teria mais 
sentido que o IBC existisse, pelo menos, como órgão fiscalizador e de 
compras simultâneo. Acho que não tem mais sentido, repito, a exis
tência do IBC, sobretudo quando perdemos toda expressão de ca
feicultores internacionais. Poder-se-ia deixar a atividade à livre auto
nomia da vontade, ficando o IBC apenas com uma trãding de 
compra, isto é, organizada para exportar café e manter ou fiscalizar a 
qualidade. Hoje, a soja, por exemplo, existe e está competindo bem 
ou mal, e não existe o Iristífilto da Soja, nem o do milho. Então, a 
permanência duradoura do IBC estã cria-ndo caso serifssimo, porque 
não hã uma constância em sua poHtica. Todo Presidente do IBC 
muda ·de orientação e tem sempre uma orientação .. salvadora", e os 
resultados são desastrosos, ainda que os seus íntentos sejam os mais 
honestos. Estou convencido hoje, e grande parte do Pafs também, 
pelo menos a parte que tem um conhecimento melhor desse setor, de 
que o IBC deveria ser deslocado dessa posição que ocupa, continua
ria a existir apenas como órgão fiscalizador, para- irúfritençã da qua
lidade internacional. Asseguro que, enquanto e.'ci::1tÜ o IBC, o des:.-

certo total na política do café existirá.. Sô fomos grandes produtores 
de café, antes da existência do IBC. Depois que ele p:issou a existir, o 
resultado é este desastre. E nem se fale em seca nem geada. O que é 
constante e permanente são os desacertos, ainda que, às vezes, haja a 
maior boa vontade por parte dos seus presidentes. Asseguro a 
V. Ex•, eu que tenho defendido aqui a interferência do Estado em 

-muitos seto.res, que não tem sentido a pei-manência do IBC, como 
órgão controlador da produção e do financiamento. Que paSSe a 
existir a-penas como órgão fiscalizador de qualidade e como firma 
exportadora. Agradeço a V. Ex! e que me desculpe pelo longo 
aparte, que, repousando no discurso de V. Ex•, talvez caia nos ouvi
dos das autoridades. 

O SR. ORESTES QUltRCIA (MDB- SP)- Tcnbo certeza. 
que a opinião de V. Ex•, que com todo o prazer incorporo ao meu 
discurso, é a opinião vâlida de um representante de um Estado que 
tem a sua economia voltada essencialmente para o cafê. 

Com todo o prazer, concedo o aparte ao nobre Líder José Sar~ 
ncy. 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Senador Orestes Quér
cia, jâ. pedi o aparte hã algum tempo, de maneira que, talvez, ele este
ja, de certo modo, defasado. Dispenso-me, assim, de fazer qualquer 
comentãrio a respeito do aparte do Senador Leite Chaves, porque te
nho a impressão de que mesmo V. Ex• não concordaria com ele nem 
com suas premissas, uma vez que ele, nesse setor, estâ pedindo que 
todos nós voltemos à lei do laissez-faire, laissez passer. Mas queria, 
apenas, lembrar a V. Ex• que o Governo é sensível às reivindicações 
dos cafeicultores. Evidentemente, o Governo tem agido, nesse setor, 
de acordo com os interesses nacionais, não só de uma determinada 
classe de cafeicultores. Sabemos todos nós que o ano passado foi Um 
ano excelente no mercado de café, e o País teve um desempenho ex
traordinário, de tal maneira que V. Ex• não assistiu, neste Plenârio, 
a grandes nem a maiores críticas à política desenvolvida pelo País no 
setor cafeeiro. Evidentemente que este ano estamos tendo um pede
do difícil, e, conseqüentemente, o País, nesse meio, é obrigado, de 
rerto modo, a dividir essas-dificuldades também com os produtores. 
Mas o Governo é sensível e naturalmente vai atender às reivindica
ções que puder. Não devemos nunca nos esquecer dáquela frase do 
Embaixador Roberto Campos, de que ultimamente estamos com 
uma tendência, no País, de privatizar os lucros e socializar os prejuí
zos. Sempre que determinado setor importa em grandes lucros, estes 
são privatizados, mas sempre que ele importa em certa dificuldade, 
imediatamente se deseja que o Governo seja aquela arca milagrosa 
que, de uma hora para outra, evite essas crises cíclicas, que são natu
rais de qualquer economia. Isso não importa em dizer, absolutamen
te, se possa desprezar ou não tom:ir na devida consideração, no de
vido apreço, sabendo que o problema é importante. E, ao contrário 
do que disse o Senador Leite Chaves, de que hoje o Brasil já nada 
mais significa no mercado cafeeiro internacional, embora seja o pri
meiro exportador, o País estã consciente da importância desse setor 
na economia nacional. Em segundo lugar, quando V. Ex• extrapola 
em seu discurso para dizer que, na realidade, o Governo deve se vol
tar para o setor agrícola, deve destinar-lhe sua atenção maior, quero 
dizer que temos a evidência de que o Brasil hoje, ainda com essas crí
ticas todas que sofremos a respeito do desempenho agrícola do País, 
é o segundo exportador de produtos agricolas do Mundo, o que signi
fica já uma poderosa estrutura agrícola a serviço do desenvolvimento 
e da economia nacionais. V. Ex•, como eu e todos nós, deseja que o 
Brasil seja o primeiro, mas, ao considerarmos que ele jâ é o segundo, 
reconhecemos que a agricultura brasileira tem tido um desempenho 
extraordinário e está o País oc_upando aquela vocação natural para a 
qual ele é destinado, que é o setor agricola. Desejava, também, fazer 
outro reparo ao discurso de V. Ex• e este é de natureza histórica. 

O SR. ORESTES QUltRCIA (MDB - SP) - V. Ex• me 
permite um contra-aparte? 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)·-~ Pois n3.o. 
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O SR. ORESTESQUERCIA (MDB- SP)- V. Ex• cstã de 
certa forma, contradizendo. declarações atribuídas ao eventual futu
ro Presidente, General Figueiredo, que quer centrar o próximo 
Governo, se ele for o Presidente, na agricultura, reconhecendo que o 
Governo deve fazer mais pela agricultura do que faz. V. Ex•, de cer
ta forma, estã contradizendo a opinião do candidato que, talvez, seja 
o candidato de V, Ex•. Só para salientar este aspecto. 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- V. Ex• me perdoe, mas, 
evidentemente, este argumento não estã à altura, nem do discurso, 
nem do talento de V. Ex• O que o General Figueiredo tem dito é 
aquilo que todos nós temos afirmado; e o Presidente Geisel também: 
que devemos, cada vez mais, aproveitar nossas potencialidades de cli
ma, de terras, de vocação agrícola, para que o País possa ocupar, 
sabendo todos nós que o mundo_yai t_ç_t_~ma próxima crise de alimen
tos, vaticinada talvez para a próxima dêcada, e nós podemos, em 
grande parte, ocupar esse grande lugar a que estamos destinados. 
Isto não significa, absolutamente, que não estejamos tendo desempe
nho excelente neste setor, desempenho que não ~ só do Governo, 
mas de todo o País. Seria uina injustiça ao povo brasileiro, à laborio
sa classe que labuta na agricultura, não reconhecer que ele tem tido, 
neste período históricO do País, um desempenho extraordinário. Mas 
queria fazer uma terceira retificação, e esta de ordem histórica ao- seu 
discurso. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB - SP) - Observação, 
porque retificação ... 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Não, ê retificação. Por
que V. Ex• disse que nós não t[nhamos discutido o acordo nuclear 
com a Alemanha e que Joi um acordo feito pelo Governo. Que
ro lembrar a V. Ex• que o Governo mandou o acordo ao Çqngresso, 
onde ele foi discutido e teve apoio unânime. O Partido de V. Ex• 
discutiu o acordo atõmico; aprovou, elogiou e assim, tivemos oportu
nidade, o povo brasileiro, atravês do Congresso Nacional, de discutir 
esse acordo de tamanha importância para o Pais. E a retifiCação que 
desejava fazer. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP)- Em primeiro lu· 
gar, retificação a um discurso deve ser o dono que faz. V. Ex• fez 
uma observação, com a qual não concordo de que houve debate. A 
grande reclamação dos cientistas, em todo Brasil, ê exatamente, que 
não houve esse debate, essa abertura. Houve realmenle discussão 
aqui, dentro dos limites, de prazos específicos, que a lei -aete{fuina 
nesse momento histórico que o Brasil vive e que o Congresso não 
tem muitas condições de tempo de discutir matêrias dessa importân
cia em razão do prazo limitado. V. Ex• diz que houve discussão; não 
houve. A Nação inteira, os cientistas, reclamam que, realmente, não 
houve este debate. Nós sabemos que não houve. O que existiu foi a 
comunicação de que o Governo iria fazer um convênio com a Alema
nha. A Nação foi notificl'!.da. O Congresso foi notificado. Não houve 
uma discussão ampla, democrática, aberta, a respeito deste assunto. 
Tanto que aquilo que o Governo decidiu, foi realmente o que o 
Govern:o- ·fez. ·Depois·- de- aprova-do- p-elo- -Co-ngresso- a-qu.ilo- -que- -o 
Congresso decicliu sem debater, sem discutir, &em abrir o assunto_ pa
ra a classe científica brasileira ê que a matéria foi aprovada e o convê
nio assinado. E uma realidade. 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- V. Ex' me permite urr, 
aparte? 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP)- E uma realida· 
de, ê uma verdade que V. Ex• não pode contraditar. V. E~-' não po
de, como disse, retificar, data ma~'Cima venia. Respeito o pensamento 
deV. Ex•. 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- V. Ex• tem um grande 
apreço pelos cientistas, eu tambêm tenho. E num Pais livre, eviden
temente eles usam da sua liberdade para fazer as críticas que des~ja
rem fazer. Mas V. Ex• diminui o Congresso Brasileiro, quando aCha 
que não é esse o foro político para discutir acordos dessa magnitude 
entre um país e outro. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB ...,. SP) - Não disse isso. 
Disse que não houve tempo. 

O Sr. José Sarney (ARENA -.MA)- Foi aqui, n~sta _Ç4sa, 
que representa o povo brasileiro... · 

O SR. ORESTES QUE:RCIA (MDB - SP) - Eu não disse 
isso. O Congresso ê o próprio povo. 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)-... que a Nação falou, e 
aprovou, o Acordo Atómico. Evidentemente que os cienti&.tas têm 
obrigação de discutir, nós temos que aceitar a opinião dos outros, 
aqui mesmo o Senador Evandro Carreira tem expendido o s,~ ponto 
de vista, vârios outros Senadores têm falado tamb~m a re~peito do 
assunto. Mas a discussão política foi estabelecida pelo Congresso, o 
Congresso aprovou essa ação do Governo, o Congresso aprovou a 
abertura para o setor nuclear energêtico do País. O COngresso, num 
grande ato de patriotismo, acima dos Partidos Políticos, por unani
midade ratificou ... 

O SR. ORESTES QUE:RCIA (MDB- SP)- Ratificou a de
cisão do Governo. 

O Sr. José Samey (ARENA - MA) - ... a política do Go
verno. E acredito que ele não o faria, o Partido de V. Ex• não o fa
ria, se não julgasse esse acordo da maior importância para o País, aci
ma das divergências partidárias. Assim eu faço um apelo a V. Ex•: ~ 
que evidentemente, neste momento, em que o Acordo Nuclear Braw 
sileiro ê contestado por países que não desejam o desenvolvimento 
independente do Brasil no setor da energia nuclear que, neSte 
Congresso, que reabre um assunto que devia merecer a união de 
todos nós em. face x~que internacional, em que o País tem sido colo
cado. E um apelo que eu faço a V. Ex• Para o mundo inteiro, neste 
instante, o que nós devemos dizer no Congresso brasileiro é que nós 
brasileiros estamos unidos, para defender a nossa independência no 
setor energêtico e no setor da tecnologia atómica. E o apelo que eu 
faria a V. Ex• Não vamos reabrir, neste instante, este debate, porque 
ele não convém ao País, nem aos interesses nacionais. Como 
também eu faria um apelo ao Senador Leite Chaves, que hâ pouco 
disse aqui que o País estava especulando internacionalmente com os 
preços do' café. Ele não pode dizer isto porque, no momento em que 
o Brasil é á.cusado de estar especulando internacionalmente com os 
preç;os do cafê, se um Senador levanta-se e diz que estâ especulando, 
evidentemente nós estamos fornecendo, embora sem querer, no calor 
das nossas discussões, argumentos àqueles que não têm interesse em 
servir aos interesses do Brasil. 

O SR. ORESTES QUE:RCIA (MDB- SP)- Somente anali
sando os Anais é que eu poderia relembrar o aparte do Senador Leite 
Chaves. Mas, quero crer que ele não usou o termo. Quero crer que 
ele disse, salvo melhor juízo de verificação dos Anais, que, enquanto 
o Governo paga ao cafeicultor dois mil cruzeiros, a saca, vende por 
quatro mil. Parece que ele não quis entrar nessa questão de que o Go
verno estâ especulando. V. Ex' ê que extrapolou, concluindo ao 
c_ritêrio_altaiJ1ente de_ V. Ex~, uma coisa que, tenho a impressão, o 
Serlad0r- n-ãO dis-se-_- Mã.S,- em-tOdõ-CaSO;ê-CiUistãõ-de se-anaHsar. 

Com relação ao aspecto do acordo nudear, V, Ex•, enfati
camente, colocou uma questão como se nós estivéssemos discutindo, 
vamos dizer, os critérios que foram adotados na assinatura do convê
nio; o mérito. Eu disse e reafirmo que um assunto de tão magna 
importância não pode ser decidido no gabinete do Governo, para de
pois ser comunicado ã Nação. Se o acordo em si foi interessante, foi 
a melhor opção, confesso a V. Ex• que não tenho condição de dizer 
se foi ou não foi, porque cientistas ilustres deste País também não 
têm condições, não sabem e não conhecem todos os trâmites das 
negociações.. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides. Fazendo soar a 
campainha.)- A Presidência adverte ao nobre orador de que dispõe 
de apenas 5 minutos para concluir o seu pronunciamento. 

O SR. ORESTES QUE:RCIA (MDB - SP) - Pois não, Sr. 
Presidente,já V"~> te-rminar. 
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Concluo dizendo que, o que realmente lamentamos é que não 
tivesse havido essa abertura com relação ao convênio com a Ale
manha. Não houve. Embora V. Ex• diga que houve, não houve. E o 
apelo que V. Ex• faz em termos do Congresso, tenho a impressão de 
que o Congresso não teve condições de estudar, porque o Con-gresso 
não tem condições de, em 40 dias, estudar um assunto de tanta im
portância, que deveria passar pelos foros científicos da Nação, antes 
de chegar ao Congresso, conforme se faz nUm país verdadeiramente 
democrático. Evidentemente, o Congresso não faltou ao Governo e 
não falta. Apenas nós lamentamos que, naquela oportunidade, não 
tenha havido, realmente, um debate democrático sobre um assunto 
fundamental para a Nação. Da mesma forma, Sr. Presidente., con
cluindo, reitero, dizendo que esta mesma caracteristica de falta de de
bate, falta de diálogo, que enriquece qualquer Governo, está ocorren
do com relação ao que pleiteiam OS cafeicultores do Paraná, de São 
Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, é o aspecto democrático, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, do diálogo, da aceitação por parte do 
Governo e das suas autoridad'CS- da aceitaçãO de reivindicações, da 
aceitação-de pressões, com o respeito que os grupos sociais merecem 
dentro de uma nação. 

Era isto, Sr. Presidente, este aspecto, que eu gostaria de reiterar 
neste final do meu discurso. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Com a palavra o 
nobre Senador Din_arte Mariz:. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Osires Teixeira. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Recebi um abaixo-assinado dos produtores de algodão do meu 
Estado, e devo registrá-lo, nesta tarde melancólica, em que a 
ARENA, reunida, procura saber o caminho mais curto para con
denar um dos seus líderes, na pessoa do Senador Magalhães Pinto. 

Mas, deixando de lado o problema da politica partidária, volto, 
Sr. Presidente e Srs. SenadQt_~s. para alertar o Governo a respeito do 
problema dos cotonicultores do meu Estado. A cada dia que se pas~ 
sa, a produção diminui, em função de uma filosofia política em que o 
financeiro se sobrepõe ao económico. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os juros caríssimos, que vão a 50 
e 60% ao ano, as taxas extorsivas e o imposto desumano e desenfrea
do estão esvaziando os campos brasileiros, levando à sarjeta do so
frimento e da dor aqueles que, realmente, trabalham e produzem cm 
nossa terra. 

Mais de mil agricultores, plantadores de algodão no Estado do 
Rio Grande do Norte, me endereçam esse documento, Sr. Presiden· 
te, pedindo-me para levar ao Governo não as suas preocupações, 
mas, já agora, a certeza inequrvoca de que vamos ser arrastados, não 
resta a menor dúvida, para a fome, neste Pais. 

Os campos esvaziam-se em função de uma politica econômica 
errada, de urna politica econômica que marginaliza o produtor e o 
produto. Devo exemplificar, flesta hora. 

Estão importando carne do Uruguai. Por que Sr. Presidente, 
Srs. Senadores'? Temos uma política de capital aberto. Então, interes
sa àqueles que querem, a seu bel-prazer, aplicar o seu dinhéiro como 
melhor possam. Pois bem, o dinheiro vale 4,5% de juros ao mês. 
Quem tem capital, neste País, pode aplicar oficialmente o seu dinh_ei
ro, e ter urna rentabilidade que vai de 40 até 60% ao ano. Não ~ in
teressante, portanto, manter uma matriz, esperando nove meses para 
ela procriar e um ano para apartar a cria, o que equivale a 21 meses, 

quando o dinheiro daquela matriz, aplicado na política de capital 
aberto, vai render 4 ou 5 bezerros. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é necessário que o Governo acor
de para essa realidade, porque não podemos fica_r num país de 
aventUreiros, em que o dinheiro prevalece, está acirila de tudo. 

É necessário, sobretudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se dar 
condições a quem trabalha, a quem produz, e acabar, de uma vez por 
todas, com essa filosofia politica econômica na qual o dinheiro so
brepõeMse ao trabalho e à produção. 

O homem não pode continuar a ser instrumento do capital. E 
por quê'? Porque o capital é desumano; o capital que está ar é o mesM 
mo que tinham os navios negreiros, é o mesmo que escravizava os ne
gros, vendíaMos, trocava-os por dinheiro. 

f: preciso conter a fé criminosa do capital. E preciso contê--la, 
antes que seja tarde. O dinheiro não pode continuar, a seu bel-pra~ 
zer, a fazer de nosso País o que bem entende. 

Não, Sr. Presidente e Srs. Senadores! Esses homens, esses humil
des homens, cotonicultores, que me enviaram esse documento, pe
dem-me que leve ao Governo as suas preocupações. 

O que eles querem? O que almejam? O que desejam'? O que que
rem, enfim, esses plantadores de algodão'? Querem condições de tra
balhar com alguma rentabilidade, porque o que vem acontecendo é 
que, a cada ano que se passa, eles mais se endividam, mais envelhe
cem, por conta de uma política realmente prejudicial ao produtor e 
ao trabalhador. 

Os problemas económicos no nosso Pais sobrepujaram de muii"O 
aos problemas sociais e políticos, que são uma mera conseqüência, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, da poHtica econômica que se volta 
pára o interesse do dinheiro. 

Uma matriz na minha terra, de 3 ou 4 eras, custa Cr$ 5.000,00. 
Essa matriz gorda para o machado vale, hoje, Cri S.OOo,õo: ~Pois 
bem, Cri 5.000,00 da uma renda de CrS 200,00 mensais, se ei:D.pres
tados a juros oficiais de 4% ao mês. 

O que aconteceu com o pecuarista independente do Brasil'? Ele 
vendeu a matriz e aplicou o dinheiro no mercado aberto, e o resulta
do é este: estamos importando carne do Uruguai, estamos importan
do cebola. Por quê'? Em setembro do ano passado, os produtores de 
cebola do Vale do São Francisco queimaram a cebola, porque a 
estrutura comercial do nosso País é altamente d"anosa a quem traba
lha e a quem produz. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite V. Ex• um 
aparte'? 

O SR. AGENOR MAR_IA (MDB- RN)- Com o maior pra
zer, Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Age
nor Maria, não quero perder a oportunidade desse discurso autênti
co, profundamente popular, quando V. Ex• se refere a essas com
pras de cebola no exterior. Acabo de ler que o Brasil importou 43 mi
lhões de dólares de alho. Sr. Presidente, meu ilustre Senador Agenor 
Maria, 43 milhões de dólares de alho! Basta isso para dar a imagem 
exala da política econômica da Revolução que se instaurou neste 
País. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Eu que agradeço, 
Senador Evandro Carreira. 

Sr. Presidente, se procurarmos analisar, com alguma profundi~ 
dade, chega-se à conclusão de que o Governo, realmente, não quer 
resolver o problema da agricultura no Brasil. 

A reforma agrária continua um diploma caduco; temos um di· 
ploma legal para impor a reforma agrâria em nosso País, uma lei 
assinada por Sua Excelência o saudoso Presidente Castello Branco, 
em 1964, dando poderes para que se fizesse a reforma agrária no Bra
sil, e não se fez isso até hoje. Não se fez por quê, se o latifúndio cresce 
assu_stadoramente e o minifúndio está aí, altamente deficitário. Mi
lhões de rurícolas, sem terras; milhões de rurfcolas, nas periferias das 
capitais, como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, marginalizados, 
sofridos, sem condições de viver no asfalto, mas fugidos da zona ru-
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ral. Por quê? Porque os donos dos latifúndios não os querem. E o 
agricult?r brasileiro, que no campo jã é quase um marginal, é lógico, 
Sr. Prestdente, Srs. Senadores, que no asfalto um marginal ele será. 

E preciso que se compreenda ser necessário, de uma vez por to
das, voltarmos as nossas vistas para esse problema. Não se trata de 
problema político-partidário; não é problema ideológico; esse pro
blema estâ contido, - e isso é o que sentimos - sob a força de 
episódios que a classe política brasileira precisa, realmente, saber se 
conter. E necessário que a classe política saiba transigir. Sim, 
transigir; política é a arte de transigir. Mas, deixemos de lado a políti
ca ideológica e partidária. Mas, com a política económica, não 
transigirei; com a política económica, irei atê o fim. Porque, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o salário dos trabalhadores de minha terra, o 
salârio liquido é de setecentos e vinte. e cinco cruzeiros. E o pior, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores para alcançar esse salário líquido, de 
setecentos e vinte e cinco cruzeiros, o homem precisa ter carteira 
assinada, ser maior e trabalhar uma jornada de oito horas, fora as 
quatro ou cinco que perde aguardando o transporte, obsoleto, caro, 
velho e ruim. Sim, conheço operários que saem de casa às quatro 
horas da madrugada para baterem o ponto às sete horas da manhã. 
Três horas eles perdem, desde a saída da choupana, debaixo das 
pontes, para chegarem até as fâbricas. Quem perde esse tempo? O 
operário, desgraçado, marginalizado, sofrido, que carrega em seus 
ombros a grandeza deste País. 

Sim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu me perguntO, - eu, 
Agenor Maria, .que gasto com alimentação, semanalmente, três mil e 
duzentos cruzeiros,- como é que um pai de família, operário, pode 
viver com setecentos e vinte e cinco cruzeiros durante um mês, pagan
do aluguel de casa, água, luz, gâs. E preciso ser milagreiro para, real
mente, ter condições de bater no peito e ainda se sentir capaz, 
motivado, de ter amor pelo labor. 

Não, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é necessário que o Governo 
acorde para esta realidade. 

Desde que aqui cheguei, não me preocupei com a políti~a parti
dária ou ideológica, pois, reconheÇo que é preciso transigir. Mas, 
não posso esquecer-me de que, acima da pqlítica partidãria e 
ideológica, tenho compromisso com aqueles que me mandaram para 
cá; tenho o compromisso sagrado ·com aqueles que em mim votaram; 
tenho o compromisso, mais do que sagrado, com aqueles que, de 
graça e a seco, votaram em mim, para que, aqui, testemunhasse a sua 
penúria, o seu sofrimento, e representasse, enfim, a esperança de que 
esse quadro mude, para que, mudando esse quadro, diminua a 
prostituição na minha terra. E posso afirmar que a prostituição 
aumentou, em muito, no meu Estado. Nascida, não da inclinação, 
mas da necessidade. A garota-moça não prevarica por inclinação e 
sim por necessidade. A miséria é o que se vê hoje, e a miséria é a p~r
ta aberta da prostituição. 

Hã promiscUiditde: quatro ou cinco familias morando numa 
casa de três a quatro cômodos, para poderem, reunindo as suas miga
lhas, pagar o aluguel, que cresce a cada ano, assustadoramente. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB ....:.. RN) - Com o maior 
prazer, concedo o aparte ao nobre representante pela Paraíba, Sena
dor Milton Cabral. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB)- Nobre Senador Age
nor Maria, V. Ex', toda vez que vai à tribuna, fala com muito entu
siasmo, e inclusive sou admirador de seus discursos. Começou, hoje, 
V. Ex•, pelo algodão, denunciando a crise dos plantadores de algo
dão, passou para a importação de cebola, depois comentou o proble
ma do transporte dos trabalhadores, que levam de duas a três horas 
para chegar ao local do trabalho, passou à prostituição e, no meio de 
tudo isso ... 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Tudo isso, é conse
qüência de uma política nefanda. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- ... disse que o Governo 
estâ ausente, enfim querendo mostrar que tudo isso é conseqüência 
da falta de um esforço, e que V. Ex•, como representante do povo, 
tem que denunciar e se preocupar com isso. Quero dizer a V. Ex• 
que eu também sou representante do povo, e tenho me preocup:;:do 
com os mesmos problemas. Agora, só que a diferênça entre nós está 
no enfoque e na maneira de olhar. Reconheço que o GovernO estã fa
zendo um esforço brutal, e V. Ex• hã de convir comigo· que não se 
pode mudar a face da terra com tanta rapidez. Quero dizer a V. Ex•, 
apenas para citar um exemplo, e vou apelar para esse exemplo de um 
assunto que V. Ex~ certamente conhece mais do que eu, melhor do 
que eu, que é o problema do algodão, com o qual V. Ex• começou o 
seu discurso. Na nossa região, no Nordeste, temos vârias zonas pro
dutoras de algodão, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Cearâ 
etc; são culturas tradicionais. A despeito de todo o apoio, de assistên
cia têcnica, de financiamento, de .. n" programas de financiamento, 
de tudo o que foi feito, inclusive adubação e programas específicos, o 
progresso foi muíto lento em algumas regiões e excepcionais em ou~ 
tras. Enfim, naquelas zonas, onde os fatores de produção foram bem 
aproveitados, houve uma elevação extraordinária da produtividade. 
Nos municípios fronteiriços do meu Estado com o de V. Ex•, por 
exemplo, constatou-se, e isso existe atê hoje, a produção de 1.700, 
1.800, 1.900 e 2.000 quilos de algodão por hectare. Em outras zonas, 
mais ao centro do Estado, a produtividade não permitiu ultrapassar 
cento e sessenta, duzentos, trezentos quilos de algod,ão por hectare. 
Evidentemente que ao preço da comercialização, aquele produtor 
que obteve mil e oitocentos, mil e novecentos quilos por hectare ga
nhou dinheiro, e aquele que obteve trezentos quilos por hectare afun
dou-se, porque ele não ganhou nem para pagar o seu custo, quanto 
mais o financiamento. Mudar isso não ê fácil, porque há que se mu
dar hábitos, substituir culturas, convencer os produtores de deixar de 
produzir algodão para produzir outras coisas, e isso estã sendo feito, 
estã sendo pesquisado, porém hã demanda de tempo. Foi dito aqui, 
aliâs com aplausOs, que a importação de c;ebola foi uma calamidade. 
Não foi, não. O que aconteceu é que hã uma defasagem de produção 
de safras no Brasil. O que não se pode é deixar a população pagar cin
qUenta cruzeiros por um quilo de cebola, porque a safra do São Fran
cisco ainda não surgiu, só vai surgir daqui a sesSenfa dias. O ca
samento das safras do Nordeste com as safras do Sul é que vai resol
ver definitivamente o problema da cebola, mas enquanto não se fizer 
este casamento a importação de algumas quantidades, para resolver 
problemas imediatos da população, terâ que ser feita. O que não se 
pode é onerar a mesa, sobretudo das famíllas pobres que precisam 
desse condimento. Mas o que quero dizer a V. Ex• é que tudo ê diff
cil, nada é fácil, e os problemas que sentimos hoje no Brasil são os 
problemas de toda nação que está saindo do subdesenvolvimento e 
está alcançando novos patamares do desenvolvimento, e ,que não po
de desenvolver-se por inteiro ao mesmo tempo, tem que haver sacrifí
cios. O que importa é que haja um Governo que trabalhe correta e 
honestamente, que esse sacrifício seja compensado pelos resultados 
que se vão alcançando. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Nobre Senador 
Milton Cabral, V, Ex• está completamente enganado. Admito que 
V. Ex• fique ao lado do Governo, mas, pelo amor de Deus, não fi
que contra o agricultor e o cotonicultor. V. Ex• sabe que temos três 
tipos de algodão no Nordeste: o herbáceo, o sertão e o fibroso. São 
três t_ipos, cada um produzindo de acordo com sua mesclagem, com 
seu tipo. V. Ex~ sabe que o algodão, em 1976, custou CrS 10,00 ao 
quilo. Pois bem, no ano de 1977 esse mesmo algodão baixou para 
Cr$, ~.oo. Onde já se viu um subproduto ou derivado desse algodão 
baixar? Como se entende a matêria-prima baixar 50% e a linha, a re~ 
de, a corda, o fio, o tecido subirem de preço? Como se entende uma 
matéria-prima baixar e seus subprodutos subirem assustadoramente? 
Responda-me V. Ex• 

O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)_- É fácil de responder, 
nobre Senador. V. Ex' sabe que há, no momento, excesso de produ
ção de_ algodão no BrasiL No final deste ano, provavelmente, te~ 
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remos um estoque da ordem de 400 mil toneladas, mais os estoques 
internacionais. O problema é diflcil. Também eu estou preocupado 
em que se encontre uma solução para os problemas dos agricultores. 
Evidentemente, quem vendeu o algodão a Cr$ 10,00 o quilo, no ano 
passado, jogando-se em cima disso a correção monetâria, e ter que 
vender a Cri 5,00 ou a Cr$ 6,00, estâ sendo golpeado. Esse golpe 
que ele estâ sofrendo não foi dado através de decreto do Governo, 
não é conseqUência de uma decisão do Governo nem mesmo de uma 
poHtica do Governo. O problema é de carâter internacional, está 
sobrando algodão no mundo todo, inclusive no Brasil. Então, a solu
cào é fazer com que esses agricultores possam encontrar outra ativi
dade, porque com preços baixos, com a baixa produtividade a que 
me referi há pouco, evidentemente estaremos consagrando a miséria, 
e nào é este o propósito do Governo. V. Ex• como eu, que representa
mos o povo, estamos preocupados com essa situação. Mas não se 
afirme, falaciosamente_, que o Governo é o culpado_ . .Absolutamente, 
não. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Milton 
Cabral, é de admirar V. Ex' dizer que é o excesso de produção. Aí eu 
pergunto: como é que com o excesso de subprodutos e derivados fal
ta óleo no Estado do RiQ de Janeiro, onde há 15 dias é a dona-de
casa obrigada a comprar uma lata de óleo no câmbio negro? Por que 
é, então, que sobra algodão e falta óleo? Por que, então, sobra algo
dão e falta rede? Conheço milhares de operãrios dormindo no chão 
porque não podem pagar Cr$ 500,00, Cr$ 600,00 por uma rede. 

Não, tenha paciência, o argumento de V. Ex• não tem fun
damento, porque se sobra matéria-prima é lógico, Senador Milton 
Cabral, sobrariam os respectivos subprodutos, os derivados. Mas, 
não. Falta óleo no Rio de Janeiro, em São Paulo. As donas-de-casa 
de poder aquisitivo mais baiXo jã não podem comprar o óleo, tanto o 
seu preço subiu, E como entende a alta de preço do óleo de algodão? 
Compreenda V. Ex", 13% é-de óleo extraído do caraça do algodão, 
70% se eXtrai do algodão. O que menos algodão produz, nobre Sena~ 
dor, é tecido, ou seja, é pluma. Algodão produz muito é torta, óleo, 
fio e rede, que é o que falta para o operário brasileiro comprar, mas 
não tem poder aquisitivo para isso. 

Quem dera tivéssemos excesso de produção neste País e que essa 
baixa se refletiSse tão-somente pelo excesso de produção! Não, Sena
dor Milton Cabral, temos é excesso de ganância, de egoísmo e de 
imbecilidade, porque podemos ser arrastados para uma eclosão so
cial, a cada dia, pelos desníveis sociais deste País. Afirmo a V. Ex" 
que o operário da minha terra que estâ percebendo Cr.S 725,00 por 
mês não está satisfeito; ele nem quer saber qual é o nome do Presiden
te da República. Pode sair perguntando que a maioria não sabe. Mas 
ele sabe que a barriga está gritando. 

Já disse aqui uma ver. não temo o Al-5. Para mim ele pode ficar 
o resto da vida. Eu temo a·barriga vazia do povo, isso eu temo, por
que quando ela grita, ela grita alto, Senador, e com razão. 

A energia, do ano passado até agora, aumentou de mais de 50%; 
a energia, que é gerada por empresas nossas, que é do povo, aumen
tou mais de 50%, mas não se aumentou um centavo sequer- b salário 
do operário. O operário está aguardando o dia 19 de maio para que o 
Governo diga que vai dar um aumento - um aumento já absorvido 
pela ganância de meia dúzia de inescrupulosos! 

Já disse, desta tribuna, que aqui em Brasflia, nas barbas do Go
verno, um quilo de tomate na caixa custa CrS 8,00 e no varejo, 
Cr$ 15,00. Não entendo: Se o cidadão pode comprar uma caixa de 
tomates de 25 quilos aqui em Brasilia, paga Cr$ 8,00 o quilo, mas se 
ele não pode comprar a caixa, só pode comprar um quilo, ou meio 
quilo, vai pagar 15 cruzeiros pelo quilo de tomate. Isso acontece com 
o tomate, com o mamão, com todos os hortifrutigranjeiros. O varejis~ 
ta cobra os olhos da car@.. E de se perguntar: onde está a SUNAB? 
Onde estâ o Governo'? Já denunciei desta tribuna esse fato três ou 
quatro vezes, e continuas~ _vendo isso em Brasília. O juro do dinhei
ro é extorsivo. 

Hã dias, perguntei ao gerente do Banca de Crédito R:~r qual é o 
juro de um empréstimo. Respondeu~me que a taxa é de 3,8%, mais 
0,2% de impostos, totalizando 4% ao mês, desconto por dentro. Ao 

se levantar 20 mil cruzeiros de empr~stimo, pelo prazo de 120 dias, 
há um desconto imediato de 3 mil e 200 cruzeiros, resultando líqui
dos 16 mil e 800 cruzeiros. Se se computar o juro sobre o trquido rece
bido, sai a mais de S% ao mês. A Revolução que aí está, quando ex
plodiu o Movimento de 1964, prendeu muito agiota que emprestava 
dinheiro a 4% ao mês. E as financeiras? Vã alguém comprar um carro 
pela financeira! O juro está a mais de 5% ao mês. De onde é o dinhei
ro da financeira? Do Banco Central. Por que essa extorsão, esse juro 
exorbitante? E quanto à taxa do ICM? Já reclamei aqui várias vezes. 
Como nós podemos ter neste País uma taxa de ICM igual para tudo? 
A taxa de ICM da geladeira é a mesma do quilo de feijão; a taxa de 
ICM da TV a cores é a mesma do quilo de arroz. Como pode se en~ 
t~ndçr uma taxa de ICM igual para coisas completamente diversas'? 
O supérnuo pagando em pé de igualdade o que pagam os gêneros de 
primeira necessidade, O Governo precisa se voltar para as causas que 
estão gerando este País, mas para elas não se voltou até hoje. O juro 
exorbitante está aí. As taxas extorsivas do gâs, da luz, do telefone ... 
Eu jã diSse, aqui, vârias vezes que a claSSe lriédia brasileira está com 
cadeado no telefone. Por quê? Porque não pode mais pagar o telefo
ne. O problema, hoje, não é mais possuir o tele_fone, é usá-lo. 

Pará Ininha admiração, qllando da·s férias parlamentares, a mi
nha conta de telefone, no fim do mês, foi a mais de cinco mil cruzei
ros, e eu telefonei pouco. O que acontece é o seguinte: quem cobra ~ 
a TELEBRAS e dá o preço que ela quer. Nós recebemos apenas a 
conta e, se não pagarmos no prazo hábil., eles cortam o telefone. 

A àgua, na minha terra, Senador Milton Cabral, agora é paga· 
pelo tamanho da casa, não pelo consumo. Conheço cidades, no Rio 
Grande do Norte, como Areias, Caicó, Jardim do Seridó, que pos
suem casas com mais de setenta ou oitenta anos, tempo em que não 
havia o Problema de espaço, de madeira, de tijolO; então elas foram 
construídas grandes, largas, arejadas, e pelo simples fato disso estão 
pagando uma fortuna em âguat Quer dizer, a água não é paga pelo 
consumo- isso é um absurdo! 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Um momento. Se· 
nadar. A água ê paga pelo tamanho da casa. Nunca vi tanto sadis
mo; nunca vi gostarem tanto de dinheiro, pelo amor de Deus! Será 
que nós vamos ser arrastados para uma hecatombe, movida pelo 
eSoísmo, pela ambição desenfreada daqueles que só enxergam o lu
cro? 

O serviço público divorciou-se do povo. Como~ Os. Correios e 
Telêgrafos, por exemplo, para uma carta registrada, hoje, cobram 
duas mil vezes mais do que em 1970. O Correio estâ obtendo um lu
cro fantástico! 

Mas é o mon_opólio da correspondência; ou o cidadão põe a car
ta no Correio ou fica sem a remeter. E o Correio cobra o preço que 
quer1 A Companhia fornecedora de luz tambêm tem o monopólio e 
cobra o preço_ que entende. Com a água, o telefone e o gâs, enfim, 
acontece o mesmo; esta é a grande realidade. 

Cheguei falando em algodão, mas tenho que falar em tudo isto, 
porque essa é a conseqUência, nobre Senador, de uma política econó
mica voltada para o interesse do capital. A política econômica tem 
que ser voltada para o interesse do povo. 

f:. com o maior prazer que dou o aparte ao nobre Senador Ben
jamim Farah. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Nobre Senador Agenor 
Maria, nào queria interromper o seu brilhante e oportuno discurso, 
o discurso profundamente humano que V. Ex• está pronunciando, 
mas que, infelizmente, não sei se consegue sacudir o coração daque
les que são responsáveis pelas soluções. Ainda hã pouco, o nobre 
Senador Milton Cabral estava falando das dificuldades que o Gover
no está enfrentando; mas o Governo é quem tem a máquina, o ins
trumento para a solução desses problemas. Letpbro-me que, no 
Governo do Presidente Getúlio Vargas, havia a chamada .. correla
ção económica". Não se podia aumentar nad_a, havia o controle de 
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preços. Se no Governo de Getúlio Vargas havia um controle de pre
ços, por que o'' Governo- da Revolução, que é um governo cheio de 
autoridade, não pode fazer o controle de preces? E. se quiser um 
exemplo, aí estâ, é só procurar os mercados. Procure numa semana; 
veja o preço de certos produtos. Na semana seguinte, esses produtos 
estão remarcados. Vê-se a remarcação em cima daquele produto. Na 
outra semana, nova remarcação, com novo aumento. E V. Ex'", 
ainda há pouco, falou na água. No Rio de Janeiro, em muitos bair
ros o proprietário pagã a taxa é não recebe a água; paga por um bene
fício que não_ estâ chegando até o seu lar. De maneira que acho que 
está havendo um desprezo pela miséria do povo. Fala-se muito em 
política, persegue-se muito político; hã um cuidado muito grande no 
setor da política, mas no setor econômico há um desprezo completo. 
O povo realmente está sofrendo, sobremodo os assalariados. Dou os 
parabéns a V. Ex .. e gostaria que o seu discurso chegasse ao ouvido e 
ao·coração daqueles que são responsáveis pela medida. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Nobre Senador 
Benjamim Farah, o problema da água é inconstitucional; não tem 
motivo de ser, porque o cidadão não pode pagar aquilo que não 
usou. Pois bem. No Rio Grande do Norte, é assim. Os moradores 
estão pagando por uma âgua que não usaram. O problema do Impos
to Predial é outro paradoxo, outra anomalia; subiu a 2.000%. O 
Imposto sobre Serviços subiu a 500%, aqui, em Brasília. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um apar-
te? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Pois não. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- V. Ex• tocou nu_ma tecla 
que não pode deixar de merecer um reparo, ou melhor, uma aprecia
ção especial. Quando V. Ex• falou no aumento das tarifas de água, 
V. Ex• esqueceu-se de dizer que quem tomou a iniciativa de aumen
tar exorbitantemente as tarifas foi o prefeito de Niterói, que é do 
MDB. Eu li nos jornais, todos os jornais publicaram que o P.t:efeitO 
de Niterói, do MDB, havia aumentado em 2 mil e tantos por cento as 
tarifas. Este, o pequeno reparo eu queria fazer aos salvadores da Pá
tria. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- E um reparo, mas 
eu não entendo o prefeito de Niterói imiscuir-se com a política do 
Rio Grande do Norte. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Não incrimino o Prefeito 
de Niterói. Mas é para mostra que o homem que governa se vê abra
ços com problemas que podem ser resolvidos da tribuna do Senado, 
mas não podem ser resolvidos do gabinete do Executivo com o 
aplauso de todos. 1:. muito fâcil bater nessa tecla! O ilustre Senador 
Benjamim Farah evocou a figura de Getúlio Vargas: mas houve me
didas de S. Ex• que tiveram efeitos apenas efémeros, como foi o caso 
do congelamento de aluguéis. V. Ex• sabe que, no regime nosso, que
rermos impedir que os preços não sofram os efeitos do livre comércio 
é medida absolutamente demagógica. Eu fui prefeito de Salvador e 
fui procurado, várias vezes, por pobres viúvas, que me vinham dizer 
que ·-não podiam pagar o Imposto Predial. E por que não podiam 
pagar o imposto? Não porque eu o tivesse elevado, mas porque com 
o congelamento dos preços dos aluguéis, elas não os podiam aumen
tar e, cOnseqUentemente, não podiam atender ao percentual do im
posto. Isto é para V. Ex• ver. Então, essa medida, que mereceu 
aplausos no momento, foi de efeito duvidoso. Daí o grande deficit de 
habitações. Um mílh~o d~ unidades para este Pais, falha que está 
sendo·corrigida aos poucos. Roma se fez um dia, mas não se fez em 
um dia. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Um momento. no· 
bre Senador. 

Senador Heitor Dias, tendo por V. Ex•, desde que cheguei a es
ta Casa, o maior apreço, mas peço a V. Ex• que, quando sair deste 

plenário, procure um especialista; V. Ex• estâ doente. O problema 
da água em Niterói não é do município e sim do Estado. V. Ex', com 
a responsabilidade de Senador da República, querer dizer que o pre
feito de Niterói é o responsâvel pelo problema da âgua, V. Ex' está 
sofrendo de amnésia. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Eu não declarei o impos
to. Falei em elevação_ de tarifas. Qualquer que tenha sido, será do_ in
teresse do povo. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- V. Ex•, com ares
ponsabilidade de Senador da República, disse que a água do Rio 
Grande do Norte, lã do interior do Rio Grande do Norte, havia subi
do de preço ... 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - V. Ext não foi 
cavalheiro para com o seu colega .. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Não concedi 
aparte a V, Ex' 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto. Fazendo soar a 
campainha) - Peço aos nobres Senadores que só interrompam o 
orador quando devidamente autorizados. 

O SR, AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado a 
V. Ex• 

Com enorme prazer concedo o aparte ao nobre Senador, pelo 
Rio de Janeiro, Benjamim Farah. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Muito obrigado a 
V. Ex• O nobre Senador Heitor Dias está falando do Prefeito de Ni
terói, muito bem! Mas está se esquecendo do Prefeito do Rio de Ja
neiro que aumentou os impostos, naquela cidade, em até 3 mil 
por cento. S. Ex• foi combatido até pelo pessoal da própria ARENA. 
Vários elementos da ARENA combateram o Prefeito do Rio de 
Janeiro, o homem que criou a Tax_a do lixo; o homem que cobra a 
tarifa de água em muitos subúrbios, em muitos bairros, onde a água 
não chega. Quanto ao Dr. Getúlio Vargas, V. Ex• me desculpe, mas 
dizem que suas medidas eram inóquas e demagógicas, V. Ex• não 
tem autoridade para o julgar. Getúlio Vargas foi um governante im
poluto. Aqui foi dito no- Congresso, por Flores da Cunha, um 
homem que tinha muita autoridade: "O Dr. Getúlio Vargas me 
perseguiu, mas quero dizer, alto e bom som, o Dr. Getúlio Vargas é 
um homem de mãos limpas". Tão grande foi esse homem que o julga
mento não pode ser dado por V. Ex'", num simples aparte. O julga
mento foi dado pelo povo depois que o Dr. Getúlio Vargas deixou o 
poder nas eleições de 1945- quando ele foi eleito Senador e Depu· 
tado em vários Estados da Federação. E mais uma vez o julgamento 
do povo, em 1950, reconduziu o Dr. Getúlio Vargas ao poder. Não 
podemos criticá-lo; seria uma crítica infundada; a crítica já foi feita 
pelo povo; o povo é o maior juiz dos homens públicos. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permite um aparte nobre 
Senador? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Só um momento. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- V. Ex' vai me honrar 
porque, em face de um aparte ... 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - V. Ex• tenha 
paciência. Sou um homem católico, acredito em Deus, acima de tu
do, e a minha religião diz: ~·não tocai naqueles que Deus já levou". 

Sobre Getúlio Vargas, só a História pode falar. Deus me livre e 
Nossa Senhora me defenda de acusar um morto porque, franca
mente, é triste _chegar-se ao ponto de acusar quem já morreu. Há 
tanta gente viva para ser acusada e não se acusa? Não, Sr. Presidente 
e Srs, Senadores. Vamos acusar os vivos ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS).:.... Especialmente os mais 
vivos e os vivos demais, 
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O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Vamos acusar os vi
vos que estão, aí, esquecidos da pobreza do povo; os vivos que estão 
at, passando à margem do sofrimento alheio; os vivos ciue estão aí
ricos, poderosos, onípotentes - e o nosso trabalhador sofrendo a 
cada dia. 

Olho e vejo um padre aqui, à minha frente, a Igreja que 
representa para nós o símbolo maior da fé e da família. Porque, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, o equilíbrio de uma sociedade estâ na fé 
e na família, E quem fez mais do que a Igreja- a nossa Igreja- no 
decorrer desses quatrocentos e tantos anos para nos dar a familia, 
dando-nos a fé e religião? Tenho certeza de que olhando na face do 
vigário, ele estará comigo neste pronunciamento que representa a es
sência da verdade. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - V. Ex• permite um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Vou terminar e 
conceder, Senador Heitor Dias, com o maior prazer, o aparte a 
V, Ex• porque tenho certeza de que, em última instância, V, Ex• fi
cará ao lado do povo e não ao lado daqueles que estão esquecidos 
desse mesmo povo, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, volto sempre a esta tribuna para 
aqui dizer o seguinte: não podemos permitir que o nosso tra
balhador, o nosso operáriO perca o amor pelo labor. O que resta a 
esses trabalhadores é poder bater no peito e dizer: "sou pobre mais 
vivo as minhas custas". Mas, infelizmente, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, com o salário de fome que está aí, de Cr$ 725,00, o atuat salá
rio do meu Estado, ele já não pode bater mais no peito e dizer que 
vive as suas custas. Não! Vão para as filas da LBA, eles, os filhos, a 
mulher, todos esperando comida que o Governo está dando. Sim, o 
Governo dando a comida a quem trabalha e o operário perdendo, a 
cada dia, a fibra porque entrar numa fila para receber comida de gra~ 
ça é uma maneira de desfibrar o nosso povo, descaracterizar a nossa 
gente; enfim, é uma maneira solerte de arrastar o nosso povo para o 
ócio, para a leviandade, para a prostituição. 

Há 3 anos, desta Tribuna protestei por se dar remédio, protesto 
agora por se dar comida. O povo não precisa de esmola, o povo preK 
cisa de justiça. Sim, Sr. Presidente, dar comida ao povo é uma 
maneira solerte de desfibrar nossa gente. E, repito aqui, dar a comida 
e o remédio é nefando, é desooeto, porque o povo não precisa de 
esmola. O povo quer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, trabalho ... 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - Permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) - ... ,o povo quer, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, a paga justa pelo suor derramado. Não 
o que está. aí, a cada dia, trabalhando mais e mais escravo de um 
sistema em que a renda per capita sobe, mas não sobe o dinheiro no 
bolso do pobre porque, na hora da divisão para a feíra, eu, Agenor, 
fico com meus 50 mil cruzeiros e o assalariado da minha terra fica 
com 725 cruzeiros. Essa espécie de renda per capita não atende à fo
me do operário brasileiro e muito menos ao operário do meu Estado. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite, agora, um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) -Concederei, agora, 
com o maior prazer, o aparte ao Senador Heitor Dias. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Ilustre Senador, peço a 
palavra para fazer retificações, sobretudo, em face do aparte do ilus
tre Senador Benjamim Farah. O ilustre Senador - sem nenhuma 
afirmativa em contrário - achou de dizer que Getúlio Vargas era 
impoluto. Eu subescrevo. Não falei nada contra Getúlio Vargas, não 
ofendi a sua memória. Estamos, aqui, discutindo fatos de adminis
tração. Eu disse que o congelamento de preços era uma medida de 
efeito efêmero. Pode-se verificar nas notãs taquigráficas. Era medida 
de efeito efémero pelas conseqUências negativas no problema habita~ 
cional. A construção civil sofreu um impacto terrível. Admito que o 

ato do Presidente Vargas tivesse uma meta generosa, mas temos de 
examinar a realidade. Não há, portanto, de minha parte, referencia 
desairosa à menl.ória do ex-Presidente. Estou de acordo quando 
V. Ex• fala que se há de lutar por uma vida melhor do povo, temos 
de reconhecer que essa vida melhor do povo só poderá vir com o 
desenvolvimento do País e é disso que se está cuidando. Olhemos pa
ra trás e vejamos o agora. V. Ex• cita, com muita oportunidade, a 
situação dos seus _co_estaduanos. Mas eu pergunto: qual era essa situa
ção antigamente? Era muito pior! 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Não apoiado, 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Não, V. Ex• está 
completamente enganado. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Era muito pior. O 
Estado de V. Ex•, hoje, é um Estado que não era o do passado, 
como são todos os Estados da Federação, O ffiundo- caminhã para 
frente e não para trás. V. Ex• dirá amanhã será ainda melhor mas, 
nem por isso, deixará de haver reivindicações porque a vida social é 
uma vida dinâmica, ê uma vida de reivindicações, de ânsias, de 
anseios. Se os governantes, ontem, hoje ou amanhã, conseguissem 
fazer tudo, é porque o mundo teria parado. E o mundo não pára. O 
Brasil não pára. O Estado de V. Ex• não pára. O mundo segue para 
a frente, sempre com ideais renovados, porque o desenvolvimento se 
faz, exatamente, com o suor de hoje, com o exemplo de ontem, mas 
;e:mpre com os anseios de amanhã. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Heitor 
Dias, peÇo ao contínuo da Casa que pe2;ue, se possível, o salãrio de 
1963 e o preço de café, açúcar, feijão e arroz - só deStes- quatro 
produtos para provar a V. Ex• que o operãrio de hoje compra menos 
utilidades do que o operário de 1963. Mede-se o salário, Senador, pe
lo que o cidadão compra em utitidades, não pelo dinheiro que colo
ca no bolso. Em 1963, com o salário compravaKse mais café, mais 
açúcar, mais feijão, mais arroz. Posso provar a V. Ex•, agora, 
quanto Custava o cafê em 1963, quanto custava o sabão, quanto 
custava o arroz. Vou provar que com aquele salário de 1963 compra
va-se mais do que hoje. Não que eu estivesse a favor da anarquia de 
1963, mas estou a favor da verdade, e a verdade é esta. 

Declarei ao Ministro Arnaldo Pietro, aqui nesta Casa, quando 
S~ Ex• dizia que os níveis.salariais tinham melhorado: V. Ex• está 
enganado, pode ter melhorado em termos literários mas, ti.a prática, 
a realidade ê outra. E provei com estatlstica, Senador, que o operário 
de hoje compra menos do que o _operário de 1963. Esta é a grande 
verdade, e da verdade ninguêm pode fugir. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, desde que aqui cheguei tenho 
sempre me preocupado com os problemas económicos e sociais. 
Reconheço que o problema político e ideológico não cabe a mim 
comentar, sou um homem mais voltado para o problema econômíco 
e social. Mas, digo o seguinte: na proporção em que o problema 
econômico for ficando mais grave, o nosso endividamento aumentan
do, e a nossa moeda desvalorizando, o operário vai passando mais 
fome e a inflação vai crescendo em nosso País. 

E necessário que a política económica se volte para o interesse 
do povo, porque a situação econômica estando boa, a situação politi
ca e a social melhorarão. Mas, se a situação econômica contin-uar ca
da vez mais grave- ninguém se iluda- a situação política vai ficar 
grave, também, e a social será insustentáveL Peço a Deus na sua bem
a\•enturança que ilumine o Governo. Não é só o Presidente Geisel, 
ele não é responsável por tudo, é a equipe do Governo: essa equipe 
que cobm um juro de 4%, tirando adiantado, e pergunto ao Pre
sidente e à Casa, nesta hora: como é que se pode pagar juros de um 
dinheiro que ainda não se usou? Por amor de Deus, não tem sentido. 
Pois aqui no Senado Federal há um banco que, por exemplo, se 1.1m 
cidadão levanta um empréstimo de CrS 20.000,00, recebe 
Cr$ 16.:!00.00 porque os Cr$.. 3.800,00 o banco cobra adiantado. 
Is~o é agiotagem ofidalizada e gar:.mtida pelo Governo. Isso é que é 
triste, pagar um juro de um dinheiro que ainda não se usou. 
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No ano passado, fazendo um discurso aqui nestes termos, disse
ram: "o Senador Agenor Maria vai perder o crédito no banco.'~ O 
que é que importa eu perder o crédito? O importante é eu dizer isto 
da tribuna: que o homem, no Brasil, paga juros pelo dinheiro que ele 
ainda não usou. Isso· -ê nefando, triste, crítico, mas, infelizmente, é a 
grande realidade do nosso País, . . 

Como é que pode se pagar o juro de dinheiro adiantado? Mas 
essa é a lei, é a ordem e, é o que acontece no nosso BrasiL q_ imposto 
é para ser pago, do que se ganha, ao Governo. Pois bem! O ICM de 
15% inercie SObre o produto bruto na mão do homem do campo. Pois 
bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, no Nordeste, o algodão é 
deficitário. Todos os órgãos- SUDE"NE, Banco do Nordeste, Ban
co do Srasil - aprovam e atestam que o algodão do Nordeste é 
deficitário, mas, mesmo deficitário, sofre uma tributação de IS% 
incidindo sobre o produto bruto na mão do homem do campo. 

Perguntei aos Governadores do Nordeste, inclusive o do Cearâ: 
"Sr. Governador, V. Ex• comercializa com algodão? V, Ex• produz 
algodão? Pergunto: Por que V. Ex' sabendo que algodão é deficitá
rio, cobra imposto?" Respondeu-me S. Ex~: "Porque se eu não 
cobrar o imposto não pago aos funcionârios". Pelo amor de Deus! 
Então, é o rurícula que vai pagar o imposto de um produto deficitáR 
rio? E ele que vai pagar, é ele que está pagando. O Governo, sabe, as 
autoridades sabem, mas não dão jeito. Esta é a realidade do Brasil, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores. O algodão do Nordeste é deficitârio 
quase todos os anos mas, se o Governo Estadual, apesar de reconhe
cer que ele dá prejuízo, não cobrar o imposto, não paga aos seus 
funcionários. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com mulio praier, 
nobre Senador Milton Cabral. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- Senador Agenor Ma
ria, V. Ex• está fazendo um discurso universalista, Abordou o pro
blema do algodão, da cebola, taxa de juro, transporte de trabalhado
res, problemas de água, saúde, aluguel de casa, mas, de uma manei
ra, reconheçamos, absolutamente superficial. V, Ex.• não destaca, 
não reconhece os aspectos conjunturais, mas V. Ex• sabe muito bem 
que pode se interpretar o progresso de um país pela elevação da qua
lidade de vida. Se V, Ex~ lembrar o que era o Brasil, e o seu Estado, 
o Rio Grande do Norte, há vinte anos atrás, V. Ex• sabe que 20% 
das cidades do Rio Grande do N arte não tinham abastecimento 
d'água, 80% não tinham; provavelmente 70% não tinham energia elé
trica, não tinham estradas, e todas as vezes que havia uma crise 
climática, unia seca, havia o êxodo da população inteiramente desas
sistida, e a repercussão da seca durava, às vezes, anos. Hoje, o qua
dro é outro. Hoje, V, Ex• sabe que todas as sedes municipais do Rio 
Grande do Norte têm abastecimento d'água potável, têm energia 
elétrica, estão todas interligadas por estradas em grande parte 
pavimentadas. V, Ex• sabe que, hoje, dificilmente um aluno, uma 
criança fica sem matrícula na escola. A mortalidade infantil reduziu
se, o tempo de vida cresceu. Agora, pegar fatos conjunturais para 
denunciar uma situação, é uma falácia. As dificuldades existem, e 
nós sabemos disso, e quando V, Ex• denuncia isto tódos nós reco
nhecemos que existem essas dificuldades. Mas, o desenvolvimento é 
o objetfvo. O desenvolvimento do Brasil não foi alcançado, é objeti
vo a ser alcançado. Vamos chegar lâ. Não vai ser com a pressa que 
V. Ex• deseja, porque, em primeiro lugar, a população deste País 
cresce a 3% ao ano. Os problemas multiplicam-se. E que V. Ex• abor
dou um universo de problemas, e quer que se faça um reparo ao seu 
pronunciamento ... 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Então, V. Ex• de
pois responde ao discurso. E muito fácil, Agora, num aparte é inteira
mente impossível. 

O Sr. Milton Cabral _ _(ARENA - PB)- Então, para resumir. 
Uma simples falácia superficial. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Estã aqui a 
resposta sobre a questão dos salários. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Fazendo soar u cam
painha)- Peço ao orador que não conceda mais apartes, porque o 
seu tempo está esgotado. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado, 
Sr. Presidente. Recebi, agora, da Casa: o açúcar custava, em -1963, 
0,09; o arroz 0,17; o café 0,09; o feijão 0,15; e o salário, no meu Es
tado, era de treze cruzeiros e cinqUenta centavos . .t muito fácil fazer 
a conta, querendo. 

Hoje, o salário - a tabela é até 1975- é Cr$ )76,80-; mas o 
açúcar subiu de 0,09 para 2,20; o arroz, de 0,17 para 4, lO; o café, de 
0,09 para 22 - hoje jâ deve estar a 45 ou 50 -~ e o feijãO, de O, 15 
para 7 cruzeiros. Foi o que mostrei ao Sr. Ministro Arnaldo Prieto, 
quando ele esteve aqui no ano passado, dizendo que realmente 
tinham melhorado_ os níveis salariais; eu aproveitei e disse que 
tinham melhorado em termos literários. A rea.Iídade -era esta. Infe
lizmente, esta é que é a verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

O outro problema que desejo trazer à Casa é a necessidade de 
que o Governo fixe os salârios tomando por base o custo de vida que 
está aí, assolando a família trabalhadora. Quando o nosso operário 
bater nos peitos e não puder dizer mais "vivo às minhas custas", ele 
vai perder o amor pelo labor. A única coisa que motiva esse homem 
para trabalhar é justamente o direito de dizer que vive às custa& dele. 
Mas, se ele continuar a dizer que é necessário a filha a esposa irem 
para a ma da LBA receber gratuitamente a comida, que devia 
qlleinl.ar as mãos de quem trabalha e turvar a vista de quem dirige o 
País, não poderemos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, continuar 
assim. 

Dar ao homem sadio o alimento, quando ele pode trabalhar e vi
ver às custas dele, é arrastar esse homem para a inaior mísé_Ij~ do 
mundo, pois desfibra, tira a sua personalidade e desclassifiCa o nosSo
homem, que sempre foi o melhor do mundo. 

Encerro o meu pronunciamento, mais uma vez pedindo a Deus, 
na sua bem-aventurança; acordai, Senhor! os homens do Governo e 
fazei com que eles, antes de dar o alimento a quem tem fome, traba
lhando, dêew alimento a quem trabalha para produzir em nosso 
P.aís. (MuitO l:lem! Palmas.) 

O Sr. Orestes Quércia (MDB- SP)- Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Orestes Quércia, para uma comunicação. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP. Para uma comuni
cação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: _ 

Gostaria de assinalar que, no dia de hoje, aniversaria um grande 
brasileiro de São Paulo, o Senador Juvenal Uno de Mattos, que 
representou, extraordinariamente, o nosso Estado de São Pal.)}o, 
nesta Casa, durante 16 anos. Hoje, aquele eminente brasileiro com
pleta mais um ano de vida. 

Não queremos nos estender, Sr. Presidente, mas, apenas lem
brar, rapidamente, que o Sr. Uno de Mattos, realmente, tem uma 
significação muito grande na história politica do Estado e do País. 

Nasceu numa Fazenda de Café, então distrito de lpaçu, hoje 
Município de Chavantes, Estado de S. Paulo, a 28 de março de 1904. 
Filho de Bento Lino de Mattose Eliza da Conceição Silvinho. 

Tendo concluído o curso primário no Grupo Escolar de Santa 
Cruz do Rio Pardo, em seu Estado natal, cursou, posteriormente, na 
Capital, o Instituto de Ciências e Letras, do qual foi servente e mais 
tarde, Professor e Diretor. 

1:. Contabilista e Economista, registrado no Conselho Regional 
de Economistas Profissionais de S. Paulo. 

I. O Educador 

Exerceu o magistérío secundário em diversos educandários de 
renome na Capital paulista, até ser eleito Deputado Estadual, em 
1947. . 
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2. O Politico, o Administrador e o Parlamentar 

Paralelamente ao magistério, -íniressou na política. 
Foi Constituírlte E-StOO-ual, em 1947, e Deputado Estadual em 

duas legisiaturas, 1947-1954. 
Exerceu, em 1951, o cargo de Secretário dos Negócios da E"duca

çào do Estado e, em 1955-1956, o de Prefeito de São Paulo. Em 
proporção ao tempo à frente da Educação foi titutar--·queJiiStiiOu 
maiór nú.mero de Colég(os, Ginásios, Escolas Norffiais, Primários e 
Profissionais. Durante sua gestão na Prefeitura foi criado, ria -Capi
tal, o ensino primãiio municipal, planejado o Metrô e vias rápidas 
entre bairros, inclusive viadutos. 

Durante sua passagem pela Assembléia Legislativa fez parte, en
tre outras, das Comissões de Finanças, Constituição e Justiça e 
Educação e Cultura. Deputado Estadual, participou da luta: 1) pelo 
aumento das oportunidades de educação e serviços médicos para 
todos; 2) contra o constante aumento do cust-o de vida; 3) pela 
melhoria salarial dos trabalhadores; 4) em defesa da cafeicultura; 
5) contra a Intervenção Federal no Estado, ao tempo do Governo 
Dutra, quando a imprensa o cognominou .. Leão da Assembléia". 

Eleito Senador, com mandato para o período 1954-1961, reele
geu-se para novo período: de 1962-1970. Obteve cerca de 600 mil vo
tos na primeira eleição e de um inilhão no seSundo pleito-. 

Foi Líder, na Câmara Alta, atéJl de março de 1964, da coliga
ção dos pequenos Partidos- PSD- PTN- MTR- PR- PST
PSB. 

No Senado Federal, tem feito parte das seguintes Comissões: 
Finanças, Reforma Constitucional, Le"gisbção Social, Mudança da 
Capital da República, Educação e Cultura, Distrito Federal, 
Transportes, Comunicações e Obras Pú.blicas, Economia, Serviço 
Público Civil, Projetas do Executivo e Comissão Diretora. 

Retomou, na Câmara Alta, a mesma linha de ação parlamentar 
seguida no Legislativo Estadual; 

3. O Revolucionário e o Sindicalista 

Sua vida política tem sido marcada pelo signo da luta de defesa 
da democracia. Participou das RevoluÇões de 5 de julho de 1924 e 9 
de julho de 1932. Em ambos os movimentos tomou parte de vários 
combates e comandou tropas. Teve diversas promoções, por atas de 
bravura, chegando ao posto de Tenente-Coronel da Revolução Cons
titucionalista. 

De 1930 a 1937, participou de várias atividades Sitidicais. 
Fundou e presidiu a União dos Sindicatos de Trabalhadores do 

Estado de São Paulo, responsável por boa parte da Legislação Social 
e Trabalhista do Governo Getúlio Vargas. 

4. Gesto de Solidariedade Humana 

Em maio de 1952, quando Deputado Estadual, o seu nome 
ocupou as manchetes da imprensa nacional e internacional, ao 
comandar, no infúno verde amazónico, o salto dos pará-quedistas 
em busca do avião .. Presidente", destroçado em pavoroso desastre. 
Recebeu, por esse gesto, a Medalha "Herói da Solidariedade Huma
na". 

S. Discursos e Pronunciamentos 

No Senado da República, vem se destacando pela assiduidade 
na Tribuna. Todos os problemas de interesse do Povo, do Estado e 
da Nação foram objetos da sua luta. Entre suas intervenções de 
maior repercussão regi.stram-se as que efetuou, anteriormente à 
Revolução de 31 de março de 1964, contra: 

J9- a desastrada política do Governo Federal que estava levan
do a Nação à ruína, com a inflação galopante e o conseqUente 
aumento do custo de vida; 

2~'- o contrabando, subfaturamento e irregularidades na fisca~ 
lização alfandegária; 

39 - o escândalo do feíjão podre, denunciado. com antecipação 
de meses, que a explosão de bombas na COFAP visava à destruição 
de documentos comprometedores; 

49 - a imoralidade do chamado trigo-papel e outras irregulari
dades ligadas à triticultura; 

5'~ - as burlas na transferência de indústrias estrangeiras com 
excessivos favores fiscais; 

69- a :.!giotagem cujas taxas de juros extorsivos impossibilita
vam as ati v idades agropecuárias, comerciais e industriais honestas: 

79- a falta de crédito bancário para a lavoura, pecuária e indús
trias necessárias à Nação; 

8'~ - a desorganização e o uso político dos Escritórios Comer
ciais do Brasil, no exterior; 

9~> - a falta de pagamento das verbas destinadas às entidades 
assistenciais e educacionais da juventude; 

1 O'~ - a indústria da seca do Nordeste, tendo apontado as explo
rações políticas feitas à custa da miséria daquela Região; 

119 - a falta de interesse governamental na construção de pré
dios para Correios e Telégrafos, em cerca de lOO cidades paulistas, 
que doaram terrenos e para cujas construções conseguiu verbas 
orçamentárias; 

12~> - o desamparo a que estão relegados os menores e os velhos 
atingidos pela miséria; 

139- o engavetamento do projeto de lei da Cédula única, cuja 
aprovação foi finalmente conseguida; 

14~> - a política de empreguismo da administração federal, e 
contra o peleguismo, no seta r previdenciário da União; 

15~> - a orientação governamental que relegou ao abandono os 
problemas da educação primária, profissional e sanitária das popula
ções pobres; 

l6~>- o abandono criminoso da lavoura, que faz do agricultor 
um desesperado, pois o produto do seu trabalho somente alcança 
preço nas mãos dos intermediários. • 

Pugnou, igualmente, a favor: 
!~>-dos interesses municipalistas, tendo participado decisiva

mente da vitória pela melhoria da arrecadação municipal; 
2'~- da lavoura cafeeira, tendo sua vigilância, da tribuna, força

do o Governo a diversas providências de amparo aos produtor .. s de 
café; 

3~>- de preços mínimos para todos -os produtos da lavoura e da 
pecuária; 

49 - da melhoria das condições de vida dos trabalhadores, 
reclamando melhoria salarial, participação nos lucros das empresas e 
na sua administração, proteção ao desempregado e extensão das leis 
sociais aos trabalhadores rurais; 

59 - da ampliação do nosso comércio exterior atiavés d3. 
conquista de novos mercados consumidores; 

6~> - da defesa de verbas federais para São Paulo, somandO 
dezenas de milhões de cruzeiros as verbas orçamentârias para mais 
de 300 municípios paulistas, obtidos por iniciativa sua ou c_om a su-a 
colaboração; 

7'~- da mecanização da lavoura e na obtenção de maquinária 
para as prefeituras municipais; 

89 - do amparo ao cooperativismo, destacando, como exem
plo, a ser imitado, o da Cooperativa Agr[coli de Cotia; 

99 - da ampliação de nossa produção de energia elétrica e da 
siderurgia pesada; 

109 - da iniciativa governamental para o aproveitamento do 
petróleo boliviano, conforme nosso tratado com essa Nação; 

ll~" - da necessidade da criação de um mercado comum latino
americano, nos moldes do Mercado Comum Europeu: 

129-- da ampliação de explorações do petróleo nos diversos 
Estados onde há indícios de reservas do produto; 

t 31' - da criação da Comissão Especial de Estímulo à nossa 
exportação comercial; 

149- da nossa produção aurífera, e demais riquezas minerais; 
!59- da aposentadoria aos aeronãuticos e melhoria geral para 

o operariado, cujos proventos de aposentadoria são insuficíen-teS; 
16~>- da pavimentação da 2• pista da Via Outra e da constru

ção da ponte, em Presidente Epitãcio, ligando São Paulo a Mato 
Grosso: 
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37~> - sobre o deficit ocorrido no 111 semestre de 1968, na 
balança comercial, com as exportaçÕes inferiores às importações; 

381'- sobre tomada de preços para construção de navios; 
39~>- sobre a existênciã de servidores em missão diplomática no 

exterior; 
4()1'...: sobre providência do Ministério da Indústria e do Comér~ 

cio objetivando evitar que a indústria brasileira de material elétrico e 
eletrônico sofra concorrência da importação de produtos estran~ 
geiros com similares nacionais; 

411'- sobre trigo comprado pela CACEX- Banco do Brasil
operação condenada pelas autoridades fitossanitârias do Porto de 
Santos; 

42~>- sobre a existência, na PETROBRAS, de estudo visando à 
instalação de uma refinaria de petróleo em Ribeirão Preto, São 
Paulo; 

43~> - sobre o fechamento de frigoríficos no Estado de São 
Paulo de 1964 a 1967; 

449- sobre derrame de livros impressos em português, na Espa~ 
nha e na Bêlgica, 'contrariando disposições da Lei nt 3.244/57; 

45~> - sobre os municípios paulistas onde o INPS mantém 
assistência niédico~hospitalar; 

46~>- sobre supressão de ramais ferroviários, no Estado de São 
Paulo; 

47~> - Sobre providências destinadas a equipar os aeroportos 
brasileiros de aparelhamento necessário a proteção do vôo. 

:5. Pareceres 
Como Membro das Comissões Permanentes do Senado Federal, 

proferiu Pareceres sobre mais de 200 proposições. 

6. Proposições~ 
Relevante sua atuação no plenário do Senado Federal, onde 

apresentou algumas centenas de projetas de leis ao longo dos seus 
dois mandatos de Senador da República por São Paulo. 

7. Comendas e Medalhas 
Pelos serviços prestados, em vârios setores da atividade pública, 

foi agraciado com diversas condecorações, entre as quais cabe desta~ 
car as seguintes: 

Mêrito Naval. 
Ordem dos Cavalheiros de São Paulo. 
Ordem do Mérito ''General José Pessoa". 
Medalha da Ordem do Mérito "Tamandaré". 
Medalha da Ordem do Mérito "Santos Dumont". 
Medalha da Associação Interamericana de Imprensa "Hipólito 

José da Costa". 
Medalha "Imperatriz Leopoldina". 
Medalha "Fundação de Brasília". 
Medalha do Instituto Histórico e Geográfico de Brasília no 

Gráu de Comendador. 

Medalha "Almeida Júnior". 
Medalha da Confederação Rural Brasileira. 
Medalha do Dia "Panamericano de Propaganda". 
Medalha do l~> Congresso Mundial dç Imprensa. 
Medalha do 4~> Centenário de São Paulo. 
Medalha "Herói dá Solidariedade Humana pelas Buscas do 

Avião Presidente nas Selvas Amazónicas". 
Sócio Benemêrito do Touring Club do Brasil e da Real e 

Benemêrita Sociedade Portuguesa de Beneficência. 
Possui Títulos de "Cidadão Honorário" e de .. Cidadão 

Benemérito" de numerosos Municípios de São Paulo e de Entidades 
- Associativas. 

Era isto, Sr. Presidente, o que queria ressaltar, com os nossos 
votos de que ele seja feliz. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Não hâ mais orado
res inscritos. 

A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar~se hoje, 
às 18 horas e 30 minutos, com a seguínte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 6, de 
1978 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n~ 45, de 1978), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Monte Mar (SP) a elevar em CrS 1.127.799,75 (hum milhão, cento e 
vinte e sete mil, setecentos e noventa e nove cruzeiros e setenta e cin
co centavos) o montante de sua divida consolidada interna, tendo 

PARECER, sob n~' 46, de 1978, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici~ 

dade. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'~ 10, de 
1978 (apresentado pela Comissão de Economia como conclus~o de 
seu Parecer n9 52, de 1978), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Olinda (PE) a elevar em Cr$ 451.427.915,35 (quatrocentos e cinqUen~ 
ta e um milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e quinze 
cruzeiros e trinta e cinco centavos) o montante de sua dívida consoli~ 
dada interna, tendo 

PARECER, sob n'~ 53, de 1978, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici~ 

dade. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Está encerrada a ses~ 
são. 

( Levama~.se a .se.ssão à.s 18 horas e 20 minutos.) 

ATA DA 24~ SESSÃO, EM 28 DE MARÇO DE 1978 
4~ SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 8~ LEGISLATURA 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDlê:NCIA DO SR. PETRÔNIO PORTEL LA 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENA OORES: 

Adalberto Sena- Altevir Leal- Josê Guiomard- Braga Ju
nior- Evandro Carreint- Josê Lindoso- Cattete Pinheiro- Jar
bas Passarinho- Renato Franco- Alexandre Costa - Henrique 
de La Rocque- José Sarney- Fausto Castelo-Branco- Helvídio 
Nunes- Pctrônio Portella- Mauro Benevides- Virgílio Távora 
- Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Domí
cío Gondím - Milton Cabral- Cunha Lima- Marcos Freire-

Murilo Paraíso- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Augusto 
Franco - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Heitor Dias -
Luiz Viaml- Ruy Santos- Dirceu Cardoso- Eurico Rezende
João Culmon- Amaral Peixoto- Roberto Saturnino- Vasconce
los Torres- Benjamim Farah- Hugo Ramos- Gustavo Capane
ma - Itamar Franco - Magalhães Pinto - Orestes Quércia -
Otto Lehmann - Benedito Ferreira - Lázaro Barboza - ltalívio 
Coelho - Mendes Canale - Saldanha Derzi - Leite Chaves -
Evelásio Vieira- Lcnoir Vargas- Otair Becker- Daniel Kricger 
-Paulo Brossard- Tarso Outra. 
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O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 58 Srs. Senadores. Havendo nUmero 
regimental, declaro aberta a sessão, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A Presidência rece
beu, do Governador do Estado do Paraná, o Oficio nt-Sf4, de 1978 
(n~' 151(78, na origem), solicitando autorização do Senado para que 
aquele Estado possa realízar operação de empréstimo externo no va
lor global de trinta milhões de dólares americanos, para o fim que 
especifica. 

A matéria será despachada às Comissões de Finanças e de 
Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
nl' 6, de 1978 (apresentado pela Comissão de Economia co
mo conclusão de seu Parecer nl' 45, de 1978), que aut_oriza a 
Prefeitura Municipal de Monte Mor (SP} a elevar em 
CrS 1.127.799,75 (hum milhão, cento e vinte e sete mil, sete
centos e noventa e nove cruzeiros e setenta e cinco centavos) 
o montante de sua dívida consolidada interna, tendo 

PARECER, sob nl' 46, de 1978, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~ lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella)- Item 2: 

DiscuSsão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n<? 10, de 1978 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu parecer n'i' 52, de 1978), que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Olinda (PE) a elevar em 
Cr$ 451.427.915,'35 (quatrocentos e dnqüenta e um milhões, 
quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e quinze cruzeiros 
e trinta e cinco centavos) o montante de sua dívida consolida
da interna, tendo 

PARECER, sob n~' 53, de 1978, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade, 

Em discussão o projeto. (Pausa,) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
E.m votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Esgotada a maté
ria constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redações finais dos Projetas de ResoluçaQ n<?s 6 e 
10, de 1978, aprovados na Ordem do Dia da presente sessão e que; 
nos t.umos do parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se 
não houver objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr, \<?-Secretário. 
(Pausa.) 

São lidas as seguintes 

PARECER N• 71, OE !978 
Da Comissão de Redação 

.Redação final do Projeto de Resolução n~' 6, de 1978. 

Relator: Senador Otto Lehmann 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
n~' 6, de 1978, que autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Mor 
(SP) a elevar em Cr$ I, 127.799,75 (hum milhão, cento e vinte e sete 
mil setecentos e noventa e nove cruzeiros e setenta e cinco centavos) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 28 de março de 1978 - Adalberto S~na, 
Presidente- Otto Lehmann, Relator- Dirceu Cardoso. 

ANEXO AO PARECER No? I, DE 1978 

Redação final do Projeto de Resolução n~' 6, de 1978. 

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

RESOLUÇAON' , DE 1978 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Mor, Estado 

d~ São Paulo, a el~var em CrS 1.127.799,75 (hum milhão, 
cento e vinte e sete mil, setecentos e noventa e nove cruzeiros e 
setenta e cinco centavos) o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. t~'l':. a Prefeitura Municipal de MonteMor, Estado de São 
Paulo, nos termos do art. 2~' da Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 1.127.799,75 
(hum milhão, cento e vinte e sete mil, setecentos e noventa e nove cru
zeiros e ~etenta e cinco centavos) o montante de sua dívida consoli- _ 
dada, a fim de que possa contratar uma operação de empréstimo, de 
igual valor, junto ao Banco do Estado d_e São Paulo S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
(BNH), destinado ao financiamento de _obras de infra e super
estrutura urbana do Conjunto Habitacional Da. Antônia Bueno 
Carneiro, daquela municipalidade. 

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

PARECER N• 72, OE 1978 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n9 10, de 1978. 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 
A C_omissão apresenta a redação final do _Projeto de Resolução 

n~' 10, de 1978, que autoriza a Prefeitura Municipal de Olinda- PE, a 
elevar em Cr! 451.427.915,35 (quatrocentos e cinqUenta c um mi
lhões, quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e quinze cruzeiros e 
trinta e cinco centavos) o montante de sua dívída consolidada, 

Sala das Comissões, 28 de março de 1978. - Adalberto Sena, 
Presidente- Dirceu Cardoso, Relator- Otto Lehmann. 

ANEXO AO PARECER N• 72, DE 1978 

Redação final do Projeto de Resolução""' 10, de 197.8. 
Faç-o saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 

42, inciso VI, da Constituição, e eu, , Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , OE 1978 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Olinda, Estado de 
Pernambuco, a elevar em Cr$ 451.427.915,35 (quatrocentos e 
cinqüenta e um milhões, quatrocentos e vlnt~ e sete mil, 
novecentos e quinze Cruzeiros e trinta e clnco centavos), o 
montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve:· 
Art. l~' ~a Prefeitura Munícipa\ de Olinda, Estado de Pernam

buco, nos termos do art. 21' da Resolução nl' 93, de_ ll de outubro de 
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1976, do Senado Federal, autodzada a elevar em Cri 45l.427.915,35 
(quatrocentos e cinqUenta e um milhões, quatrocentos e vinte e sete 
mil, novecentos e quinze cruzeiros e trinta e cinco centavos), o mon
tante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar opera
ções de empréstimos, perfazendo o montante acima referido, junto 
ao Banco do Estado de Pernambuco S.A., este na qualidade de agen
te financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinados ao 
financiamento de projetes e-atividades nas áreas de infra-estrutura 
urbana daquela municipalidade. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Ah redações finais 
lidas vão à publiclição. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. }9-Secretá-
rio. 

São lidos e aprovados os segu.inres 

REQUERIMENTO N• 34, DE 1978 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen
sa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final 
do Projeto de Resolução n9 6, de 1978. 

Sala das Sessões, 28 de março de 1978.- Otto Lehmann. 

REQUERIMENTO N• 35, DE 1978 

Nos termos do art. 356,_ do Regimento Interno, requeiro dispen
sa de publicação, para imediata discussão e votação, da redaçào final 
do Projeto de Resolução nl' lO, de 1978. 

Sala das Sessões, 28 de março de 1978.- Marcos Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Aprovados os re
querimentos, passa-se à irilediata apreciação das redações finais ante
riormente lidas. 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n9 6, de 
1978. (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 (Petrônio Portella) - Passa·se, nesta 
oportunidade, a apreciação da redação final do Projeto de Resolu
ção n9 10, de 1978, anteriormente lida. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vii à promulgação. 

-de Legisla~ào Social, contrário, com voto vencido, em separa
do, do Sr. Senador Nelson Carneiro e voto vencido dos Srs. Senado
res Lázaro Barboza e Orestes Quércia.-

-2-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'>' 09, de 
1978 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como 
conclusão de seu Parecer n<i' 51, de 1978), que suspende a execução 
do art. 10 do Decreto-lei Federal n"' !.216, de 9 de maio de 1972, e 
do§ 29 do art. 98 da Lei Paulista n9 440, de 24 de setembro de 1974. 

-3-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 480, de 1977, do 
Sr. Senador Otair Becker, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, de artigo referente à emancipação política do Muni
cípio de Luiz AI vez, Estado de Santa Catarina. 

-4-

Votação, em turno único, do Requerimento n~> 500, de 1977, do 
Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, dos discursos proferidos pelo Chanceler Azeredo 
da Silveira e pelo Secretário de Estado Cyrus Vance, no dia 23 de 
novembro de 1977. 

-5-
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitu

cionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n~' 40, de 1976, do Sr. Senador Mauro Be· 
nevides, que dispõe sobre o processo de fiscalização, pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atas do Poder Executivo e 
os da administração indireta, tendo 

PARECERES, sob n~'s 214 e 598, de 1977, da Comissão: 
-de Constitui~ào e Justl~a- }9 pronunciamento: pela incons

titucionalidade, com voto vencido dos Srs. Senadores Nelson Car
neiro e Dirceu Cardoso; e 2'>' pronunciamento: (reexame solicitado 
em Plenário), ratificando o seu parecer anterior. · 

-6-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitu
cionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento In· 
terrio), do Projeto de Lei do Senado n"' 205, de 1976, do Sr. 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 

PARECERES, sob n~'s 953, de 1976, e 560, de 1977, da Comis-
são: 

-de Constltui~ào e Justi~a- 1"' pronunciamento: pela incons· 
titucionalidade e injuridicidade, com voto vencido do Sr. Senador 
Nellson Carneiro; 29 pronunciamento: (reexame solicitado em Plená
rio), ratificando seu parecer anterior, com voto_ vencido do Sr. 
Senador Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Está encerrada a 

O SR. PRESlDENTE (Petrônio Portella)- Nada mais haven- sessão. 
do a tratar, vou encerra a sessão, designando para a sessão ordinária r Levanta·se a sessão às 18 horas e 50 minutos.) 
de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n"' 293, 
de 1976- Complementar, do_ Sr. Senador Vasconcelos Torres, que 
introduz modificação na Lei Complementar n" 26, de 11 de setem
bro de 1975, para o fim de permitir a utilização do PIS-PASEP na 
aquisição ou construção de casa própria, tendo 

PARECERES, sob n"'s 454 e 455, de 1977, das Comissões: 
-de Constituição e Justl~a. pela constitucionalidade ejuridici

dade e, no mérito. favorável; e 

ATA DA 19• SESSÃO, REALIZADA EM 20-3-78 
(Publicada no DCN- Seçio-rr....:.:: de 21-3-78) 

RETIFICAÇOES 

No Projeto de Lei da Câmara n~' 12/78 (nl' 2.284·8/76, na ori
gem), que revoga o art. 778, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto· lei n~> 5.452, de J9 de maio de 1943: 

Na página 473, 2• coluna, no art. J9 do projeto, 
Onde se lê: 

... , da Consolidação das Leis do trabalho, ... 



620 Quarta~feira 29 DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secàoii) Março de 1978 

LeiaMse: 
, .. , da Consolidação das Leis do Trabalho, ... 
No Projeto de Lei do Senado n'i' 25/78, que isenta Je contribui

ção providenciária as instituições de fins filantrópicos reconhecidas 
de utilidade pública, cujos diretores não percebem remuneração: 

Na página 482, !+coluna, no art. \'i' do projeto, 
Onde se lê: 

... , desde o requeiram d~_ntro de ... 
Leia-se~ 

... , desde que o requeiram dentro de ... 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 4, DE 1978 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe 
conferem os artigos 52, item 38 e 97, inciso IV, do Regimento Inter
no e de conformidade com a delegação de competência que lhe foi 
outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n~' 2, de 4 _de abril de 
1973, Resolve aposentar Walkir Silveira de Almeida, Taquígrafo 
Legislativo, Classe "C", Código SF-AL-011, Referência 53, _do 
Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, 
inciso III, e 102, inciso I, alínea "a", da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinados com os artigos 403, inciso II, 404, 
inciso I, e 392, § 4~>, da Resolução SF n~' 58, de 1972, com vencimen
tos integrais e a gratíficação adicional a que tem direito na rorma dõs 
artigos 3~' da Lei n~' 5.903, de 9 de julho de 1973, e 10 da Lei n" 4.345, 
de 26 de_junho de 1964. 

Senado Federal, em 28 de março de 1978. - Senador Petrônlo 
Portella, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N:{> S, DE 1978 

O Presidente do Senado Federal, usando da atribuição que lhe 
confere o artigo 52, item 38, do Regimento Interno e de conformida
de com a delegação de competência que lhe foi outorgada Pelo Ato 
n~> 2, de 4 de abril de l 973, da Cori:iTssão Diretora, Resolve, determi
nar a rescisão de contrato de trabalho__jjo servidor Josê Gonçalves 
Melo, Agente de Portaria, Classe "A", Referência 01, do Quadro de 
Pessoal CLT, a partir de tI' de março do corrente ano . 

Senado Federal, em 28 de março de 1978. -Senador Petrônio 
Portella, Presidente. 

INSTITUTO DE PR EVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS 

RESOLUÇÁO N9 56/78 

Altera o parágrafo único do art. 2~> da Resolução n" 23/72. 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Con
gressistas, no uso de suas atribuições, Resolve: 

ArL 1~> O parâgrafo único do artigo 29 da Resolução nl' 23(72 
passa a ter a seguinte redação: 

.. Parágrafo único. Em nenhuma hipótese o auxílio~ 

doença será superior ao dobro do subsídio-fixo, ao vencimen~ 
to menSal ou à pensão do contribuinte." 

Art. 2~' Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publi
cação, atingindo as despesas mêdicas efetuadas a partir de I~> de ja~ 
neiro de 1978. 

Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrârio. 
BrãSília, em 8 de março de 1978. - Senador Henrique de La 

Rocque Almeida, Presidente - Senador Cattete Pinheiro, Conse
lheiro - Deputado Bento Gonçalves, Conselheiro- Deputado Raul 
Bernardo, Conselheiro - Deputado Hugo Napoleão, Conselheiro -
Deputado Passos Porto, Conselheiro - Deputado José Bonifácio 
Neto, Conselheiro. 
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MESA 

Presidente: 3"'-Secrefório: 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Líder 

Petr8nio Portel la (ARENA- PI) Henrique de La Rocque (ARENA- MA) 

Eu rito Rezende 
Vice- Lideres 
Heitor Dias 

Helvídio Nunes 
José Sarney 
Mottos Leão 

Osires Teixeira 
Otto Lehmonn 

Saldanha Derzi 
Virgílio Tóvora 

1"'-Vice-Presidente: 

José lindoso (ARENA- AM) 4~>-Secretório: 

Renato Franco (ARENA- PA} 

2"-Vice-Presidente: 

Amoral Peixoto (MDB- RJ} 

1 "'-SecretO rio: 

Suplentes de Secretário: 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

Líder 

Mendes Canele (ARENA- MT} 

29-Secretário: 

Mauro Benevides (MDB- CE) 

Altevir leal (ARENA- AC) 

Evondro Carreira (MDB- AM) 

- --Otair Becker (ARENA- SC} 

Braga Junior (ARENA- AM) 

Franco Montoro 
Vice-Líderes 

Roberto Saturnino 
Itamar Fronco 
Gilvon Rocha 

Lózaro Borboza 
Danton Jobim 

COMISSOES 

Diretor: José Soares de Oliveira Filho 

local: Anexo IJ- Térreo-

Telefones: 23-6244 e 25-8505 - Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 

Chefe: Cláudia Carlos Rodrigues Costà 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefone: 25-8505- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Otair Bei:ker 

2. Benedito Ferreiro 

3. ltalivio Coelho 

4. Murilo ?araiso 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 

Vice-Presidente: Otair Becker 

Suplentes 

ARENA 

1. Dinarte Mariz 

2. Saldanha Derzi 

3. Mottos leão 

5. Vasconcelos Torres 

1. Agenor Mario 

2. Roberto Saturnino 

MDB 

1 . Adalberto Sena 

2. Evelásio Vieira 

Assistente: C[óudio Carlos Rodrigues Costa- Ramais 301 e 313 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:30 horas 

loca{: Sala "Clôvis.Bevilá~quo"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
{7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice-Presidente: Evandro Carreira 

Tit1.1lares Suplentes 
ARENA 

1. Heitor Dias 1. Saldanha Derzi 
2, Jorbas Passarinho 2. José Sorney 
3. r)inarte Mariz 3. Otoir Becker 
4. Teofônio Vilela 
5. Braga Junior 

MDB 
1. Agenor Maria 1. Evelásio Vieira 
2, Evondro Carreiro 2. Gilvan Ro_cha 

Assistente: lêda Ferreira do Rocha- Ramol312 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
local: Solo "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Kríeger 
19-Vice-Presidente: Accioly Filho 
2~-Vice-Presidenfe: leite Choves 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Accioly Filho 1. Mattos leão 
2. Gustavo Capanema 2. l~noir VOrgas 
3. Daniel Krieger 3. Arnon de Mello 
4. Eurico Rezende 4, Vasconcelos Torres 
5. Heitor Dias 5. Milton CabraJ 
6. Hei vi di o Nunes 6. Jo~é Sorney 
7. Wilson Gonçalves 
B. ltalivia Coelho 
9. Otto Lehmonn 

10. Osires Tei><eira 
MDB 

1. Dirceu Cardoso 1. Franco MOntara 
2. leite Chaves 2. Lázaro Borbozo 
3. Nelson Carneiro 3. Cunha Limo 
4. Paulo Brossar-d 
5. Orestes Quércia 

Assistente: Maria Helena Bueno Brandão- Ramal305 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo li- Ramal 623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(1 1 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pres_idente: Wilson Gonçalves 

Vke-Presldente: Itamar Franco 

Titulares 

ARENA 

1. Heitor Dias 1, Augusto Franco 

2. Murilo Paraíso 2. José Sarney 

3. Cattete Pinheiro 3. Braga Junlor 

4. Osires Teixeira 4. Altevir Leal 

5. Saldanha Derz.i 5. Luiz Cavalcante 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Távora 

8. Alexandre Costa 

MDB 

1. Itamar Franco 1. Evandro Carreira 

2. Lózoro Borboza 2. Nelson Carneiro 

3. Adalberto Seno 

Assistente: Ronaldo Pach~co de Oliveiro - Ramal 306 

Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas 

Local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 

Vke-Presidente: Vasconcelos Torres 

Titulares 

1. Milton Cabral 

2. Arnon de Mel lo 
,3-, José_ Guiamo rd 

4. Luiz Cavalcante 

5. Murilo Paraíso 

6. Vasconcelos Torres 

7. Dinarte Mariz 

8. Otair Becker 

1. Franco Montoro 

2. Marcos Freire 

3. Roberto Saturninq 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Cottete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. José Sarney 

-4. Domicio Gondim 

5. Jarbas Pa5sariAho 

1. Agenor Mario 

2. Ore5tes Quérda 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal675 

Reuniões: QuortCJs-feiras, às 10:30 horas 

Local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo li -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 

Vke·Presidente: Evelcisio Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Torso Outra 1. Helvídio Nunes 

2. Gustavo Coponema 2. Ruy Santos 

3. João ú:Jimon 3. Arnon de Mello 

4. Otto Lehmann 4. Heitor Dias 

5. Jarbas Passarinho 

6. CaHete Pinheiro 

MOB 

1. Evelcisio Vieira 1. Franco Montoro 

2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Sena 

Assistente: Cleide Mario B. F. Cruz- Ram.al598 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10,00 horas 

Local: Solo "Clóvis Bevilócquo"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

?residente: Paulo Brossard 

Vice·Presidente: Domicio Gondim 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Teotônio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Domicio Gondim 

5. Helvídio Nunes 

6. lenoir Vergas 

7. Mattos Leão 

8. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outro 

11. Virgílio TávOra 

12. Magalhães Pinto 

MDB 

1. Paulo Brossard 

2. Evelásio Vieira 

3. GUvan Rocha 

4. Roberto Soturnino 

5. Cunha Lima 

Assistente: Cândido Hippertt- Ramal 676 

Reuniões: Quintos-feiras, às 9:00 horas 

1. Cattete Pinheiro 

2. Heitor Oia~ 

3. Lourivol Baptista 

4 . Daniel Krieger 

5. José Guiomard 

6. J05é Sarney 

7. Saldcmha Der:r:i 

1 . Donton Jabim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreiro 

Local: Solo "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramal623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

1. Jessé Freire 
2. Ruy Santos 
3. lenoir Vergas 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vice-Presidente: Orestes Quércia 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. Virgilio Tóvora 
3. Osires Teixeira 

4. Jorbas Passarinho 4. Domício Gondim 
5. Lourival Baptista 
6. Accioly Filho 

MDB 
1. Franco Montoro 1. ldzaro Barboza 
2. Orestes Quércia 2. Cunha Uma 
3. Nelson Carneiro 

Assistente: D_aniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reuniões: Quintos-feiras, às 1 1:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilci_cqua"- Anexo tJ - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Milton Cabral 
2. Domicio Gondim 
3. Arnon de Mello 
4. Luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorbas Passarinho 
Vice-Presidente: Luiz -Ccivalcante 

Suplentes 

ARENA 
1. José Guiomord 
2. Murilo Paraíso 
3. Virgílio Tóvora 

5. Jarbas Passarinho 
MDB 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 

2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 

Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas 

local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
{5 membros) 

Titulares 

1. Helvídio Nunes 
2. Otto lehmonn 
3. Saldanha Derzi 

1. Danton Jobim 
2. Adalberto Sena 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice·Pres'1dente: Helvidio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. Virgílio Tóvora 
2. Arnon de Mello 
3, Jarbos Passarinho 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 

Assistente: Maria Carmen Castro Souza- Ramal 13-4 
Reuniões: Quinto~·feiras, às 12:00 horas 
local: Solo "Cióvir. Bevildcqua"- Anexo li- Ramal 623 

COMISSÃO DE RElAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
{15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Magalhães Pinto 

19-Vice-Presidente: Saldanha Derzi 

2?-Vice-Presidente: Nelson Cameiro 

Titulare~ 

ARENA 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Távora 

4. Jessé Freire 

5. Arnon de Mello 

6. Saldanha Derzi 

7. José Sarney 

8. João Calmon 

9. Augusto Franco 

10. Otto Lehmann 

MDB 

1. Danton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. leite Chave~ 

5. Nelson Carneiro 

Assistente~ C&ndido Hippertt- Ramal 676 

Reuniões: Terça~·feiras, às 10:30 horas 

Suplentes 

L Ac-cioly Filho 

2. Fausto Castelo-Bronco 

3. Helvídio Nunes 

4. Dom ido Gondim 

5. Jarbas Passarinho 

6. luiz Cavalcante 

1. Marco~ Freire 

2. Paulo Brossord 

3. Roberto Soturnino 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 

Titulares 

l. A!tevir Leal 

2. Ruy Santos 

3. Cattete Pinheiro 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Ruy Santos 

Vice·Presidente: Altevir leal 

Suplentes 

ARENA 

1. Saldanha Oerzi 

2- ltolívio Coelho 

3. Osires Teixeira 

4. Fausto Costela-Branco 

5. lourivol Baptista 

MDB 

1. Adalberto Sena 1. Benjamim Forah 

2. Gilvon Rocha 2. Cunha Limo 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha- Romal312 

Reuniões: Quintos-feiras, às 11 ,Q() horas 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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COM15SÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros.) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice-Presidente: Augusto Franco 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomard 1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgílio Tóvor(l 3. Oinarte Mari:r: 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MOS 
1. Adalberto Seno 1. Agenor Maria 
2. Beniamim Farah 2. Dirceu Cardoso 

Assistente: lêdo Ferreira do Rocha- Rama1312 
Reuniões: Quartos-feiras, às 9:00 horas 
local: Solo ''Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titulares 

1. lenoir Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
:i. Heitor Dias 
5. Saldanha_ Oerzi 

1. Benjamim Faroh 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presldeilte: Benjamim Foro h 
Vice-Presidente: lenoir Vergas 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Copanema 
3. Mattos Leáo 

1. Danton Jobim 
2. Lá:r:oro Barboza 

Assistente: Sónia Andrade Peixoto- Ramal307 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 
loca{, Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PUBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lourival Baptista 
Vice-Presidente: Alexandre Costa 

Titulares 

1. Alexandre Costa 
2. Luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. Lourival Baptista 
5, Mattos leõo 

1. Evondro Carreiro 
2. Evelásio Vieira 

ARENA 

MOS 

Suplentes 

1. Otto Lehmonn 
2. Teot6nlo Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

1 . ló:r:oro Borbozo 
2. Roberto Saturnino 

Assistente: Rona!do Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas 
Local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUf:RITO 

ComissC!es Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
local, Anexo 11 - Térreo 
Telefone: 25-8505- Roma1303 

1) Comissões T!lmporârios para Projetas do Congresso Nocional 
2) Comissões Tempórórios paro Aprecioçõo de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Misto do Proieto de lei Orçamentária (ort. 90 do Regimento 

Comum). 

Assistentes de Comissões: Haraldo Pereira Fernandes- Ramal 674; 
Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Maria B. F. Cruz- Roma! 598; 
Mouro Lopes de Só- Rama1310. 

SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1978 

EORAS TERÇA SAL AS .ASSIS'XENTE HORAS QUINTA S A L AS ASSIS:;;'ElfTE 

c.T. RUY BARBOSA RONALDO 09:00 C.F. CLOVIS !lEVILA:CI;!JA CANDIDO 
RWDa.l.B - 621 e 715 Ramal - 623 

10!00 

C.A.R. CLClVIS BBV!L!CQUA LtDA 09:30 c.s.P.c. ffi.TY BARBOSA SONIA 
Ra~:~al - 623 Rama1a - 621 e 716 

C.A. CLClVIS BEVJ:W:CQUA CLAUDIO C.E.C, CLCIVIS BE'IILitCQUA CLEIDE 

10:30 
Ramal - 62) COSTA 

~0:00 
Ramal - 623 

C.R.E, RU'!t' BARBOSA CANDIDO C.D.F. RU'!t' BARBOSA RONALDO 
R.:l.ma.ia - 621 e 7l6 Ra.n <kS - 621 e 716 

HO?.AS ~UARTA SAL AS ASSISTENTE C.L.S, CLCl'JIS BEVIU:CQUA DA.tliEL 
Rar:~al - 623 

11:00 
09:00-- c.s.N. RUY BARBOSA LilDA RUY BARBOSA LEDA 

Ra~~tala - 621 e 7l6 c.s. 
Ramais - 521 ' 7l 

c.c.J CLélVIS BEVIU:CQtJA MAlllA 12:00 c.R. CWVIS BEVIIJ(CQUA MARIA 

10:00 Ramal - 623 HELENA Ramal - 623 CAR!o:EM 

C,M.E. RUY BARBOSA 
RONALDO 

Ráma1s - 621 11 716 

10:30 C.E. RIJY BARBOSA DANIEL 
Ramais - 621 e 7l6 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXIII- N• 018 QUINTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 1978 BRASILIA- DF 

~---~coNGRESSO NACIONAL------. 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, 

Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 002, DE 1978 

Aprova o texto do Decreto-lei n' 1,581, de 3de novembro de 1977, que "exclui a aplicação do 
artigo 11 do Decreto-lei n9 37, de 18 de novembro de 1966, aos casos que especifica, extingue créditos 
tributários e dá outras providências''. 

Art. único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.581, de 3 de novembro de 1977, que "exclui a 
aplicação do artigo II do Decreto-lei n• 37, de 18 de novembro de 1966, aos casos que especifica, Oxtingue 
créditos tributários e dá outras providências". 

Senado Federal, 29 de março de 1978. Senador Petrônio Portel/a, 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 N• 003, DE 1978 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Mor, Estado de São Paulo, a elevar em 
Cr$ 1.127.799,75 (hum milhão, cento e vinte e sete mil, setecentos e noventa e nove cruzeiros e seten
ta e cinco centavos), o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I' f: a Prefeitura Municipal de MonteMor, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolu" 
ção n• 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 1.127.799,75 (hum mi" 
lhào, cento e vinte e sete mil, setecentos e noventa e nove cruzeiros e setenta e cinco centavos), o montante 
de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar uma operação de empréstimo, de igual valor, junto · 
ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi
tação (BNH), destinado ao financiamento de obras de infra e superestrutura urbana do Conjunto Habita
cional D. Antónia Bueno Carneiro, daquela municipalidade. 

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

Senado Federal, 29 de março de 1978. Senador Petrônio 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, 
Petrõnio Portella, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 004, DE 1978 

Autoriza a Prefeitura !\1unicipal de Olinda, Estado de Pernambuco~ a elevar em 
CrS 451.427.915,35 (quatrocentos e cinqüenta e um milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, novecen
tos e quinze cruzeiros c trinco e cinco centavos), o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Olinda, Estado de Pernambuco, nos termos do art. 2' da Resolu
ção no 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 45!.427.915,35 (qua
trocentos e cinqüenta e um milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e quinze cruzeiros e trinta e 
cinco centavos), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar operações de emprésti
mos, perfazendo o montante acima referido, junto ao Banco do Estado de Pernambuco S. A., este na quali
dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinados ao financiamento de proje
tas e atividadcs nas ãreas de infra-estrutura Urbana daquela municipalidade. 

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

Senado Federal, 29 de março de 1978.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente . 

.. SUMÁRIO 

1- ATA DA 2S•SESSAO, EM29 DE MARÇO DE 1978 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

De agradecimento de comunicação: 

- N9 66/78 (n9 102/78, na origem), referente à escolha do 
Sr. Marcos Antonio de Salvo Coimbra, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de ~ 

Embaixador do Brasil junto ao Governo da República Árabe do 
Egito. 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 

- N9 67 j78 (n9 95/78, na origem), referente ao Projeto de 
Lei n'? 2/78-CN, que autoriza o Poder Executivo a subscrever 
açàes do Banco do Brasil S.A., abrir crédito especial até o limite 
de 3.500.000.000,00 (tr_ês bilhões e quinhentos milhões de cru
zeiros) para esse fim, e dá outras providências. (Projeto que se 
transformou na lei n9 6.51 9, de 28 de março de 1978). 

Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo 
cujo provimento depende de sua prévia aquiescência: 

- N9 65/78 (n9 98/78, na origem), referente à escolha do 
Sr. Oc_távio Rainha da Silva Neves, Ministro de Segunda Classe, 
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República da Costa do Marfim. 

1.2.2- Oficio do Presidente do Supremo Tribunal Federal 

- N9 Sf05/78 (n9 9/78-P/MC, na origem), encaminhando 
ao Senado cópias das ·natas taquigrâficas e do acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraor
dinário n9 79.702, do Estado do Rio de Janeiro, o qual declarou a 
inconstitucionalidade da Resolução n9 4, de 9 de setembro de 
1971, da Câmara Municipal de Magé, naquele Estado. 

1.2.3- Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
-Projeto de Lei do Senado n9 134/75, que "institui o Dia 

Brasileiro de Estudos Antârticós". 
- Projeto de Lei da Câmara n'? 62/77 (n9 1.409-B/75, na 

Casa de origem), que dispõe sobre a instalação de concurso públi
co para escolha do hino oficial ao 13 de maio. 

1 .2.4 - Comunicações da Presidência 

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

- Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n9 I 15/77 
(nQ 3.205-B/76, na Casa de origem), por ter recebido parecer con
trário, quanto ao mérito, da comissão a que foi distríbufdo. 

1.2.5 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n'? 29f78, de autoria do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a transformação 
dos cargos de Juiz do Trabalho Substituto em cargos de Juiz do 
Trabalho, e dã outras providências. 

- Projeto de lei do Senado n9 30/78, de autoria do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, que fixa em 6 (seis) horas a jornada 
de trabalho dos motoristas de ônibus, e dá outras providências. 

- Projeto de Lei do Senado n9 31/78, de autoria do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, que determina o recolhimento do 
percentual previsto na legislação do Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço sobre as quantias pagas a título de aviso prévio. 

1.2.6 - Discursos do Expediente 

SENADOR EURICO REZENDE, como Líder - Nota 
expedida pela Comissão Executiva Nacional da ARENA em res
posta a documento, firmado pelos Srs. Magalhães Pinto e Severo 
Gomes, de denúncia da Convenção Nacional daquele Partido, 
destinada a escolher o seu candidato oficial à Presidência da 
Repúbfica. 

SENADOR BENJAMIM FARAH - Apelo ao Senhor 
Presidente da República, no sentido de apoiamento a projeto de 
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lei, em tramitação na Câmara dos Deputados, que cria o estat~,Jto 
dos ex-combatentes d_o Brasil. 

SENADOR FRANCO MONTORO - Representaçã.o da 
Associação dos Municípios -da Nova Alta Paulista, encaminhada 
ao Senhor Presidente da República, aos Ministros da Indústria e 
do Comércio e da Fazenda e a_Q Presidente do IBC, no sentido de 
serem asseguradas melhorias na comercializ~ção do- Produto e 
melhor assistência ao cafeicultor nacionaL 

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA - Inclusão dos 
Municípios de Lagarto, Ríachão do Dantas, Tobias Barreto, Si: 
mão Dias e· Poço Verde-SE, no Projeto Tabuleiro Sul, do 
POLONORDESTE. 

1.2.7- Requerimento 

N"' 36/78, de autoria do Sr. Senador Dirceu Cardoso, solici
tando cópia do contrato assinado com a CONFEDERAL para o 
serviço de limpeza e conservação das dependências do Senado_. 
Deferido. 

1.2.8- Questão de Ordem 

Do Sr. Senador Dirceu Cardoso, referente ao fornecimento 
a S. Ex• do noticiário diáriO da Voz do Brasil, atinentes ias tra
balhos do Senado, de acordo com requerimento encaminhado à 
Mesa neste sentido. 

O SR. PRESIDENTE - Resposta à questão de ordem 
formulada. 

1.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do S~nado n<? 293, de 1976-Complementar, 
do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que introduz modifi
cação na lei Complementar n"' 26, de 11 de setembro de 1975, pa
ra o fim de permitir a utilização do PIS/PASEP na aquisição ou 
construção de caSa própria. Aprovado. A Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n<? 9, de 1978, que suspende a exe
cução do art. 10 do Decreto-lei Federal n'1 l.216, de 9 de maio de 
1972 e do§ 2<? do art. 98 __ da_ Lei Paulista n'~ 440, de 24 de setembro 
de 1974. Aprovado. A Comissão de Redação. 

-Requerimento n"' 480, de 1977, do Senhor Senador Otair 
Becker, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
de artigo referente à emancipação política do Município de.Luiz 
Alves, Estado de Santa Catarina. Aprovado, após usar da palavra 
no encaminhamento de sua votação o Sr. Dirceu Cardos9. 

-Requerimento n<? 500, de 1977, do Senhor Senador Louri
val Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Fe
deral, dos discursos proferidos pelo Chanceler Azeredo da Silvei
ra e pelo Secretário de Estado Cyrus Vance, no dia 23 de novem
bro de 1977. Aprovado. 

- Projeto de Lei do Senado n'1 40, de 1976, do Senhor 
Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre o processo de fisca
lização pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos 
atas do Poder Executivo e os da administração indireta. "(Aprecia
ção preliminar da constituciOnalidade). Rejeitado, após usarem 
da palavra no encaminhamento de sua votação os Srs. Mauro 
Benevides, Helvídio Nunes e Dirceu Cardoso. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 205, de 1976, do Senhor 
Senador Franco Montara, que dispõe sobre o regime de tra
balho, remuneração e demais vantagens dos empregados nas 
empresas signatárias dos contratos de pesquisa de petróleo com 
.. cláusula de risco". (Apreciação preliminar da constitucionalida
de ejuridicidade). Rejeitado. Ao Arquivo. 

1.4- MA TERIA APRECIADA APOS A ORDEM DO 
DIA 

- Redação final do Projeto de Resolução n'1 9/78, constan
te do segundo item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do 
Requerimento n'1 37/78. A promulgação. 

1.5- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MUR/LO PARA ISO- Transferência do termi
nal de combustível do Recife para área do istmo d'e Qlinda, em 
detrimento de sua localização no Complexo Industrial-Portuário 
deSUAPE. 

SENADOR MARCOS FREIRE- Defesa do Patrimônio 
Histórico e Cultural de 0\inda-PE, face a pretendida transferên
cia do terminal de combustível, objeto do assunto focalizado pe
lo seu antecessor na tribuna. 

SENADOR AbENOR MARIA- Dados estatfsticos sobre 
o poder aquisitivo do assalariado brasileiro de 1963 a 1978, em es
clarecimento a aparte dado pelo Senador Virgílio Tãvora a recen
te discurso proferido por S. Ex• sobre o assunto. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Transmitindo ao Go
verno Federal, apelo formulado pelos cafeicultores capixabas, no 
sentido da prorrogação dos vencimentos dos contratos de crédi
tos firmados com o Banco do BrasiL 

SENADOR VASCONCELOS TORRES- Reivindicações 
aprovadas por ocasião da Assemblêia-Geral dos Sindi~tos dos -
Metalúrgicos de Três Rios e Paraíba do Sul, recentemente reali
zada. Trabalhos que serão apresentados na próxima Assembléia
Geral dos Sindicatos de Petróleo de todos os Estados da Fe
deração. Preconizando providências do Sr. Ministro dos Trans
portes, em favor da realização de obras de reparos nas pistas da 
ponte Rio-Niterói. 

1.6- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

- Referente a inclusão de matéria na Ordem do Dia da ses
são extraordinária, anteriormente convocada para as 18 horas~ 
30 minutos. 

1.7- ENCERRAMENTO. 

2-ATA DA 26• SESSÃO, EM 29 DE MARÇO DE 1978 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Mensagem n'1 38/78 (n"' 32(78, na -origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senado Federal para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Fátima do Sul (MT) à 
elevar em Cr$ t8.ÓOO.OOO,OO, o montante de sua dívida consoli
dada. 

_-Mensagem n"' 41/78 (n9 35(78, na origem), do Senhor 
Presidente da República submetendo à aprovação do "Senado Fe
deral, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Rondonópolis (MT) a elevar em 
Cr$ 100.000.000,00, o montante de sua dívida consolidada. 

~--Mensagem n"' 42/78 (n'1 36/78, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste (SP) a ele
var em Cri 4.156.408.81, o montante de sua dívida consolidada. 

- Mensagem n'~ 43/78 (n'~ 37/78, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para que 
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seja autorizada- a Prefeitura Municipal de V alinhos (SP) a elevar 
em CrS 13. 785.824,00, o montante de sua dívida consolidada. 

2.3- ORDEM DO DIA 
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a 

Mensagem nQ 31/78 (nQ 2/78, na origem); pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado a 
escolha do Sr. Carlos Alberto Pereira Pinto, Ministro de Segun
da Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Popular da Bulgária. 
Apreciado em sessão secreta. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a 
Mensagem nQ 32/78 (n9 3/78, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado a 
escolha do Sr. Carlos Jacyntho de __ Barros, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de-- DiPlomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Reino de Marroco_s. Apreciado 
em sessão secreta. 

- Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a 
Mensagem nQ 64f78 (n9 93/78, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete ao Senado a escolha do Doutor 
Harry Amorim Costa, para exercer o cargo de Governador do 
Estado de Mato Grosso do Sul. Apreciado em sessão secreta. 

2.4 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA 
PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM~ SI>SSÃO 
ANTERIOR 

- Do Sr. Senador Evandro Carreira, proferido na 
sessão de 28-3-78. 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA 25~ SESSÃO, EM 29 DE MARÇO DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da s~ Legislatura 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA,JOSÍ: LINDOSO E AMARAL PEIXOTO 

.4S 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS.SE.VADORES: 

Adalberto Sena- Braga Junior- José Lindoso- Cattcte Pi
nheiro- Jarbas Passarinho - Renato Franco - Henrique de Lu 
Rocque- José Sarncy- Petrônio Portella- Ma\l_ro_Bcnevides
Wilson Gonçalves- Agcnor Maria- Dinarte Mariz- Milton Ca
bral- Cunha Lima- Marcos Freire- Murilo Parafso- Arnon 
de Mello- Luiz Cavalcante- Augusto Franco - Ruy Santos -
Dirceu Cardoso- Eurico Rezende- Amaral Peixoto- Hugo Ra
mos- Gustavo Capanema- Itamar Franco- Orestes Quên::ia
Otto Lehmann - Benedito Ferreira - Lázaro Barboza - ltalívio 
Coelho- Leite Chaves- Lenoir Vargas- Daniel Krieger, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. t Q3ecretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEI'\S DO I'RESlDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicação: 

NQ 66/78 (n"' 102/78, na -origem), de 28 do corrente, referente à 
escolha do Senhor Marcos Antonio de Salvo Co_irobra, Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Governo da República Arabe 49 Egi
to. 

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado: 

N"' 67 j78 (n9 095/78, na origem), de 28 do corrente, referente 
ao Projeto de Lei n"' 2, de 1978-CN, que autoriza o Poder Executivo 
a subscrever ações do Banco do Brasil S.A., abrir crédito especial até 
o limite de Cr$ 3.500.000.000,00 (três bilhões e quinhentos milhões 
de cruzeiros) para esse fim, e dã outras providências. (Projeto que se 
transformou na Lei nQ 6.519, de 28 de março de 1978). 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a 
esc_olha de nome indicado para cargo cujo provimento depende de suã
prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• 65, DE 1978 
(n9 98/78, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição, e 
nos termos dos artigos 21 e Z2do Decreto nQ 71.534, de 12 de dezem~ 
bro de 1972, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas 
Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Oct:ivio Rainha 
da Silva Neves, Ministro de Segunda Classe, da Cafi'eíY.a de Diploma
ta, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República 
da Costa do Marfim. 

OS rriéritos do Ministro Octavio Rainha da Silva Neves, que me 
induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 28 de março de 1978.- ERNESTO GEISEL. 

Informação 

Curriculum- Vitae: 
Ministro Octavio Rainha da Silva Neves. 

Nascido no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1929. 

Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, Instituto Rio-Bran
co, 1954. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, Instituto Rio-Branco, 
t954. 

Cônsul de Terceira Classe, 9 de dezembro de 1954. 
Segundo-Secretârio, antigUidade, 24 de outubro de l 96 t. 
Primeiro-Secretãrio, merecimento, 3 t de dezembro de 1966. 
Conselheiro, merecimento, 19 de janeiro de 1973. 
Ministro de Segunda Classe, mereciril.ento, 16 de setembro de 1974. 

Encarregado do Setor de Energia Nuclear e Materiais Estratégicos, 
Departamento Económico, 1954/57. 
Assistente do Chefe da Divísâo de Produtos de Base, 1964. 
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Chefe, interino, da Divisão de Produtos de B~se, 1965. 
Chefe da Divisão de Produtos de Base, 1967. 
Chefe da Divisão de Política Comercial, 1974. 
Chefe da Divisão do Pessoal, 1974. 
Chefe, substituto, do Departamento Geral de Administração, 1974. 

Washington, Terceiro-Secretário, 1957/61. 
Washington, Segundo-Secretário, 1961/62. 
Paris, Segundo-Secretário, 1962/64. 
Londres, Primeiro-Secretário, 1967/71. 
Cairo, Primeiro-Secretário, 1971/73.. 
Cairo, Encarregado de Negócios, 1972. 
Paris, Ministro-Conselheiro, 1974/78. 
Marselha, Cônsul-Geral, provisoriamente, 1975. 
Paris, Encarregado de Negócios, 1976. 

Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional 
1955 e 1958 (representante-suplente). · ' 
Conferência da ONU para a criação da AIEA, Nova Iorque, 1956 
(membro). 
Assembléia-Geral da ONU, Nova Iorque, 1956 (as~~ssor). 
Comissão Interamericana de Energia Nuclear, Washington, 1958 
(representante). 
Subcomitê de Nove Países da OEA, 1960 (membro). 
Comitê Consultivo Internacional do Algodão, 1960 (representante). 
Reunião Especial do Comitê de Assistência ao Desenvolvimento, 
OCDE, Paris, 1962 (observador). 
Reunião do Grupo Internacional de Estudos sobre a Borracha, Pa
ris, 1962 (observador). 
Conselheiro-Executivo do Instituto Internacional do Frio, Paris, 
1962 (representante-suplente). 
Conferência da ONU sobre Cacau, Genebra, 1963 (membro).__ _ 
Conversações com a Comunidade Económica Européia, 1963 (mem
bro). 
Reunião da "Aliança do_s Pmd.utores de Cacau", Abidjan, 1963 e 
Duala, Camarões, 1964 (participante). 
I Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento, 
UNCTAD, Genebra, 1964 (delegado-substituto). 
Conferência Negociadora do Acordo Internacional de Produtores de 
Cacau, Lomé, Togo, 1964 (delegado). 
Reunião da Junta do Acordo Internacional do Cacau, Lagos e 
Abidjan, 1964 (delegado). 
Reunião do GATT, Genebra, 1964 (membro}. 
Reunião Extraordinária da Junta do Acordo Internacional do Ca
cau, Accra, 1964 (delegado). 
Comissão de Estudos da Política do Cacau, 1965 (representante e 
representante-suplente). 
II Reunião da Junta do Acordo Internacional do Cacau, Lagos, 1965 
(delegado). 
I Sessão da Comissão de Produtos de Base, Junta de Comércío e 
Desenvolvimento, Genebra, 1965 (delegado). 
Conferência da ONU sobre o Convênio Internacional do Aç"ú.car, 
1965 (membro). 
VII e VIII Sessões do Conselho Internacional do Café, Londres, 
1965 (delegado). 
I Reunião do Grupo de Trabalho de Alto Nível do Conselho I~terna
cional do Café, Londres, 1966 (delegado). 
Conferência do Comitê Consultivo do Cacau, ONU, Nova Iorque, 
1966 (membro). 
XXV Sessão do Conselho Internacional do Açúcar, Londres, 1967 
(delegado-suplente). 
Junta Executiva da O I C, México, 1968 (representante-suplente). 
Missão do Presidente do IBC à Etiópia, Quénia, Uganda, Tanzânia 
e Costa do Marfim, 1968 (membro). 
Junta Executiva da orc;-Abidjan, 1969 (membro). 
Reunião Extraordinária do Café, Londres, 1970 (delegado). 
Negociações entre Países em Desenvolvimento do GA TI, Genebra, 
1970 (membro). 

Conferência Negociadora do Arranjo Internacional de Cereais, 
Genebra, 1971 (chefe). 
Miss~o Preparatória da Viagem do Ministro de Estado à África, 
1972 (membro). 
Consultor Técnico da CEPAL para a preparação da posição Latino
Americana no GATT no tocante à ampliação da CEE, Santiago, 
1972, 
Reunião Preparatória da Conferência Energética Mundial, Paris, 
1975 (su_bchefe). -
Reuníão Ministerial de Paris sobre Cooperação F.:conômica Interna~ 
cional, 1975 (delegado). 
Reunião do Grupo dos 19 da Conferência sobre Cooperação Interna~ 
cional, Paris, 1976 (chefe). 
I Reunião das Comissões da Conferência sobre Cooperação Interna
cional, Paris, 1976 (chefe). 
Corii!SSão I (Energia) da Conferência sobre Cooperação Econômica 
Internacional, Paris, 1976 (delegado). 
Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos, 1955 (secretário
adjunto). 
Reunião da CIEN e Simpósio sobre as Aplicações Pacíficas da 
Energia Nuclear, Petrópolis, 1960 (membro)-:-
Projeto de erradicaçi:io da Cafeicultura, GERCA, IBC, Rio de Janei
ro, 1960 (coordenador). 
Reuniões dos Comitês Executivo e Administrativo e Assembléia-Ge-
ral da Aliançà. dos Produtores de Cacau, Rio de Janeiro, 1964 
(delegado). 
Grupo de Trabalho de Anâlise do Plano Nacional de Café, junto ao 
Fundo de Diversificação da OIC, IBC, Rio de Janeiro, 1969 
(representante: do MRE). 
Seminário de Desenvolvimento Organizacional, DASP, ESAF, Rio 
de Janeiro, 1974 (participante). 

Diretor, substituto, do FMI, 1960. 
Diretor, substituto, do BID, l96l. 

O Ministro Octavio Rainha da Silva Neves se encontra nesta da
ta no exercício de suas funções de Ministro-Co_nselheiro da Emb_aixa
da do Brasil junto à República Francesa. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, IS de março de 
1978.- (Sergio de Queiroz Duarte), Chefe da Divisão do Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exw•iores.) 

OFICIO DO PRESIDENTE DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

N~ S/5/78 (n~ 9 /78-P jMC, na origem), de 27 do corrente, enca~ 
minhando ao Senado cópias das notas taquigrâficas e do acórdão 
proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Ex
traordinário n~ 79.702, do Estado do Rio de Janeiro, o qual decla
rou a inconstitucionalidade da Resolução n9 4, C:e 9 de setembro ·de 
1971, da Câmara Municipal de Magé, naquele Estado. 

(À Comissão de ConstUuição e Justiça.) 

PARECERES 

PARECERES N•S 73 E 74, DE 1978 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 134, de 1975, que 
'"institui o Dia Brasileiro de Estudos Antárticos". 

PARECER N• 73, DE 1978 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Saldanha Derzl 

Pelo projeto sob nosso exame, propõe o ilustre Senador Vas
concelos Torres a instituição do "Día Brasileiro de Estudos Antârti
cos", a ser comemorado a 16·de maio, data em que, em 1975, o BraSil 
aderiu ao Tratado do Atlântico. 

Na justificação, salienta o Autor a importância crescente do 
estudo do Continente Austral, "para o êxito das previsões como 
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proteção ao nosso meiowambiente" e o interesse por ele despertado 
em nossos meios científicos. 

O projeto não apresenta qualquer injuridicidade, conformawse à 
técnica legislativa e não contém eiva de inconstitucionalidade, deven
do prosseguir em sua tramitação, para que lhe analise o mérito a 
comissão competente. 

Sala das Comissões, em 27 de abril de 1977.- Daniel Krieger, 
Presidente - Saldanha Dcrzi, Relator - Nelson Carneiro - Helví
dio Nunes, com restrições- Accioly Filho- Otto Lehmann, com res
trições- Heitor Dias- Osires Teixeira. 

PARECER No74, DE 1978 
Da Coinissào de Educação e Cultura 

Relator: Senador Arnon de Me !lo 

De autoria do ilustre_ Senador Vasconcelos Torres, o Projeto em 
exame, "Institui o Dia Brasileiro de Estudos Antárticos" a ser come
morado em todo o País, a 16 de maio. 

Em sua justificativa, diz o autor do Projeto, que "o Governo 
brasileiro reconhecendo como fator de segurança nacional, pronun
ciou-se no dia 16 de maio de 1975, pela adesão do Brasil ao Tratado 
Antártico, data, sem dúvida, histórica para professores e cientistas 
formados em número crescente nas universidades brasileiras, bem 
como para os próprios estudantes brasileiros, ao verem eufóricos res
guardado importante campo de ação". 

Todavia. iniciativas congéneres já sobem a várias dezenas, tendo 
sido algumas delas arquivadas c outras tantas rejeitadas. 

A profusão é tal que sua aprovação retiraria todo o significado 
das homenagens, pela vulgaridade resultante dos excessos. Caso 
vingasse o tipo de hQmenagcm previsto no projeto, chegaríamos cer
tamente à impossibilidade de se prestar outras homenagens, por não 
restar um só dia disponíVel para se comemorar datas mais significati
vas. 

• Por tais motivos. somos pela rejeição do projeto. 
Sala das Comissões, em 16 de março de 1978. - João Calmon, 

Presidente - Arnon de Mello~ Relator - Ruy Santos - Adalberto 
Sena- Otto Lchmann- El·eiásio Vieira- Helvídio Nunes. 

PARECER N' 75, DE 1978 
Da ComissãO de Educação e CuUura 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n'? 62, de 1977 
(n" 1.409-B, de 1975, na origem), que Hdispõe sobre a ins
talação de concurso público para escolha do hino oficial ao 13 
de maio". 

Relator: Senador Heitor Dias 

O projeto em exame pretende estabelecer "concurso público a 
ser regulamentado pelo Ministério da Educação e Cultura, para a 
escolha do hino oficiar para as comemorações do dia 13 de maio
data da libertação dos escravos no Brasil". 

2. Preliminarmente, cabe ponderar que não_ se conhece 
precedente algum de "oficialização" de hinos, nem se entende o 
ob}etivo do projeto em querer "oficializar" hino ao 13 de maio. 

O que a legislação prevê e regulamenta é a existência de Sím
bolos Nacionais, conforme o disposto no art. ['?da Lei nO? 5.700, de lO? 
de setembro de 1971, in verbis: 

"Art. 1"- São Símbolos Nacionais, e inalteráveis: 
1- A Bandeira Nacional 
II- O Hino Nacional. 

Parágrafo único- São também Símbolos NacionaTs, na Torlna 
da Lei que os inStituiu: 

I- As Armas Nacionais 
II- O Selo Nacional." 
3. Parece evidente que a execução de hino ao 13 de maio, em 

escolas ou praças públicas, cantado ou não, i o depende de sua oficiali
zação de que somente gozam os símbolos previstos na Lei 

n" 5.700/71. Dependerá, apenas, do beneplácito das autoridades es
colares e da aprovação popular. 

4. Quanto ao mérito, entende-se que a iniciativa proposta figura
se inconveniente e nociva aos interesses da nacionali~ade. 

5. Os objetivos maiores do Brasil, em sua luta pelo desenvolvi
mento- e em sua afirmação como povo, exigem a participação, a 
união, o trabalho e a soma de esforços de todos os brasileiros, sejam 
eles de que raça forem. 

6. Um hino referente à história do negro do Brasil virá esta
belecer distinções, separações, criar ressentimentos, dividir em vez de 
unir. 

7, Para que lembrar ao brasileiro que ele é branco, amarelo oU 
preto? Para que exaltar esta, essa ou aquela raça'? Para que recordar e 
avivar velhas feridas'? Elas não voltarão jamais. 

Não importa nem interessa aos Poderes Públicos e à nação a ori
gem, a raça ou a religião de seus cidadãos, mas, sim, o trabalho cons
trutivo de todo o povo unido e coeso. 

S. Por outro lado, a medida é discriminatória porque só cuida de 
uma raça, esquecendo-se de outras que também fizeram a grandeza 
do País; porque só celebra uma única data histórica, louvável sob to
dos os aspectos, como louváveis são inúmeras outras do calendário 
pátrio. 

9. Não se deve estimular o aparecimento de uma consciência 
racial no País. 

A posição brasileira é clara no sentido de reconhecer a im
portante contribuição dos negros, bem assim dos imigrantes eu
ropeus e asiáticos, para a forfnação da nacionalidade, ressaltando, 
contudo, que os mesmos, hoje, são cídadãos Qrasileiros, integrados 
na sociedade brasileira, por força de sua própria ascensão social. 

Nem as leis nem as estatísticas oficiais brasileiras fazem discri
minação entre os brasileiros por origem ou raça, 

10.- Ádemais, a acolher-se a medida proposta, estar-se-i"a esti
mulando a apresentação de outras, assemelhadas, para homenagear 
outras datas e outras raças, o que conduziria, fatalmente, à fragmen
tação ideológica (de um tipo baseado na discriminação racial, social 
e cultural) da comunidade brasjleira. 

11, E importante manter-se a sociedade pátria absolutamente 
imune aos fatores, mesmo os puramente emocionais, de divisão e 
desintegração. 

Ante o exposto, opina-se pela rejeição do projeto. 
Sala das Comissões, 16 de março de 1978 - Joilo Calmou. 

Presidente- Heitor Dias, Relator- Adalberto Sena - Ruy Santos 
- Evelásio Vieira - Otto Lehmann - Arnon de Melo - Helvídlo 
Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - O Expediente lido 
vai à publicação. 

Através das Mensagens n9s 31 e 32, de 1978, o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado Federal os nomes 
dos Srs. Carlos Alberto Pereira Pinto e Carlos Jacyntho de Barros 
para exercerem. respectivamente, a função de Embaixador do Brasil 
juntó à República Popular da Bulgária e junto ao _Reino de 
Miurocos. 

Para a apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão 
extraordinãria a realizar-se hoje, às IS horas e 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - A Presidência 
comunica que, nos termos do art. 27S do Regimento Interno, 
determinou o arquivamento do Projeto de Lei da Câmara nQ 115, de 
1977 (nO? 3.205-B/76, na Casa de origem), que revoga a Lei n~ 6.192, 
de 19 de dezembro de 1974, que "dispõe sobre restrições a brasileiros 
naturalizados, e dá outras providências", por ter recebido parecer 
contrário, quanto ao mérito, da Comissão a que foi distribuído. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Sobre a mesa, pro
jetos de lei que serão lidos pelo Sr. ]'?-Secretário. 
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São lidos os Seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 29, DE 1978 

Dispõe sobre a transformação dos cargos de Juiz do Tra
balho Substituto em cargos de Juiz do Trabalho, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ]I' Ficam os atuais cargos de Juiz do Trabalho Substituto 

transformados em cargos de Juiz do Trabalho. 

Art. 21' Os Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho po
derão atribuir aos atuais Juízes do Trabalho Substitutos funções de 
substituição, em uma ou mais Juntas, e, ainda, as de auxílio a Juízes 
Presidentes de Juntas, quando não se encontram no exercício de subs
tituição. 

Art. 39 Os artigos 654 e§§ 31', 51' letra b, 6~', 656,657, 6581etras c 
~ d, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 654 O ingresso na magistratura do trabalho far-se-á para 
o cargo de Juiz do Trabalho. As nomeações subseqUentes serão fei
tas, alternadamente, por antiguidade e merecimento. 

§ 39 Os Juízes do Trabalho serão nomeados após aprovação e 
classificação em concurso público de provas e títulos realizado 
perante o Tribunal do Trabalho da Região, vãlida por 2 (dois) anos 
e organizados de acordo com as instruções expedidas pelo Presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho. 

§ 5• .............................................. . 
b) peta promoção do Juiz que se encontre exercendo função de 

substituição ou auxílio a Presidente de Junta. 

§ 69 Os Jufzes do Trabalho tomarão posse perante o Presidente 
do Tribunal da respectiva Região. Nos Estados que não forem sede 
do Tribunal Regional do Trabalho a posse dar-se-â perante o 
Presidente do Tribunal de Justiça, que remeterá o termo ao Presiden
te do Tribunal Regional da jurisdição do empossado. Nos Territó
rios a posse dar-se-á perante o Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da respectiva região. 

Art. 656 Na falta ou impedimento do Juiz Presidente serã 
designado substituto pelo Presidente do Tribunal Regional compe
tente. 

Art. 657 Os Juízes do Trabalho perceberão os vencimentos fi
xados em lei. 

Art. 658 .......... ·,· ..... _ ........................ . 

c) residir dentro dos limites da jurisdição do Tribunal Regional, 
não podendo ausentar-se sem licença do respectivo Presidente. 

d) despachar e praticar todos os atas decorrentes de suas fun
ções dentro dos prazos estabelecidos, sujeitando-se ao desconto cor
respondente a um dia de vencimento para cada dia de retardamento, 
salvo justo impedimento". 

Art. 49 Ficam revogados os§§ 19 e 29 do artigo 654, o art. 655 e 
§§ 19 e 29 e o parãgrafo único do art. 656, -

Art. 5ç.. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6~' São revogadas as disposições em contrário. 

J ustifica~ào 

Um dos objetivos da, reforma constitucional de abril de 1977 foi 
o de dotar o aparelho judiciário de maior dinamismo a fim de: melhor 
atender os reclamos da sociedade, neste particular. 

Dentre as inovações advindas, vimos extinguir-se, no âmbito da 
magistratura federal, a função _d_e_Juiz Federal Substituto. A medi,3a 

justificou-se pelo simples fatO de inexistir qualquer diferença entre a 
atividade desenvolvida pelo titular e aquela desenvolvida pelo subs
tituto. 

No campo da Justiça do Trabalho ocorre o mesmo fenômeno. 
Há magistrados titulares e substitutos desenvolvendo a mesma ativi
dade e, não obstante, recebendo tratamento diverso. Se esta situ-aç-ão 
era injustificãvel antes da promulgação da última reforma constitu
cional, cOm muito mais razão o é agora. Cumpre lembrar que a Justi
ça do Trabalho em nosso Pais é um ramo especializado da Justiça Fe
deral. Assim, abolida a distinção que se fazia entre Juízes Federais, 
titulares e substitutos, não mais se admite que ela venha a persistir no 
âmbito da magistratura laboral. 

O Projeto não cria cargos nem modifica a estrutura administrati
va do judiciário, apenas transporta para a Justiça Federal especiali
zada uma medida constitucionalmente adQtada para os demais inte
grantes da categoria. 

Sala das Sessões, 29 de março de 1978- Vasconcelos Torres. 

LEGISLAÇA.O CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE 1• DE MAIO DE 1943 
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

Dos Presidentes das Juntas 

Art. 654 O ingresso na magistratura do trabalho far-Se~á para o 
cargo de Juiz do Trabalho Substituto. As nomeações subseqüentes 
por promoção, alternadamente, por antigUidade e merecimento. 

§ J9 Nas 7' e 8• Regiões da Justiça do Trabalho, nas localidades 
fora das respectivas sedes, haverá suplentes de Juiz do Trabalho, 
Presidente de Junta, sem direito a acesso, nomeados pelo Presidente 
da República, dentre brasileiros, Bacharêis em Direito, de reconheci
da idoneidade moral, especializados em Direito do Trabalho, pelo 
período de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos. 

§ 29 Os suplentes de Juiz do Trabalho receberão, quando em 
exercício, vencimentos iguais aos dos juízes que substituírem. 

§ 31' Os Juízes Substitutos serão nomeados ap6s aprovação e 
classificação em concurso público de provas e tltulos realizado pe
rante o Tribunal do Trabalho da RegiãO, válido por 2 (dois) anos e 
organizado de acordo com as instruções expedidas pelo Presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho. 

§ 49 Os candidatos inscritos só serãO admitidos ao concurso 
apó"s" apreciação prévia, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 
respectiva Região, dos seguintes requisitoS: 

a) idade maior de 25 (vinte e cinco) anos e meriOr de 45 
(quarenta e cinco) anos; 

b) idoneidade para o exercício das funções. 
§ 59 O preenchimento dos cargos de Presidente de Junta, vagos 

ou criados por lei, serã feito dentro de cada Região: 

a) pela remoção de outro presidente, prevalecendo a antigUi
dade no cargo, caso haja mais de um pedido, desde que a remoção 
tenha sido requerida, dentro de sessenta (60) dias contados da abertu
ra da vaga, ao Presidente do Tribunal Regional, a quem caberá 
expedir o respectivo ato; 

b) pela promoção de substituto, cuja aceitação será facultativa, 
obedecido o critério alternado de antigUidade e merecimento. 

§ 6" Os Juízes do Trabalho, Presidentes de Junta, Juizes Subs
titutos e Suplentes de Juiz tomarão posse perante o Presidente do Tri
bunal da respectiva Região. Nos Estados que não forem sede de T1i 
bunal Regional do Trabalho, a posse dar-se-ã perante o Presidente 
do Tribunal de Justiça, que remeterá o termo ao Presidente do Tri
bun<ll Regional da jurisdição do empossado. Nos Territórios, a posse 
dar~se~ã perante o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 
respectiva Regíão. 

Art. 6-5-5 Os Presidentes e os Presidentes Substitutos tomarão 
posse do cargo perante o Presidente do Tribunal Regional da 
respectiva jurisdição. 
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§ 1~> Nos Estados em que não houver sede de Tribunais Re
gionais a posse dar-se-á perante o Presidente do Tribunal_ de Justiça, 
que remeterá o respet:tivo termo ao Presidente do Tribunal Regional 
da jurisdição do empossado. 

§ 2~> Nos Territórios a posse dar-se-á perante o Juiz de Direito 
da Capital, que procederá na forma prevista no§ 111 

Art. 656 Na falta ou impedimento do Juiz Presidente e como 
auxiliar deste funcionará~ Juiz Substituto. 

Parágrafo único. A designação dos substitutos será feita pelo 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, assegurado o rodízio 
obrigatório dos integrantes do quadro. 

Art. 657 Os Presidentes de Junta e os Presidentes substítutos 
perceberão a remuneração ou os vencimentos fixados em lei. -

Art. 658 São deveres precípuos dos Presidentes das Juntas, 
além dos que decorram do exercício de sua função: 

a) manter perfeita conduta pública e privada; 
b) abster-se de atender a solicitações ou recomendações relati

vamente aos feítos que hajam sido ou tenham de ser submetidos à 
sua apreciação; , 

c) .residir dentro dos lim_ites de sua jurisdição, não podendo 
ausentar-se sem licença do Presidente do Tribunal Regional; 

d) despachar e praticar todos os atas decorrentes de suas fun
ções dentro dos prazos estabelecidos, sujeitando-se ao desconto 
correspondente a um dia de vencimento para cada dia de retardamen
to. 

( Âs Comissões de Constitufção e Justiça. de Serviço Públi
C<J CMI e de Legislação Socfal.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 30, DE 1978 

·Ftxa em 6 (seis) horas a jornada de trabalho dos motoris
tas de ônibus, e dá outras providências. 

O Congresso Nacion-al decreta: 
Art. 19 A jornada normal de trabalho dos motoristas de ôni

bus e coletivos similares é de 6 (seis) horas. 
Art. 2~> As partes poderão, de comum acordo, prorrogar por 

duas horas diárias ajornàda normal de trabalho. 

Parágrafo único. As horas extras serão remuneradas com um 
acréscimo de, pelo menos, 40% (quarenta por cento) sobre a hora 
normal. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4~> São revogadas as disposições em contrário. 

Justlflcac;ão 

O noticiário dos periódicos revela um assustador aumento no 
número de acidentes de trânsito, sobretudo nos grandes centros urba
nos, Seria desp,ciendo enfatizar a necessidade de serem adotadas me
didas para conter este flagelo que vem ceifando inúmeras vidas hu
manas. 

Os ônibus e demais veículos de transporte coletivo são envolvi
dos numa considerável parcela dos acidentes ocorridos e, acredita
mos nós, não po~ culpa dos respectivos motoristas. Estes trabalhado
res se empenham numa árdua tarefa que rapidamente leva à exaus
tão física e mental. Premidos pela necessidade económica e pelos bai
xos salários pago·s pelas empresas que atuam no ramo, são eles por 
vezes levados a trabalhar 12 (doze) horas por dia. Tal jornada de tra
balho seria capaz de levar qualquer pessoa ao "Stress" em pouco 
tempo, mormente em se tratando de uma atividade que causa profun
do desgaste e tensão nervosa. 

Ante tal quadro somos levados a propor medida legislativa que, 
sem atuar diretamente na fixação do salário, tem a dupla vantagem 
de aumentar, por via indireta, a remuneração dos empregados e esta
belecer um limite ao número de horas que podem ser trabalhadas. 

A proposição, além de assegurar às populações urbanas um 
transporte mais eficiente e seguro, visa assegurar justiça social à labo
riosa classe que tanto contribui para o quotidiano de nossas vidas. 

Sala das Se.c;sões, 29 de março de 1978.- Vaseoncelos Torres. 

f Ãs Comissões de Constituição e Justiça, Legisli:lção SQ
cial e de Economia.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 31, DE 1978. 

Determina o recolhimento do percentual previsto na legis
lação do Fundo de Garantia do Tempo de Senito sobre aS 
quantias pagas a título de aviso prévio. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 11'. Quando o aviso prévio for pago na forma prevista no 

parágrafo 1~> ou 3~> do art. 487, da Consolidação das Leis do Traba
lho, o empregador depositará, na conta vinculada do empregado, a 
quantia correspondente ao percentual previsto na legislação do Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço para o periodo em questão. 

Art. 21' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3~' São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Alguns empregadores manifestam injustificada resistência em re
colher o percentual correspondente ao Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, do empregado optante, sobre as quantias pagas a título 
de aviso prévio. São importâncias por vezes pequenas que não che
gam, por isto mesmo, a compensar o ajuizamento de uma reclama
ção trabalhista por parte do empregado, que se vê assim lesado de 
um lídimo direito seu. 

A natureza salarial do aviso prévio, quando pago em dinheiro, é 
hoje matéria incontroversa. O período que antecede a dispensa 
integra o tempo de serviço do empregado para todos os efeitos legais, 
não sejustificando'assim que o FGTS deixe de incidir sobre este lap
so de tempo. 

Cumpre destacar que o Poder Executívo, através do Minístério 
da Previdência Social, esposou a mesma tese jurfdica ao -~ntender 
devida a contribuição previdenciária sobre a importância paga a tí
tulo de aviSo previa, independentemente da efetiva prestação de ser
viços no perfodo (Parecer da Consultaria-Geral no processo 
n• MPAS 501.!44/77-DOU Seção I - Parte I - 19/l/78- pâgs. !089 e 
segts). 

Sala das Sessões, 29 de março de 1978. - Senado_r Va~once_los 
Torres 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 
Aprova a Coll!lolldação das Leis do Trabalho. 

DO A VISO PREVI O 

Art. 487. Nio havendo prazo estipulado, a parte que, l'lem justo 
motivo, quiser rescindir o contrato, deverá avisar a outra da sua resolu
çió; cOm a antecedência mínima de: 

I - oito dias, se o pagamento for efetuado por !emana ou tempo 
inferior; 

II - trinta dias aos que perceberem por quinzena ou mês, ou que 
tenham mais de doze meses de serviço na empresa. 

§ 1~> A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empre
gado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garanti
da sempre a integração desse período no seu tempo de serviço. 

§ 21' A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empre
gador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo 
respectivo. 

§ 3~> Em se tratando de salário pago na base de tarefa, o cálculo, 
para os efeitos dos parágrafos anteriores, será feito de acordo com a 
média dos últimos doze meses de serviço. 
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PARECER A QUE SE REFERE O AUTOR DO 
PROJETO EM SUA JUSTIFICAÇÃO: 

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA 
E ASSISTÊNCIA 'SOCIAL. 

GADI~ETE DO MINISTRO 

Pll.X:f.SSO f.4rAS ~· ).JLJH/11 

It-~•s z.sss.tt,Un 
~JI'AS N' S.Ol.J Ht/7? 

I~?S Nt l.S6"l'.7U{7? 

ESTERESSADO ~ n;rS - rro.:uuJcdJ C~:i"al - CCtlJUltorl;a (i>CC) 

._SSU.\70 Ui\·cq;Cncia úc orlc:n(.:a..;.io Jcbt~: 11\.:atêrlõiS 'c:mc:lh;antc:s • 
lnéiúcncu úc ce.ntnbulo;io prc-\"idcn.ci.iru 'obre A~i 
'o Prévio, -

U'!.!S.illS.lil!!:!\U~!.._.!l!L.!2 
HU::NTA: C<>ntrit:>hi_s<io ~c-v!.ltncii.LL;~. Cabl~:~cnto do Jc~ 

t"o'n'ti>-C~ >c:-i. r;:,! auJo ut- a v~ 50 prévio dcconc:ii 
te de rt~cu5o contrUul'll {CH3 pelo ~~aúot• fa.cC 
tstc: rcno<Jo lr~tc)irar, pa.ra tollos o;. ctCltOJ, o tl'I":[!O 
de: s:_r.!lr.c d<>~~·~r~e-l:i"d~, {ruJtpcn.1cnto:ncntc de tef .;.1 
Õõ\ou n.,oTrcrr>.lTi :iJo, bcl'l coe~o <.lo.: t~r sido ( ou 
t~i.ol tr~t-~lha<Jo. I•c~~dhi~\t;'f\tO Ua iru;h!c:nch. qul'lntf'l a 
Ud:u pJ~,l~ c: 1\.i:o ,::~:adas e qu~rHo ao AdJo rr~'o'io 
d('c~rro.:utt'_<.l~_.rc::.cis;;o felu i!_.\1? "h:i'!$.S<~<la, f;ac.e t;~is 
pcnoJos nJc tncesl::<tnl o tc:::l"lv 1.00.: >c;n•tço. Su~tel""ida 
altcroçào-.:r;·,lrt:lc,. a • nt lliili. Jo 1Ú'~a 2 do ut. 
~Z da rott'~rl.a. ~1'5 n• 29,(1'ê"'Tr.O!l.7S, p.na ad~qul\çio 
i.s dhpc:!>io;O~foo h·;.i.h pc-n.lncl>tcJO. c, .uslrt. dcrro~:a 
o;ão do l'o~.r~..:.et· 1-j;p:, n• !-U/1l ~e do Prejultado n' 607 
"c:" {Portuia 1-!TI•S nt J.la6/7l), 

l.~tõ15f.AÇ.tW APJ.JC.l:VE:C.: 

Cll- uts. 142, lH, 487, lt r 48SI 
LOI'S - art. 16, I 
CLPS- nu. 12&, I o 138, 

Rii.I•S - 22', I c: p.uii:~r&fo único 

Poru.rh: St'S nt 2!>, (\e 11,09.7~. a.rts. l2. 32,1. "d" 
c J2.2, ..... 

l'onaria HTPS n' 3.2116/13 - Prejul&:ado n• 60, "c:-". 
Jll)l.lSI'RIIJ}f.NCJA Ai'LlCr'\\"J:I.: 

;.r;- l"I:T- J:~. ll.q:l:io- h.l"ur111.1- Proc.~.Z70j7l {[licion.irio 
de o,•,·i:<Õ<'~ Tr._h.::llhi:.ca~. de IL Cl!.lh~·iros Bonl'llll c: Silvério dos 
Santot.. l.d. Tr:~l>;tlhi.nu 5/A. RJ, Ua. cdio;io,"l976, piíg. 75, :n' 
of(oS}. 

... c- T"RT • };~, Re~:lilu- 3a.1"urr·l·l,Proc.4.•l96/7J, (idem, n• ~!19) 

A\.- n:r- J:~. R<'!:i~o 2a. l"urm.:a- Proc. 2.026/74, (~de• 
..... ~. 78' l(f ~5fl)' 

AI:·- "flt"l • 3a. ~<'.-;:iilo 1a.l"ur10a. {!'rQ<:.l,40il/74- L.1"r 3~/l.0-49 
,\<.: • TSl - .2:~. Turlft•L - klt n' 3.1'1;50/75 - DJ de 02.06.76 

.\i;- 1Sr • 33, Tu1ut~ • 1-:1: n• 9!"1.1/76,.. DJ de 19.11.76 

Ali. ~!•i, n~ 7!.395- 11.1 Úl:' O!l.•:ll.71 

!>H • 1.1. 1"u11""- - r.J. n• 30.;511~/R.I • fiJ de ZS.04,7S- r;is.2.677 

r.K n' J.S!I~/::;1'- ("IJ .!c lO,(t!i.7S 

Ar. ~IS n' 77.:.->USI' • OJ o.lc 12.11.76 
R~· n• 1. [I"~ C./)!~~ - llJ ÚC" ·'l· 03.77 

.\C 11• -17.b.<l7/Sl•- IL,I dc Z9.09,17 

AC:- 1~. l"ur111.1- 'J.\/7(> • RR nt J.SS'l/7S- !)J dC" 06.07.76 

AC- l:\. "l"unft.t- n• I.Br.JH • RR n' S.l~6/1S. •D.l úc 29.1~.76 

AC • 'J"!'f • ]a. Tur"'"- lilt n' ~]&/57 (íls.l7 do 2' proecsso) 
AC • l"Sf/l'lo:-n<l- 11.1 .J~· o~.nu.57 

AC • la. Turru - n• l.f>ll/17- ttR nt 1.2$l/i7- W <le 08.07.1"7. 

5cnhor lc>IL'LLIC.:~r .hlrrui.:o •. 

li<> L~ prOLI'~:>uJ. ~"ltrc ~~acf.ria~ SC'J<cii\JI"ltcs porén~ col!l orj('nf;;r 
.;<iL"S di•'n!:••nlC'<; \'l<oll".l.I.L~ em rr.:~nunci~mcntos • .~:~ l•rocur;:,dorill GC 
r.\ I (;·,~C).!" l~rs. fuL".:m a. ml~ CH\'La<Jo~ (>3f:l st>lução tln conOBo.

z. Cl rrLn,•,;ru .klC'S<, rL·o..:cS~<l ~ll't\$ n• SOI.t44/?7, ;~.bOJr..J:. const•l 
t.1 d.l l"o,uLrr Uc AI"(C'C.l<.l,tç.lo, ~n(r,lç(;cs (' llr'o'i,Ja. 1\tiii.J, er:1 Minai 
Gcra.JS. :<<lt>lc C>S ltL'us l. '\1", c- 2, Ma.". jn finL~ 1!(1 :,rt. 32 ..J.:~ 
l'<Hl..rL:t ~l'S n• 19/'lS. \'i.•:• I:J>c1.1n::..:illlcn't"õ::"-4ii.liÜo 3 inç1Jéncb 
llo.: CVI•trihul~;:;(', pT('\J<ku~i.Íri;ts :o>o:>bro.: .aviso pr\-vio, 1'10 t.'a~o Uc 
rc~<ls.ic- in;~r.,l.l Jc cuncr.Hu di! tr,lb.•lho, :•un1u.mto ,,:~ orlent:rçÕ..•s 
ti'Ut<:ut•·" """ .:onfl>l.lntc~: .J(' un laoJo, o ll.Ht'C<.'r .Jc n• S;:f?u,u._ 
l'rfi-:-ur.l•lort,l Rc-~•on-•1 n.~qut•k l~sl.:~Jo, entcnJcnJo <JU<' o clt::túo.;Jrt 
:;~.!. -a".~N.CIHC Jlti.1 f<'~JH'itU dO A.l'. r-1~0 <'fi \"irtttdC' Út' dccl 
s-10 Jf .. IL• 1.11 ll'~ult-Lntc Uc ~<'~l.a•'·'~.io Cr.1t>:1lh1~t.11; t'll•fU;mru quC 
.1 ?3. Jl:l'!\/.'!(;. rmr R<'sOiuç:Í<' <.lt• n" ')1.>/;; {l'roo;.. n• 6.~114/7~). cs 
po:<.lr3 t(""<' ,Jtfo,:r,•ntL·, :Ot')!Un•lo :1 •w.-d ;t contril-ouiç.;o {):Ira. o 11'1'~ 
so"'~·nto.: 1HC1Jtrt,t t10.!. C:I!>O:'ó Jc ;wi:~o prévio fflrm.:.Ji::<lolo (11,1111rc~.1 
s.tl.H1,all. n.io .H•n,Ju ..J~·H.onta.J.r quanJo n.lo C'~l~t<.'nte o insUUIIlcn 
t.:r I'IJtCTL,\J Jo rra.•h"I:O.O {11.1{\Jt<':;J. lr\<.h.•nt:;ltÓrJ.a). -

;;. .1. .:'Oilsllltn. cn<:aminh.,,Ja ;, l'rCit:ur.-.tlort' ltcJ:iO.n:~l. c• 1-Hn .. s 
~~~~:~-~~~~~::.~~~~~~~~~a fls. 7/lft, t'll fl.1T<'o.'W t!c- n' 14/77. .cuja. 

",\\"I.'U rRi.\'ltlM - AprCSt'lltol c.:.r,ÍtC'r :s.:~;lllrl.:d, c n:io in,Jeni:..-.tÕrio, 
C Lllte[::l,l O CCtrrpO Ü\' S<'T\'t,;(l ..J<> t'lllf'T'I"'f_,,,J.;r, ol\1\<J,t <\Uollltl'ol n.io <'t'n 
ccUto!o <..' "'''51'10 qt!O:O n <''!"J'rC'!:.I<lt.r t•nh.t t-lUo '-!_i~Ju::ns.1tlo ,Ja. pn•st:t~~
tlc ~('rl-"l\"n~ rrr '"<'fl:<t"<(II<'I"I<"Í~. itH ·~:.r:~ o :~.:~J:~rio-tlt'·Colllri.t>uiç~o R 

pre-v1Jc:ncta.no, So•t'ntc nos c.:uc-'.1 C'M que o t'oJer JuJiciãrio c:o!! 

ccitu~-lo c:xprc-SSal'lenle, C<:!!IIO lno.h::ntlaçio, 11.io ~C" lnl"l~•l 1'10 .r~ 
fcrhlo s:ti:írtO·dt'-Conu~buio;iio", •l'o' o <lUC a ."Ht•rill [o, sJhnicti 
da. ao e~JITH' do~. Proeur~<.luria. ~;c:r.:al, que, atuv••S p.&rl't;"t'T <' n 
}!)1/77 (fl..,.lii/H}. nprova.IJo a fi:J;. H•, .::oncl~!i1_1 p<"io c..,t.'t .. ,.nto 
dos dl'scont!l"lo, por consiúo:r;•r o A.Y. co~o <J:atarlo, ~,.J,·o 110 C~ff> 
<.1 ( l.! t ""li:~ l'oftarla !ti'!'. 11' 29/75. l,ç., 'l"~'"l" 1\l,)u,er 
d:c:~~;j.~ ~r;tl;ll\~stllo, ua.n•nta.J,. c11 JUigaT.Io. emr>tl'St .. n,Jo-_!hc n~t!! 
rcz:a in<.lcnl:;nõria, consiJero~Ja lrrC'IC'v;uLte c fcnu..:aU:a~ao 4o 

~~é-aVl~O,i, íls. 27/U, o po1rc:ce~ do Proc'!udoT li;hc:!Go d:~ Consult<?: 
ria, fiOtivo J~ nossa m.tnlfC:s.tilt;30, :I.!T;ti!CS do Qt1:al o Dr. raulo da 
S.illlo~. r.ahr.:~l :~.rro..-:. t;~.nto a <>l'H:nt~çao u:arad~ nc~te erot.'csso c~ 
rro :r. .;lo .:~rc:usa.do, .undJ quc ,J.tvcrg.:ntC'S, "or considC"ra·\3~ • bem 
(un..ta.rno.·nta.<.l:o~. suJ:torinJo, para a :r:"luo;io do conflato, • audic:nch 

~c:st;a CJ.O outro procesesso, n' Hr.I.S-SOJ,HS/77, totiRinou-sc de 
i~fonr:~ção :r:oJicitJ.ti~ pela. Scc:rc:tar.i;~ RcjÍO':'a.l de Pe:<soal •• no '!.:! 
nnhio, ~ <Ji r il:i,J..:~ ~ S.I'JI., n3qut':~_Estõlúo .. Vi!oo.&J:'~CI. esc:la.rcc u::cntos 
qu.:~nto à inclUc•nci.a de contrihu1~oc:-1o pre)ll~cn.::~a!.l:n "loOb!t I.. I>, e 
ré da:' nií? go::~t!;~:s., qu~ndD deconc:rtlc:s de. rc:s.cts.:ao, ~em JU~U c a;! 
Sll do cuntr;tto ~~~ trah:dho. Á SJ•P./HC op1nou pelo desconto (fh. 
;51S}, cn\·.:u:tinl1a11do os .uno~ :i PrQcunUc-da Gctoll. cujo Põlttt"ter d~ 

n' !~~~~~ ·.,~;!~ · s; I ~~;c~~~~t·~.-~\·~1~~~n; ibCI~~~:; p;~rcC'l ;as rel.:.tiv.:as 
ao :avi~o rrévio c réri::or; pai!:.~ c ã indcniu\"ão P<:'r ,antq:~l 
<J.:~dc. Nr<turc:a. juriJJca~<lc~t.<as J'"õll"tela.:~>. À Pon:uu l'o. Z?/I'Ç 
d.~ Secrct.:~t i:~ <lc Prcvult-I"ICI.1 Social, adot~ndo o .conC~ltO anil~ 
ni:atÚriQ, c..:clui, <'Xpr~;<.~amt-nte, as a.Iuã1oiao; fl:\rcclõls d.:~, 
i.nci.lén(;i;~ do referido <lc:;conto. No tocn.ll~t :.& 'l!\IS "C'IIIIP.T<'It.; 
oJos. c.a1.tc ao [n,tituto olJI.ISttiT seu proced;,nento I!IS dc-terll\.!. 
n<'<;Õc~ rontida"lo no sohr<:"últO rc-z.ularncnto. 

6. A\>fO'o'JnÚO o pronun<.: ja.mttltO úe !JS, 11/14 •!? J:rroc~:~r~Uor-Ck~ 
f~ d~ btuipc úc Vt·sso;~l rcs:salto\1 que, efl~u.:lnto nõi.O ~~~todLfrc;ada ;a 
urie~tação cst..-.bclcdd:~. pelo p.ucccr <Je n MTJ>S-3S-'/71 (.ancxa:to ;. 
fls. J4/l4), b:osc úo prcjUIJ:"Jo n• 60, "c:" (~T;.Kif'~ n' :S.286/73le 
do a.rt. l?..Z, "a" da i>!lrtari.:a SPS_n~ 1.9/1S •• n.:.o n: ~011-0 ~a~c:r l!.. 
cidi.r ;a~ contribuições prc\•iJt'nciuus n';'_A.v~SQ~Prevao P"S.o .e:' 
T.linhciro, 1-oh ren;a de manifcst;r desobc•.hencl:a aquela d.eter11111"1! 
çio •inisto.:t ia.l", 
7 A fh. 3()/H. do •re-n.;.ado, cópia do parecer d~? Pn11:ur! 
d~r~Cheíc d:s Con~ultort:~, cltatlo no itell "~" de~te pronunci~lllcnt< 

H B R I TO 
a. A IJ/Itériil cm ex:alllc p<!lltlc-:se lntir;:ra.rncnte ~ !e~i~laçilo tT! 
t:>alhi:r:ta, co11exa tCIII a previ..Jo.:oc:io"Jria., pols que bas1ca a fortfl~ 
hção de vPrlos de .seus cone c i tos. 
9. Assbn, tcl;ativamente 11.0 aviso pri:=vio, vaMoS encontr .. , 
na CL.T: 

"An.·487- Não h;~vcndo pra~o c:~til•ttlollo. a l'~!rtc.quc, SC"r.l iu! 
l<.l llle>tl.,.to. qlli!ict· t(":>CinJlr o c~nttato: J<:vcra ;1.\"1:->ar a. outra 
da. !r>UU t('::u)Juç5n, com a ~ntt'cc-Uern~la IILIÜIII:I de: 

oi!o dias. se o .T•;tj!o"JmclltO (of cfct11aJo por S<!ni.JI"la 
ou 1t'llli'O infedor • 

11 trinta tli.1~ .:10:5; tjiiL' p••rccberclll ror quinzena . ou 
mo:-~. OU (JU(' tC'nh;LIIL lll::tÍS tlt' dl)!C IOCSCS de !>Cf)ll!j;O 
l\a cmrrc~a. 

~ l' - f\ (:llta t!e avi5-n pr.:::..-ic por pan,_.. dCI "mJ'r,..ga<Jor 
d.-i :LOJ cmpa•r.ado o"dTI"i3itO .:'tos .:".\I.P.r.Lo_s_s2!~.!-!.!~ ao pr,2 
:u do :Wi$o, S~!!!!'.l~li!J.~,Intcsras:lo<:ICS:o-c_ P':_TIO~tl .. llO 
~...r..o""'"•!.C-~5.!!· . 

t t' -A {;tlta dC' avi!r>O pré\·io por patt._c .do c~prc~.1Jo 
.J.i ~o c 111 p 1·q:a.dor o ,Jirt'ito de dc~cont.u os s.:.l.:ltlOS cotrespo!! 
d('ntes. an vr.:~:o rc5pc:c:t.iH•, 

(~;i{~~. ~~;;~;j: .................. -·--- ........ --·- .. -~-
to. no Cll;ro.lo .1rti!:O se Jcprt'cllde quL' a. rc$c:isão sem jus 
t:~ SJU~:L, .lc t'CIIItt~lto de tr:~halho pc>r pr;rzo 1nJc1crminaJo. lli 
L'ns.cjo :10 .:wi:<u j>h~\"io. suj.l inobSCr\'.-in..:ia crl"' um dirc1tO úc 
rc:1tar:1ç.io flíi:Ttcr.~l incc>nfunJÍvl'l ~om a. indcní~,-,çiio por ter:r:"O 
úe ~l·rviço., .:a ql!al S0111Cntc po<Jcr.i :Ler sa.tisf~;>it.:a \'1!\ tlinh,..iro. 

11. Q tiJSjll>"<itÍ\"O é- cxtH'III~menC.:: cl.1ro: a~ <lmt:r. P-'If<'S con 
cr.lt.11"11C:5 ,·ontíllv~rn ('ntrel,-,ç:ltl.;t:<, rcciprocar:~;:ont(", pl:"'lo~ mL':II'Ioi 
JircitCI~,. r••la\< lllCSI!l~S ohrif.·1~Õc~. <Juro1nCc () tc=:r>o C<>nt.'<'rnen 
Ce act avl:O.t), h.w.·nt!o. inctu:<i\'C, :1 pos~lhllill.lllc Jc po.·,Jit.!O .:;C 
rco:onsitlct"(iio 1IC' mc~111.:1, .:antes Uo firl;tl de $1;'11 pr.t:o <' •h•:;.<.lc 
que :11 outra ranc concorJt•, ~nul.rn<l<1-~C ;r$~im (I a\"i"<O (i':I.T. a.rt. 
~S7 •. SI' ~:omlun:L<h;r ru01 to ,1rt. ~S!"l). r. o pró"prio :~nt.r.o tt.Ul_! 
t:fiC<> que ,Jir."L·n·u~i:~, ;~ín<J.,. a~ cunsc-<\U(.:ncu:s no o;;t~~ d•• r .... tt.l 
.J.• A.f>. P"lt:r e'"!'!""i:a..J(> o: r('IO ern~rr_.:;oJ<>r; o ao:Lso rr~~1o <\~''~.':: 
r<'nlc ol<' rc-:<lll\"-'0 ~·cutr.(tUJi (c,to reJo cP>prct:a•!or 11\tegt"a.ra.. 
!IC"'l"""'· p.1ra to1105 o:.; efo:-ito~. o tC'"'I'" Ue scrviçn Uo Clllftr•· 
J:_;t,Jo~ .:orn•.:<;>onJ('nJo, ol~~t.l !onn.l, ;r s:~\:Írio_: o "'•·~.:~<:> n~o oco! 
f"('IIÚO no C:OS.O Jt• l't':<Ci~·IO re1t.:a rc:to Cl'l(>f('~~~~O, tjU'' tC'T..I Caf";> 
(t•r ÔO.: ÍI\Ú\•ni:.1ç;Ío i>Ur<IUL' n.iCI C•trr<'~I'OII\l<'lltC ~ S~l.:irtO, IIL••7 
lllllito IIIC'ftO:<, :lliCf.r:tti\1"0 Jt> tCJOjlU tfc H'IO:i!j;O <JO <'llli'reJ;:a.Jor. 

1.!. {lc-:>1.1 (onno~, no t:.I!IO <.lo~ I' do art, -1117, .:om.o accn 
tuou ll;ornlt-Y \"iJJ,Is 5oJS (llulo.Hilll tlc Jurl~prt!d<i-nci.:~. AUC0,\5"; 
l!t7l,_p.Í~, 71>11- ~it-:!.10 ;'t f!5• Jl tlO pri.r:teHO f'f"O<,;<'!<!IO)! 0 ;\IVl 
:!lo ('f"Cvio, 11~ma (l(t,;:Jto ..Je <J~r('lto tlo.:~orrcntc: ,Jc 1r.posa~,lo 1~ 
~.li, ('rt' .. :'tlf'<H' <"ont' <.Jc S<'r\"Lo;n f'le~tJÚO ao C1!!;>rC:t:~\l"T dctermt 
ll:tdo l'"rio•Ju •I<' t<"n(>u. a •tuc Jt'vc- •·orrt'~Jtt1núer ur.1 ,~1.-'rlo,"ai,; 
J.L C .u,: n;. hl{loilt'St' C'lrl Q.UC" O ('fl('ft:.'~.i<.lot :.e ohH iac ('11 n.'io con 
,•,•,Jc:-lo-, J:! <JIIe f'"T i•i'Q\<IÇ.ÍO h·~.tl. tC'pt't Utos., e$t.i ot>ri~a,J~ 
>1 <"Ltll"l['rir 1.11 J,•lt'r"'in.•io;:ie"l, 1t ~impl<'s (.,to tlc- o pl·rír:oúo n.'ío 
h•r $IJII ••r"cCÍ\"."•n•nt•• tTJhalhaoJQ n.-ln con.:ertc- o rcs!><'O.:tivo 'a 
l.:i1·iu , ... l'llf..l tnú••ru:ao,;iio, 1.-' <Jit<' a lei n.iu o di: n<':ll en\<C'j:t à 

•JLLC' :Ui<ll'l .. ,. cnteno,lo~, t.'~:J lillh;. <Je pc:ns;111cnco. ;aiJ.i,, r-?~Jf! 
~,-,.~· í"'lo •h~l't>'to nu :rrt. 4119 da CLT: '\l.ado o aviso prcvlo. 

;.. rc~cisão se torna Je!"t111t"i'."~ •h-pni~ Jt- <:.~f'\rallo o rc~pc~tivo 
'>tl~u ... ·· ... ..,i,,;,., poi~. qu~"·lo p ... co CM ,!jn),~·lr" (s~J."Írlo·.; çor 
;..,"·r"n<l<'lltt'") ~· ni:'> cc-no::c-di·do. 1 I"Cla<;~·J ,iurít11ça, cf'!btor.l ter' 
.., 1r. .•. 1.1 ol.e (ato, projeta··-c -cm seu~ cío:it••~ JurÍd•(OS ~tC a eX 
;nr,.,·iio"UOp""T:í:o do Jl'i~o·• (D.St1o ~I.H•:'lh,'io, i!.! Dircit.:r JÕ 
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Jr.ohalho. Fumlao.;Eo Getulio Yarg;n, 1~611. pag, 221 • ci1,1tlo 
fl,;, 1.! Uo primeiro processo), 

,\, • 1;6~\c;:l~~tCnt{', por S{'r a l{'i cate-gôric.:o, a iu~:isprllolCn 
~~ e pacJfiC.:!. 3 {'SSC respeito: 111~:• •·c~ que integrái1vo do tciii 
o o.lc s<:rviço llo cr.:prcr,.:~.<lo, ln<lep,•Jl..lcnt<:>r.~cnt~ de sua íormaÚ' 
JC:k !ou n.ioJ. b~·m como ter :<ido (ou n.i:o) ..:f,ti~~mc.nc trab:l' 
h:.o.l<l, v ·~·I'. ~c,.,rrt'tn to<l:~s as consc,.uC:.ncias de rct;,ç;jo coií 
r,lt\oal nao rcscinJitla. Scn.io, vejamo.s: -

"l:lcluj·sc no te:npo o.lc ~erviço o.lo t•mpre&a<lo o pr:1~o do avi 
SJ l.•~edo, :unJa •tuando p:1go t:n dlnhc\ro," (AC. l.RT. li 
!lcg1ao • 3;~, Turma· Pr.:~.:. ·1.1%/73, Rei. ,Jui~ ~t.'frio Hé 
!Jo C.J!dao;, prof~rJd\J cm lf1 ,rJl.~·1).. • 

''O A.v!:>o IHl-\·\o, '~"~:no (1:1:onJo Jhp!'ns~da 3 prc~t.:~çii<.l de 
"t'I'\"J~o 110 seu tr.Jnscurs". intcgr~ "c.cntr:no de ~r.:~b.::olh~ 
p.:na t<.JJos os eicit\JS, inclu~ivc mdhcr.i,a <Jc s..olãrio oc<:~r 
n1l.l no pt•t·ivdo <.:Orn.•spon,t,•nt~ ao cur~o do rr.,·~~:~o." r .\C= 
''.III • t .... R~·giiiu • 1 .... Tur:na- Pr•lC 1.!70/;'3, R<:l. ,Jui~ 
t.ao..r~'Juo llapt is ta, ;ot·oft<rldo ,.,, l~ .0.'. 7~), 

"ll f'l'~rÍotlo <:orr<:"5[lOilJ{"ntC <lLI. :o~'l$0 r:·C\to, plgO cm Jit:h~i 
ro, proJcta·scno tempo parn ao:.~cr:t~rar ;'10 er.1[!rcs;:oo.lo H>JoS 
os •IIrCito~ Cll.l'.tentcs 3 dJta <JC' :>ua c~pir<:~çao." (.';<> riH 
• :>:1. R{•gi.'io • 1..1. ·run'la, l'rro.:. l.IU0/74, profcJ"i•lO 
\3.0.i.7l • l.~'r 3!l/IO-t9), 

",\d~o pr6no f .:orrc~pvnJentc n tJ:'Inl".l Jc scrvi.;o c. pur 
1sso, a su;~ intc•gr:J.;iio ;JO tc•··íl"' ,]o,: <.:·•sa Jo cmprcg<:~..!o n~·ar 
a•ta tod.,,. .as o.;onscqUi'inda~ r~niuc'JJtc"s, como se ti•·cssC 
trab:dho, de U' saL.it·io, fêt·i.ts JlrOJNr<.:ion:•is c FC:T'i." 
(,\C- r~r • .>:1, P:egiio- 2o. rurre:~- l'r<'o::. Z.OZ6/74, Rei. 
Jutz O~•ris Roch..1. profcrid<o cm JO.lQ.';'~). 

··o :!l'tso poCvio ~ C::Oe1put.1Jo .:<J::to c~ctivo tCmJ:!•l' de_ ~as:J,3in 
U:~; qu~nd•l p:a~o ~~~ du\hc::lro." (.\r.··;·'"TS'r-:-1ã. ·fíi'imã·-=-· RR 
~~~ 3.330/'~ ~ ltcl •. ~1\n. Rcu,Ho \J:J.:loaJo, profcriJo c:) 
l7.0.~.i6, po:t>li~aJo no !lJ ole U!.(:b,ib). 

''(} p~ríoJo ,lô "1Vi:So pr~vio, mc~mo tran~f,nrna<lo en ,linheiro, 
, •. tc"'pll Jc serviço p:1r:1 toJos os c feita:.; legais.." ( M: • 
l'il - .'i:a, rurma • RR n9 9!l4/7e. • Rd. :·!in. !.:o.qucijo Costa, 
prof(rl1lo •'•J O!},O!l.7b. pobli..:ad\J flt> OJ Jc ~Q.l\.7(;). 

.: : • pr 0:•.' \0 ~ Í ~~ ~ <!~~~5 r~~~do O~ ();,~v~~·~~~ l ~~.ta~~~ ~U~!: t~ ~~~~ l ~~,.~i~~ 

.!~lÍ J~rorrc~<!o :J c;o;igénc\a (o:.c sal;irio) ou n:io (st> JnJo;.~;i~a 
~.~o) ·.!o ,Jt-~.:o!lto prcvlo.lcnciiirio sol>rc c~s:1 p~rccla. f.orno C:'<,Ciii 
pio, cjt.Linos, rc,;.sal>:.:ondo. serem nc:'SOS os grifll~: -

"f>rc'fitl?nt..:ia Soc\al.·Ji-i2~~-ii...2....!!~~~~ contrihuiçQt>S- prcv• 
Jc•~<.:~.:ll't:IS, sobre as Importan<.:l::ls •:orrcspond;:>ntcs a ,,vi::Õ 
rrev1o, 1'•1.1:os nos tcrJnos tlo <~lt, a87, ~ 19, tli.l.C.LT • .,;:to se 
r~vcst~·m Jc nature::~. sal.:orial "<IS quantL1s referida.-;. t--:Jo 
I!~ ~~r. no§ l' .Jo art. J87, •IJ t:!,T, sequer, sJlãrio, por 
ft>t)-.~..]_urls. Recurso Jcsprovhlo," (Aera\'u cm ~IS n• 
7T':"'S"<;:, ·lr.IT. ~!in. Josê Nêri da Sih•eira ~ lN OJ ='9 Z.B, Jc 
O!l.02.71. p. 657). 

".'wiso Prévio. Previdência Social. N5o se conrundc com·· S:!_. 
J,1rio por .<>cu tar5t<!r intlcni~otõri.<o . .!!!J"vJd,\S, por ele, 
..:ontribui<;õ"s prc-vldcnc1iirT:i'i-:-1[Eeii"rso dclr.Wísta ..;onncc! 
do c prOVldo." (RR :ol~ J .835/51:' :-:. Rcl. Min. JarbJs :lobrc -
UW DJ N1 !:13, de .lO.OS.7S, p, ·'·333), 

"Aviso prévio. Pagamento con tl,nhciro ~pre~~·nta c:~rãtc1 
!'-,;1:\rial e não indcnizatório. Prccc.lcntcs. R~:curso e;:r;:â.01 
~Tnirrõ"'c:onhcclo.lo e proviJo." (.'>Tf • la. Turma - RE Nc 
80.38~/RJ~ Recorrente; JNPS; Recorrido: CJ.~.Tcxti.J. Rrasi: 
lntlustri:ll c outro.s. t"J olc 25.04.75, p. Lb77). 

"Prcvidênci~. Contribuição. Aviso prévio p:~.go. O nrt. 487 
S 1', da C:LT, qulllifica. e;o;prcs'l'amcnte, de ~311\rio a rcmunt 

~~ç~~ ~~ ~~~~gzy~:v~oR~:~oM~~~~i!o\t~~~~~f.PN~· W~~ 
Jc 12.11.76. p. !l827). 

··contriblliçio prcvidcncl.iria e p.11ra o FGTS~ Av1~o prêvio. 
Recurso: leg!timo interc'"sse par<~ rcc:orrN· olo ac<irdiio que 
anulou 3to seu, J.mp11gnatlo pela aJitOr<~: o PrCJtdj!3d\J ~linistc 
rial. contrd:rio ao aludíd(J ato, ctl hlpótco;.c St'mr.'lh~ntc. maS 
niio idêntica re:ltrita is contribulçôcs po·c~·i.llcn,;i;íri:as so 
brc a~·iso prévio pago cns dinheiro. alé111 de n.io ohrisar aõ 
ju<li~iiirio, n:lo obst:1 o l{"s;ftimo iutcrcssc do ~.;t!"r.''Q t-m l"e 
correr. i\$ contribuiçôe:s prcvi<Jcnci5ri3s e pa-rn··o· fGTS" 
incidem sohrc o aviso prêvio. p~go em dinlteiro,constituiodo 
.!.!!.lan2." .(RR N• 1.926/~!G • Rcl. m11. Jorge J.af.lyctte Guim! 
rac!l- lN DJ N' 6Z, de :52.03.77- p. l!l26). 

"~s con~r.i.buiçOes J?revi.Jenci5riu ,i_nc!;!çE sobre o <~Vi~o rrS. 
Vio, CUJo valor fo1 pa,go ao emprcgaJõ. cm dinheiro. por 
constituir sallrio, e não in<lcni~ao:;ão. como res11\t;o do o.rt. 
487, § lt dà'"""'i:TT' ..... lAC N' 42.1!87/SP- Rcl. ~lin. .J()rge 
Ld3.yctte Guimarães, J:O: OJ N~ 1!17, Jc 2!),09.77. p, 6.630), 

15. Sob cCrto a:specto. ~cria válida a posiç~o dcfcnlliola 
por alguns ao con~itlcrar cor~o s~l;Írio ap~·n:~s o /I..P. tr::ti->J.lh,J<Io • 
encarando o n!io trabalhado <:OIIIO ino.lcniza~.io. Face, porém. ã' c.tis 
tenda d(' norrn;~, imperativa, de ordem ptÍblica (CI.T, art. ·187, "f 
1', in fine), o fundarnento para a .!ctcrmin:J~ã<l_Ja niltiJtClil do 
instJt.l.llO "C, consequentemente, ear:t ~ inciJeru:i:l d:1 .;o~ a JHl'Vi 
,lenciiri:t., 11 no5so ver, rl:'ddc {"no f.lltO de o :~viSOJ!!.~Yio lntc:" 
s_raJ. para todos o:s cfeitos 1 o tem!!.L~:'L!E'!.tis.if.~2~.'El'.!..'flt:""!3.2-l~ 
c:...,r aos t:ranscrll<U. no Hcm 13). l:m outras palavrH, a conseql!c11 
ela desta dispo5i<.;iio trat>alhi5:a ê, na órbit;'l previd~ndiria. o
respectivo Jcsconto ;la <:ota d" tlr..:vitli:ncla. 
16. On, o :~rg.u{Jo p~r("et•r llo MTPS n~ .iS4/71 •. b:uc do Prejul 
g_;qlo n~ C,ol, "~·"da }'ortari.~ :-rn•s n9 l.~S'J/71 c do ;u;.t. S2.! • 
"a" da I'.Htarl:~ SI'$ n1 ~'.1/7~, cal·~nu-sc nu ~rt. 173. I do RGP5, 
atu.r.lr.~~·ntc ~"pcrru!o, c que. ao definir "s;~l.irlo-J'-"<'OI'It:ibuiç~o", 
rsntllclcccu·o cnr:Jo oJcpenJent(' J.J rcn,unt:r:~.o;i'io perl.""cbi.Ja prlo 

~.~~~~~~~.$, 3 ,,'1'~~ ~~~c~ ~~;;~~~ j~:o,\:~~r~~~- ~o~TI,Jer~j~~·~ti~ 
uc-rr:>cr·;1~os l'rcst..l·Jos", :~cresce: que t.1nto :~ !rlPS (nrf.T6. T, 
coo, a no~:• r~·,J.,çio dnd:1 pelo :.rt. 19 tl:1 Lei n• ::..890/73), como 
a t:l.PS (.1ft. US, lJ c :!.lml.L o !IRPS {ut. 2H, 1). 11iio Ç_Qntiõl!l 

~ss:t parte final (&r•f:~.,j;.J c a>~il'l r.:io COllfi;:~ram a a\tltliJ,r. d~ 
!Jnolt.l~<i>.), ..:<>nt<:"'pl.lmlo, af'lrn:~.-;, a "l"cmuncr;oçao cfctJI":Irtl{ntc 
rcccbiol..1, .1 fJII:II;'l,licr título." L,,&ic:~mcntc, ~e- c :~.·dso prl=\·ic, 
,\11\U."I t(UC ~crn f<•ri•:tll~ação C" !'C"Fl re;ol tr':!tlalh.,, int.;-)\r"-r o tc~ 
f'IO tlc ~~·rviço Jr.'_~l':'4'-~~~~· l'f•C;'l.Í,\,,T-~{":·t LlO~ ';'l'U(JOnarlc~ prs: 
-.:cito"' pn•viJê'it(l:lrJo~. o::owJ'''rcniJ•ncr:t(an cf::-t<vnmcntc pcrrcb1 
d.l, 3 <jll.>l<j\lc'l' tÍtulo", Jlt'lO .<~'j;\LT<'l..!'-'· O '\hC noS (C\':Jr.Í • :i 
b:~scs lc~:.ds, t.r::o:, .• llll~t,t5 c prc•vi<lca<'iãr,,l:>, par;;t 3 exí~:-:ncia. 
<.lo ,:,.~c.olllo ""'' !1~u:..1, t:tnro '"~'~ H' at·::lt:or:~o:> :loS scglllnt<:s 
:.cQrdiios (scu.lu tl<~~n <J$ gribsJ; 

~~~~:·:t, e~_1, ~~~ ~~~h~~-Y~~s rL~J H;~-~~T~-ç~~~~~-:·!'11,.~-ã ~~~; ~~~~t 
- II.R ~9 ::;.S$7/:·s- R{'L. :-:ou. llih:d•r<~nd,J .'!i~ •• ;lin, . [!•VfE_ 
rido C<:l 2·1.0.!.76, ptlh!iCJ<~U r~>l ll.! de l':~.IJ~,"~(,). 

~ ffi-i-~.C:~ji~, ~~~~~~~~r~~~ ·:·~1-f.l)-'if~~{ ~~~~c h ~~;:~t·Jt j~~ ~ ;, 
l:1. Tur!'l.~- n<' l.:;H/75- · RR N< S".l.-:!b/75 • 1\cl. Min. 
!la rata fíiiv,, prof~ riJo <:r~ U.Oll. ,'6 c p<~bli~.odo nol 
2~. li. 7(,). 

17. r:,\ ~~·guH~tC <1: i'i:'d.:çiio tlJ Portaria srs- n9" 29/75; 

lncio\i:•n{i~ tl•: ~·ontribuh,i5cs 

j'lTª 
(,\C ~ 

t:. :\, 
DJ ,lt"" 

H- A p.~rtir J., t.e, n9 s.sao. Jc Oll.06.7.L intcgrar.o o 
sal.i;·iv-,Jr;-contrihiiJÇ:Ío -lo C'"JlrC"gado (c:-:-.:ct., o J .. ~.::sti<.:o) 
C.:!õ-ti;;T;"i"'!1i7i.J.)\-,i\;·;J·~';i." t<lda~ '~~ ;,~,.,o!ti.:><.:ins rcce· 
~J.:!.'l?...:! .~''!,.Lc.J.!!E.r_tJ·t~·:, uFJ-J1"J'5-.:ld~\"iíiTTJ0iõ.";iiitc'i"i'5! 

·nrcntc ~ontl<T.J n.a Lol'>~. · l"J~ P·"~Sil,~~·Hto <.lc serlllÇOs prcs 
ta <los." -

.H.\ • rnt~~grJm o ~.1l:írl.:.-Jc·-:"ontril>uiç,io, p.:na cfc-ito 
do ~t,'n J;:, :!.'~~L_g_~~-r J .. nlJ.o_!'_t_~!.'':..'.i'.-'-:.~'~"5.!_<!t:r.~'~\:t_!.c.&ü· 

. h!.;.:~~. 3E!..llE.l~:!.J!Ç_.f..'?.!.'Y~rMentc J?l ~i'~"leraçao, cr.tre 
O:.t•tr,IS ;::; SC!!llliltC$~ 

ol) -.·.ttor corrcspor.<i~ntc :lo perfodo df' :ovos(') pr~vio.:ain•l~ 
ttu~· !) eo.1prcgaol.o tnnha siJo di~pcnsado d~ prc~taçào de 
s~rv1.çes~ 

32. Z ~ ~f..o -;.e iuo;hl<:'fl't no s..l5"rlo-d-.!·contril•uiç5o~ 

"'a) a if:"4Y.Irtiino;i'l ~o;:..-chtd:!. pel-> cr';pn•g ...... !..J" tít11\0 :!(' ir•knil~ç.;.:>,in 
du~ivc _.t d~cortcnte Jc rcs<.:isüo injust.:~ do <:<oiotr::oto -.k· tr,lh,1lhn"7 
:1 rc$ult:11ltC oJc féo·i:ls c li~cm.,as·prêmio n,jo g>.):~J::o~. J~siln" co..;. 
a .i!.'_~'O!•l!~ii2...9.E..'-".)_rr<'ntc .!!_o..!ll"iso prévi2..lli!2. .~.2.'!:~: 

(~~ir;,~·~~~~~~):·;.;~;~~-·;~ ~~~."~i i~~;;~~:· p·o·;; ;~;;~:·"·~à~ ..... ~~ 
co.:~duna com o fin<~l Ct:rifaJo) do :1rt. .H.2, ''3;', unto m:IIS qw: 
"prÔJlri:~ C'LT n.in llifcr~ncia, q•tJnto :oo::;. <'fcitus, cnnc·o A.P. 
fo~m;llit:JJO C Q nii'l form:.lJl:r<;lo, difcre;JdnnJo. iqo_ ~\m, ~on!'or 
me J5: dito n::o itc .. l 11, qu;ultu :-n ~on.$C<JIIi'in~ias r.,hívds no c:~sõ 
de f~lta <lc dVJSO prfvio S!!.!,l(~r.o;o_s ..... ~~-C.Jf.:!._f.al_t;!._O_!..rih_!:.Ld~~.!!2 

~f:]l!i~~~~!j- -~~s "~c;;~}~1i~1-Jci· a~~:·l J~. ~·~~~.~ .. P~~~~~.;:~n;~~r~~os A. ~7 
dccortcntc de rc~cisã'? f~ita pf'l? crnpn·g1olo, i.c., .~ill:i2 
.v~,J:.!!_ji_1!..._Em.E_~!1:~.~~~~2. .. ~!!!.~.r_at 1 v~. '"<<lt• t.!.:~J!.~<l_c,.}_c,!Y~ c. 
<'lll .:or.scqUcncta, ~~.I!!!E.l!!.!.cl . .4~~n]2<I"c qu..: tratamos. 

~8. Quanto :Zs fêri<~S p;~g.1:;. c nEoo f.O"!:Id~s. c:nã. a nosso \'er, 
(:orrcta a rcs~a1v:1 d•l art. .>4.2. ";1" tla I'Oitdr\., uQ Sl"'*·B/75 • 
pois que, cm ..:::oso de rcst.i5Ü<l de ;:~ntr:no, lo:.~"r'';l'CS • ..!c r.~~.atcr 
:ao pu·~eltu.ld" pulo art. 112 d:~..u.1, ta:Hv r.t.H~ 4uc c pa<.:lÍJc,,_.J. 
)urlspru;JCnc•'t Jl"rtln<:ntc, con~oJcranJo-as <.:<lno in·~~ni!.Jçao, n.~o 
tllt<.:grati1•.1s do t~mpo <.lc scrv1<;0 <lo cmprcl:·'dn. l.o\·r~·s, pnrtJnto, 
<lo <lc~contn cm apr~ç.,, iâ qu~ o Jl"t. H~ \l;J t:t.T cunccrnc a f.~ 
rias uUii:adas, Aproposito, tcJ~os; 

"A imli'Jrt:i.nC::J:I en. dinheiro pag..1 ao Cl'lprcg:~do ;lespcJi~o, a 
título ,J,: r.=:rias, corresponde a vcrJa,tcira in•kn"\:.,~âo, -
n.lo ê :;usçctivcl de cont;~r;~m <lo tempo t!c scr':'1ço. O nn. 
JIS Ja Cun~olld:~ç.io rcfcrc-~c às r.;;ri'ls cfct!vamt>ntc t:ota 
<,1;~<;., n.in ~e f'ntcntlcntlo o ll'C~.mo às 'JIIe con~t l tnt•m oh;ctÕ 
de indcnizução monctii:ia." {IIC • TST- 2.~. rur.mu • l\11. ).;t 
!JlH/75- !.~ l:mtntJrio Tr,,h.llhisu Je C.. llonrim, cit:~<io <l 
fi~. 17 .:n·"apcnsa<Jo. no p~rcccr MTPS 11~ 384/7(). 

"O pu~:a,,.nt'> de fér1a~ n:in ~l'nCC~idas n~ épo<::' ~ !HÓprll 
corrcsponJc ,r. uma tnolcnl:.l<,;~o. nao ,•otlc11J<.J o P"r1<.JJO rcs 
Jl('Ctovo :;c r ~omput 10lo no t• ~·pode '>Cr\J<,;o o.lo !.>mprcgaJo; 
p.tra , o;.• llltq;~ao.:ii'? ;:c,. ~'l'!('.,r..,.V._!b~...!.!!.~ ..... ':.J.~:!.L\~0 . ~ 
~-j~·~,".~'!!8~·-:l~[};~-6·f.:-b";~,i~1·.i·l~)~r1Tos no!:~osJ r.q:=-'I'S't • 

"Se i!S féria:: n:io sii·o goz·adas, ma~ paga<;. como estabelece 
o art. l4l Ua Cl.l', trat.;~.~s<: de intlcniz;~ç.5.o c como tal não 
intt>grn Q h'l~f!O d(' ~('n·iço Jo obreiro." tAC • 3a, Turma -
n~ }.h31/77 • RR Nt 1.:?51/77 ·• Rel. ~lin. C..A.Baraus Silva, 
1•rofefido cm 31.05.77, f>ublic:~Jo no IJJ o.lc 08.07.77). 

19: Por todo o exposto, somos pela rctificação J~ alínea "a", 
in fine. o.lo itl•lf, 2 do art. :n tl:1 l'<>rtaria SPS n9 29/75, no que 
tangc'ã ind<'lli:uçiio_ dccotrcntc tlc :~viso prê·vio. para,ailequao;ãó 
is disposiç<><•s Iq:.n:> p{"rtinrnte,;., o que, cm cons~·qUencia, acar 
t'{'tad. a dcno~::~<;a<> tlos .:~tual..-J.:-ntc superados part>rcr HTPS n't 
38~/11 c rrcjui~::~Jo JJ9 60, "e" Ja· Portaria Ml'I'S n9 l.l86/7S. co!! 
forme o rt\JSSO cnt<"lJJimellto. r, o f'IUCC{"r, sub censura. Em Z2 de 
no~·cmbro llc J9i7. n) Vilma fl<'ltaS de MattõS"""ffiiiC'õn-.!'Cs ·1\ssis·ten 
te Jurfdico n~ 111.614. 1. De acoJ'ÕO c::or.~ o pareCer dt• fls.46/S7"7 
2. ;a. superior consider~<;:iio Jo Sr. Secrctârio-Geral. llm n de .no 
v.cm..luo.dc.1977, n) lno<.:cncio Mnrlir<"~ CoelhO- Con!'>•!ltor Juríd~_cõ. 
71. o::.onsidcr:~o;:ão do Senhor Mjni~tro propondo a apr<ovação do Par! 
ccr n• lll/77 da Consultorin Jurídica (fls. 4ó/58J. J.:m 21 de de 
tcr.obto de 1977. a) J.ui: AssumJ>Çiio Par<Jnloos \'elloso • Secrctirio.= 
Ccr.a,l. Aprovo. [m 21 de de: ... mbro de 1977. a) L. G. do NaSC.lmento 
e Sih•:~ ~ Ministro. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Legísiação Social.) 
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O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Os projetas que 
acabam de ser tidds serão publicados e remetidos às comissões com
petentes. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Concedo a palavra 
ao Senador Eurico Rezende, que falará. em nome da Liderança da 
ARENA. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES. Como L!der, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Esteve reunida ontem a Comissão Executiva Nacional da Alian
ça Renovadora Nacional, após cujos trabalhos expediu a seguinte no
ta: 

Não foi surpresa para ninguém a decisão ontem anuncia
da pelo Senador Magalhães Pinto. Todos a esperavam. Ele te
ria de agarrar-se a um pretexto para evitar a disputa na qual 
os números pudessem dizer bem da expressão da sua lideran
ça político-partidária. 

Na verdade, o Senador somente pleiteou de forma osten
siva a indicação como candidato" à Presídência da República 
junto ao Presidente Ernesto Geisel. Omitiu-se·- sempre no 
Partido, em cujo seio jamais atuou, evitando trabalho normal 
de proselitismo entre correligionários e ignorando delibera
damente a Direção Nacional a que em nenhum momento se 
dirigiu. Preferiu as colunas dos jornais ou a publicidade de te
levisões e rádios e Ilrtlitou os cantatas a pequenas reuniões ou 
a cerimônias perante as quais fazia irradiar, com ignorância 
do que, sobre o assunto, prescreve a lei, as mensagens de 
propaganda. O seu trabalho, de início, visava a- influenciar a 
decisão do Presidente Geisel, com certeza fundamentado em 
análise distorcida da situação político-militar d_o País. 

Indicado o Ministro João Baptista de Figueiredo, o 
Senador Magalhães Pinto afirmou a sua pretensão de ser 
candidato concorrente ao cargo de Presidente da República 
pela ARENA. 

Sem o necessário lastro partidário, que sempre se limi
tou a uma região, acreditava-se houvesse, de sua parte, a fir
me disposição de luta dentro do Partido e perante os correli
gionários. Criou-se, então, a natural expectativa.em torno da 
intensa arregimentação partidária que não houve. 

Aguardou, por certo, em mais um erro de previsão, 
obstáculos burocráticos ou legais que lhe pudessem ser opos
tos à formalização do ple.ito junto ao Partido, o que lhe 
concederia a cômoda posição de vítima. 

Esperou em vão. A ÁRENA não tinha o que perder com 
a disputa e ele não poderia esperar nem mesmo o número de 
votos que lhe justiticasse a pretensão antiga e obsessiva. 

Continuou, assim, paralisado, cingindo a ação a entrevis
tas quase diárias aos jornais e televisões, a que não faltaram 
críticas ao Partido, e a expedientes visando a quebrar a mono
tonia das repetições de anúncios de adesões sempre adiadas, 
que, afinal, não se confirmaram. 

Na luta contra o vazio, prometeu um programa que min
guou num panfleto e nesse se exibiram, por empréstimo, 
idéias alheias; condenou o processo sucessório, do qual quise
ra ser beneficiário; pregou a anistia ampla, antes por ele con
denada; repudiou o que em 14 anos de Revolução apoiara 
sem constrangimentos. Como Presidente do Senado, indica
do pelo Presidente Geise'i e eleito pelos votos da ARENA, é 
dele a clássica e constante resposta à indagação de repórteres 
sobre o que achava das punições revolucionárias: "- E um 
ato revolucionário e, por isso, não discuto." 

Já não havendo o que fazer, apela agora para o escânda
lo sustentado na injúria e, descrente dos próprios títulos, 
mantém a candidatura fora do Partido e da L_c;i_, Ontem, por 

falta de apoio; hoje, pelo abandono dos que preferiram ou
tros caminhos .. 

E falso que os Convencionais comparecerão à Conven· 
ção obrigados por compromissos previamente assinados. 
Apresentado o Ministro João Baptista de Figueiredo pelo 
Presidente de Honra do Partido, Presidente Ernesto Geisel, 
os órgãos partidários e correligionários de todos os Estados 
apontaram·no à Convenção Nacional. Essas manifestações 
não viciam as reuniões de 8 e 9 de abril, porque a Lei não ape· 
nas faculta mas obriga nas convenções ordinárias (onde ases
colhas são feitas também pelo voto secreto) a que os candida· 
tos às direções partidárias sejam apresentados pelo mfnimo' 
de convencionais, sem estipular o máximo. Se o pronuncia
mento prévio dos convencionais comprometesse o sigilo do 
voto, evidente que a lei não consagraria como obrigatório tal 
princípio. Eis o mandamento do art. 47: "O registro de can
didatos e suplentes ao Diretório Nacional será requerido, por 
escrito, à Comissão Executiva Nacional, até 20 (vinte) dias 
antes da Convenção, por um grupo mínimo de 30 (trinta) con
vencionais para cada chapa". 

A condenação do Senador Magalhães Pinto, como se vê, 
volta·se contra a Lei Orgânica dos Partidos. A ARENA nada 
mais fez do que cumpri-la, Não é válido e, portanto, é in
subsistente o seu protesto, segundo o _qual os "convencionais 
comparecerão à reunião prisioneiros de um compromisso as
sinado". Ante a lei o protesto se dissolve. 

A legislação, ap estabelecer o sistema de apoios prévios, 
tem em vista prestigiar as lideranças com o mfnimo de repre
sentatividade, a fim de que possam não apenas participar das 
decisões, mas dos órgãos de direção partidária na medida de 
suas expressões numéricas. A lei se assenta no pressuposto de 
que as convenções comecem bem antes das reuniões, através 
do debate, dos entendimentos entre correligionários, entre li
deranças e liderados. O que importa é assegurar o respeito ao 
voto secreto. Invocá-lo para proibir-se o apoio ostensivo é ne
gar a legitimidade da propaganda eleitoral e do necessário 
trabalho de proseHtismo. 

Em mais de uma oportunidade, o Senador Magalhães 
Pinto sustentou em sua campanha o valor dessa tese, valendo
se da inviolabilidade da arma do voto secreto. Ago_ra esqu~ 
a arma e o que reiteradamente sustentou. Engana-se o Sena
dor ao dizer que o Presidente Ernesto Geisel divide os brasi
leiros. Uma vez mais não se vê corretamente a si nem aos ou
tros, descrendo do poder crítico dos brasileiros; a sinuosida
de dos seus caminhos não engana a ninguém e, por isso mes
mo, não divide a ARENA e muito menos o País. 

O Senador Magalhães Pinto está diante de um grande va
zio. Não é o vazio de uma cerimônia, mas de uma candidatu
ra, que, por sinal, já não existe. 

Ao final, com toda veemência, discordamÕs -do ilustre 
Senador ao pretensiosamente anunciar que no povo "o senti
mento democrático renasceu". Este jamais morreu e porque 
estâ vivo e na consciência de todos os brasileiros, não depen
derá de notórios ressentimentos de uns, nem da conhecida 
ambição de outros." 

Estes, Sr. Presidente, os termos da nota oficial da Aliança Reno
vadora Nacional. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Benjamim Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MOB- RJ. Pronuncia o segui ri
te discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores; 

Estatuto dos Ex-Combatentes do Brasil 

O "Dia da Vitória", que assinala o triunfo das Forças Armadas 
na Europa, será comemorado, com inúmeras solenidades, no dia 8 
de maio. 
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No entanto, decorridos 33 anos do término da II Guerra Mun
dial, os ex-combaten_tes da Força Expedicionária Brasileira (FEP), 
da Força Aérea Brasileira (F AB) e das Marinhas de Guerra e Mer
cante, aguardam, ansiosamente, o andamento e aprovação do proje
to-de-lei que "Cria o Estatuto dos Ex-Combatentes do Brasil", ele 
ainda se encontra na Câmara dos Deputados. 

A proposição define direitos, estabelece normas e diretrlzes, e fi
xa responsabilidade. Todas as leis e decretos (federais, estaduais e 
municipaiS), sobre os ex-combatentes da FEB, da FAB e das Mari
nhas de Guerra e Mercante, serão incorporados a uma só legislação. 
Trata-se de medida apenas regulamentar. 

Os ex-combatentes de outras nações, inclusive os Estados Uni
dos, recebem muitos benefícios. A Administração dos Veteranos (Si
gla VA), órgão que administra para o Governo Americano to'dos os 
beneficias devidos aos ex-combatentes das Forças Armadas Norte
Americanas dos várioS setores de batalha (Segunda Guerra, Corêia e 
Vietnà), possui os seus estatutos. OVA patrocina o maior programa 
de educação de adultos jamais levado a efeito no mu_ndo livre. Um 
dos dispositivos mais importantes do orçamento V A é o pagamento 
em dinheiro de compensação e pensões aos ex-combatentes incapaci
tados fisicamente~ a dependentes de veteranos de guerra falecidos. 

Transcrevemos, para que conste dos Anais do Senado, a Carta 
do Major Hamilton Dantas Minchetti, herói da FEB, que foi publi
cada na pâgina 2 de O Globo, de 18 de março último: 

te'? 

"Estatuto dos Ex-Combatentes 
Os ex-combatentes brasileiros de terra, mar e_ ar estão 

esperando com grande ansiedade a aprovação do projeto que 
cria o Estatuto dos Ex-Combatentes do Brasil, projeto que 
ora tramita no Congresso Nacional. Define direítos, estabele
ce normas e diretrizes, fixa responsabilidade. Pelo que esta
belece o citado projeto, todas as leis e decretos, quer federais, 
estaduais e municipais sobre os ex-combatentes da FEB, se
riam incorporados a uma só legislação. A unificação da legis
lação que beneficia os ex-pracinhas é medida apenas 
regulamentar. Os ex-combatentes de outras nações, inclusive 
os Estados Unidos, recebem muitas espécies de benefícios. A 
Administração dos Veteranos conhecida sob a sigla VA -
órgão que administra pãra- o Governo Americano todos os 
benefícios devidos aos ex-combatentes das Forças Arm'àdas 
Norte-Americanas- possui os seus Estatutos, OVA patroci
nou o maior programa de educação de adultos jamais levado 
a efeito no mundo livre. Um dos itens mais importantes do 
orçamento V A é o pagamento em dinhiero de compensações 
e pensões aos ex-combatentes incapacitados fisicamente e- a 
dependentes de veteranos de guerra falecidos. 

Cumpre-nos, finalmente, esclarecer que o p-róprio Ge
neral João Baptista de Figueiredo deçlarou que a Legislação 
dos ex-combatentes é "desatualizada e contraditória". Cre
mos que não haverá nenhum sacrifício para o Brasil ao fixar 
em estatutos os düeitos e deveres dos que um dia, jovens e 
cheios de amor à Pátria, à liberdade e à democracia, lutaram 
pela paz social, a justiça, o direito, a segurança do Pafs e do 
Mundo Livre. (a.) Hamilton Dantas Minchetti." 

O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP)- Permite V. Ex• um apar-

O SR. BENJAMIM I'A!!AH (MDB - RJ) - Ouço com 
satisfação o aparte de V. Ex• 

O Sr. Orestes Quércla (MDB - SP) - Gostaria de me con
gratular com V. Ex• pela manifestação que faz em favor de um proje
to de lei que hâ muitos anos é uma reivindicação justa, no nosso pon
to de vista, dos ex-pracinhas brasileiros que honraram as nossas 
Forças Armadas na Itália na II Guerra Mundial. Quero tão-somente 
me congratular com V. Ex• pela preocupação reiterada que V. Ex• 
demonstra para com esta matéria, já que tenho ouvido diversas ma~ 
nifestações suas em beneficio desta reivindicação tão justa. 

O SR. BENJAMIM I' ARA H (MDB- RJ)- Muito obrigado, 
nobre Senador Orestes Quêrcia, pelo seu aparte, que vem-na-
turalmente trazer um subsídio valioso a este meu pequeno pronun
ciamento. 

Realmente, é preciso se fazer um pouco mais de propaganda d:: 
algumas leis aprovadas pelo Congresso. Inclusive, em uma lei qUe 
aprovamos em 1962 - não estou muito certo - há um dispositivo 
que foi resultado de uma emenda que apresentei. Referída emenda dá 
um soldo de 2~'~Sargento aos ex-combatentes que não podem prover 
a sua subsistência, desde que se encontram enfermos. De vez em 
quando aparece um, aqui, para pedir uma ajuda, para pedir um 
apoio, porque não podem trabalhar. Ou porque tem uma neurose, 
ou porque tem um defeito físico qualquer, ou porque tem uma per
turbação orgânica, e quando lembram essa lei ficam assustados. 
Quer dizer, houve, inclusive, pouca propaganda de algumas das leis 
que beneficiam os militares. 

Agora, com o estatuto, facilita-se toda essa Legislação que tam
bém não é pequena, feita pelo Congresso em favor dos ex-combaten
tes. 

Fazemos um apelo ao Presidente da República, General Ernesto 
Geisel, no sentido de determinar o apoiamento do projeto que está 
paralisado na Câmara dos Deputados, ou, ainda, enviar mensagem 
sobre o assunto, beneficiando os ex-combatentes. 

O Estatuto não trará nenhum ônus ao País. Fixará, apenas, os 
direitos e deveres, normas e diretrizes dos que, em 1944/45, jovens e 
sadios, combateram bravamente nos sangrentos campos de batalha, 
no mar e no ar, em defesa da democracia e dos altos interesses da Pá
tria, e porque não dizê-lo, também da tranqUilidade do mundo, nos 
seus anseios de justiça e liberdade. 

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

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Franco Montara, por cessão do Sr. Senador Ma~
ro Benevides. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Vinte e cinco municípios plantadores de café, por seus re
presentantes, chegaram hoje a Brasília para transmitir às autoridades 
do País apelo candente na defesa de um dos setores mais importantes 
da nossa agricultura: o café. 

Nesta representação entregue hoje aos Senhor Presidente da 
República, ao Ministro da Indústria e do Comércio, ao Ministi'o da 
Fazenda e ao Presidente do Instituto Brasileiro do Café, a Associa
ção dos Municípios da Nova Alta Paulista, região que congrega 25 
municípios do Estado, dirige um apelo às autoridades no sentido de 
serem assegurados os seguintes direitos ao produtor brasileiro: 

l. Elevação do preço-suporte de garantia para 
CrS 3.000,00 (três mil cruzeiros), com o respectivo finan
ciamento a partir de l"' de abril de 1978; 

2. Que, numa medida de justiça, aludido preço compre
enda, como sempre ocorreu, todos os setores do comércio 
brasileiro de cate; 

3. Imediata extinção do contíngenciamento; 
4. Que o Instituto Brasileiro do Café, receba até o tipo 

7, utilizando como critério o desãgio de preço da mesma for
ma que é dado o ágio para os tipos melhores que o "6". 

Seguem-se as considerações destes representantes da lavoura 
brasileira, transmitidas, hoje, às autoridades de Brasília. 

Quero transmitir ao Senado o teor desta representação, que pe
ço seja considerada parte integrante do meu pronunciamento e, ao 
mesmo tempo, salientar a importância do apoio à nossa agricultura. 

A agricultura foi, no passado, o grande esteio do desenvolvimen
to brasileiro; foi ela que permitiu, inclusive, a nossa industrialização. 
No presente a agricultura ainda é o grande suporte do nosso desen
volvimento. No ano passado a balança comercial brasileira só pôde 
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ter o equilíbrio anunciado devido ao café e à soja, além de outros pro
dutos agrícolas. 

E preciso termos presente que é na agricultura que estão fUturo 
do desenvolvimento brasileiro; é preciso termos presente que a gran
de necessidade do mundo, hoje, é a de alimentos. O mundo estã 
ameaçado pela fome e o Brasil pode ser o grande celeiro da humani
dade. A sua economia saudável deve repousar na agricultura e não 
na cópia de um modelo de desenvolvimento inspirado em países es
trangeiros que dão prioridade a uma indústria sofisticada: a petro
química, produtos derivados do petróleo e outras forma_s çie uma in
dustrialização artificial. 

Ainda recentemente, um dos ilustres representantes do Estado 
de Santa Catarina, Senador Evelásio Vieira, trouxe à Casa um dado 
impressionante que deve ser repetido e debatido com_fr_c;.qtlência, por
que é um atestado do erro do nosso modelo de desenvolvimento. 

Na exportação- na qual o Governo tanto insiste -e eXporta
ção de produtos industrializados, o automóvel recebe um subsídio de 
uma importância equivalente a 50 o_u 49% do seu preço. O automóvel 
que no Brasil custa 100 mil cruzeiros é exportado por 51 mil cruzei
ros, graças a isenções, facilidades que a política económica do Brasil 
considera saudãveis. O produto industrial, pertencente a uma indús
tria tOO% estrangeira, como é a automobilística, recebe um subsídio 
de quase SO%, e o café, a soja, produzidos pelos produtores brasilei
ro'S, na sua exportação recebem não um subsidio, mas o confisco. 

E: preciso modificar, profundamente, o sentido de nossa política 
econômica. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Eminente Senador ... 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- E por isso que. 
com o maior entusiasmo, vimos dar o nosso apoio a esta reivindi· 
cação de 25 Municípios produtores de café e dirigir às autoridades 
do País um apelo para que não desatendam a esta solitação que aten
de não apenas aos interesses desses produtores mas atende 
fundamentalmente, à necessidade de um autêntico desenvolvimento 
brasileiro. 

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Senador Virgílio Távora, 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
vamos desenvolver hoje, que temos um pouco mais de tempo, o 
aparte que oferecemos ontem ao eminente colega da bancada de 
V. Ex•, Senador Orestes Quércia, que sobre o mesmo assu_nto aqui 
nos deliciava coin suas considerações. Eminente Senador, esta políti
ca tão matsinada por V. Ex•s, de suporte às exportações de produtos 
manufaturados, é que permitiu, no ano de 1978, meses de janeiro e 
fevereiro, suportar a nossa balança cpmercial, fazendo com que esses 
produtos, atê em valor absoluto, superassem os produtos primãrios, 
dada a retração da procura destes e a queda de suas cotações interna
cionais. Uma coisa é associarmownos, como ontem dissemos, às 
justas aspirações dos rurícolas e procurarmos, dentro da conjuntura 
em que vivemos, atendê-las no que possível; outra é a troco de um 
movimento reivindicatório que consideramos justo, corno todos os 
movimentos de produtores em favor da melhoria de preços, da 
melhoria de condições de trabalho e, outra, ainda, é, em se 
aproveitando de um movimento reivindicatório, cuidar que isto seja 
motivo para dar mais base à condenação de uma política, ao ver de 
V. Ex•s, errada mais que mostramos, como fato, esses dois meses, 
meses, que estava certa. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - A argumen· 
tação de V. Ex•, nobre Senador Virgílio Tâvora, não invalida aquilo 
que acabamos de dizer. O fato de ter havido um aumento na expor
tação de produtos industrializados, durante dois meses, que permitiu 
um relativo equilíbrio, em nada pode invalidar a tese fundamental a 
que V. Ex", habilidosamente, foge. A tese que sustentamos é que a 
política econômicâ. do Brasil estâ errada. 

O Sr. Virgnio Távora (ARENA- CE) - E nós dizemos que 
estâ certa, 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Estâ seguindo 
modelos estrangeiros, estamos copiando o modelo de desenvolvi
mento de outras nações .. 

O Sr. VlrgüioTávora (ARENA -CE)- Naot E. modelo nosso. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ... desenvolve
mos e apoiamos a indústria de televisão a cores, e os dados estão aí: 
aumentou o consumo de televisão a cores e diminuiu a compra de 
calçados e alimentos. O que é importante para o Brasil? Televisão 
a cores, automóveis, ligações internacionais ou alimentação para o 
nosso povo, para a nossa infância? 

O Sr. Virgílio Tâvora (ARENA - CE) -Tudo é importante 
dentro dos seus respectivos setores. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Tudo é 
importante mãis existe um problema preliminar: é o problema das 
prioridades. (Muito bem!) O que é mais importante, a alimentação 
da criança brasileira, a televisão a cores ou a exportação de automó
veis subvencionados com mais de 40% no seu preço? 

O Sr. Virgflio Távora (ARENA- CE)- Colocado como está, 
V. Ex• vê apenas um ângulo do problema. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - E um ângulo 
fundamental. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Ninguém exporta 
porque deseja, mas porque precisa exportar. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ... é um ângulo 
que interessa ao povo brasileiro, --

Esta é a tese que deve ser bem interpretada. (Muito bem!) 

O Sr. Elelásfo Vieira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Ouço, com 
prazei', o aparte do nobre Senador Evelásio Vieira e, em seguida, o 
'aparte do nobre Senador Agenor Maria, quejâ o havia solicitado. 

O Sr. Elelásio Vieira (MDB - SC) -V. Ex• t).Ovamente faz, 
com muito acerto, com muita objetividade, críticas ne:cessárias ao 
modelo económico estabelecido neste País, que estã empobrecendo a 
grande maioria dos brasileiros e estã favorecendo apenas as multina
cionais. O crescimento da indústria dinâmica de transformação 
chegou, em alguns setores, a 26%, enquanto que o das tradicionais 
atingiu ãpenas 8%. Amanhã terei oportunidade de voltar a abo_rdar o 
assunto, com dados e depoimentos de autoridades do Governo, mos
trando as distorções desta política económico-financeira. V. E:v e a 
bancada do MDB tanto têm falado, da necessidade de se dar mais 
atenção à agricultura que é, em verdade, a via mais rápida para alcan
çarmos o melhor desenvolvimento nacional. E quero dizer isto, a:qui, 
nesta Casa, porque não tem sido falado: houve uma queda na pro
dução agrícola, especialmente do soja, do milho, do arroz e outros. 
Ategawse, exclusivamente, como em razão de condições cl_itnáticas, de 
uma seca prolongada; foi um fator. Mas, é preciso que se diga que a 
produção caiu em razão tambêm da diminuição dos incentivos para 
fertilizantes, e calcário. Foi em razão disso, Senador, que a produção 
em São Paulo, em Santa Catarina, no Paranâ e em Mato Grosso 
decaiu, mas o Governo esconde, estã a alegar apenas que foi em 
razão da estiagem prolongada. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - V. Ex• tem 
razão. Agradeço a contribuição que traz, com novos elementos, à 
tese que nào é apenas de alguns Senadores, não ê apenas a tese do 
MDB, é a tese da Nação brasileira, e o Governo tem que dar atenção 
a isto·:- os burocratas, os tecnocratas têm que reconhecer que estão 
errados, e que se prosseguirem neste caminho levarão o Brasil à des
graça. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Muito beml 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um 
aparte? 
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O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) -Ouço V. Ex•. 
Senador Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) -Senador Franco Mon~ 
toro, congratulo~me com V. Ex• por trazer hoje esse palpitante 
tema. A prova mais flel de que a poHtica econômica do Governo é 
errada é que a agricultura é deficitária. Toda e qualquer- espécie de 
cultura, neste Brasil, é deficitária. A pecuária é deficitária. A prova 
está em que ·nosso rebanho está caindo assustadoramente, porque a 
filosofia do Governo é de sobrepor o financeiro ao económico. 
Vivemos, hoje, neste País, uma aventura que ninguém sabe até onde 
vai. O dinheiro tem tudo. Os juros desenfreados de 60 a 70% ao ano. 
Já hoje os jornais noticiam o Presidente do Banco do Brasil, o Sr. 
Karlos Rischbieter, anunciando que está estarrecido com os juros de 
130% ao ano. Isto é o que se vê no País. O que acontece é o ·seguinte: 
quem tem produção, quem tem trabalho, a cada dia que passa 
está mais deficitário. O poder aquisitivo do povo está caindo assustaM 
doramente. A cada ano que passa, o País se endivida cada vez mais. 
Se isso não for a prova real de que a política econômica está errada, 
o que o Governo quer mais para se provar isso'? Se o déficit aumenta, 
se o poder aquisitívo caí; se-a ínflação campeia no País. Tudo isto é 
uma demonstração fidedigna de que a política econômica governaM 
mental está completamente errada. Parabenizo V. Ex• pelo seu dis
curso e congratulo-me com V. Ex•, pois acho que o Governo precisa 
acordar para essa realidade, porque estamos marchando a passos 
assustadores e acelerados para uma eclosão social neste País. O 
campo está se despovoando a cada dia e as cidades estão superpo
voadas. Muito obrigado a V. Ex~ 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex~ e destaco do mesmo um número - a inflação. A 
manutenção da inflação, nas taxas em que se encontra, é o melhor 
atestado de que essa política não estã certa. 

Ouço o aparte do nobre Senador Virgnio Tâvora e, em seguida, 
darei o aparte ao Senador Orestes Quércia. 

O Sr. Virgflio Távora (ARENA- CE)- Eminente Senador, o 
nosso aparte, depois de tantos apoiados que V. Ex• recebeu, é apeM 
nas para diminuir es,se entusiasmo oposicióiliStii na Crítica que não 
tem bandeiras nem tem limites. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Mas. tem verda
des e tem justiÇa. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE) - Ignora a Oposição 
que o Brasil, hoje, é o segundo Pais exportador do mundo em matêM 
ria de produtos primários, em matéria de produtos agr[colas. Ele po
deria ser exportador desses produtos se a sua agricultura não estivesM 
se desenvolvida, ao contrário do que aqui dizem? Ignora a Oposição 
que não somos mais dependentes, como éramos no passado, de um 
único produto'? Aí sim, é que nos queriam fazer expOrtador e de um 
único cliente das nossas vendas! Ignora a nobre Oposição que temos 
necessidades mínimas e incompreensiveis de importação'? Falar que a 
vida está cara, falar que a inflação está galopante, e por isso conde
nar todo o sistema econômico, é muito fãcil. Mas, aqui já procura
mos solicitar que nos mostrem meios e maneiras de combater a infla
ção, e que sejam diferentes daqueles que o Governo adotou. Amparo 
à agricultura. O que mais querem do que aquilo que o Governo tem 
procurado dar até o dia de hoje, dentro dos meios e recursos disponr~ 
veis? São perguntas que também lançamos à sábia e madura medita
ção de V. Ex•s 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Respondo a 
V. Ex• com dois fatos: o primeiro é que nos últimos três anõS a pro
dução brasileira cresceu 1§%; o lucro confessado dos 50 maiores ban
cos do l3rasil cresceu 260%, portanto, 10 vezes mais. V. Ex• aceita is
so'? E justo? 

O Sr. Vlrgilio Távora (ARENA- CE)- E algo que o Governo 
procura corrigir, Não confundir percentagens sobre depósitos e capi
tal. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB-SP)- O Governo pro· 
cura, mas eu estou julgando o certo. A todo fato que eu aponto, 
V. Ex' Cita as boas intenções do Governo. 

O Sr. Virgílio Tállora (ARENA- CE)- Mas V. Ex• dízer que 
toda a política adotada pelo Governo está errada, hã um exagero nis
to. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Estou atenden
do a um pedido de V. Ex• V. Ex• nos desafiou a apresentar fatos. Eu 
aponto um fato, V, Ex• o reconhece e diz apenas que o Governo tem 
a boa iiltenção de melhorar para o futuro. 

O Sr. Virgílio Tállora (ARENA- CE)- Desafiamos V. Ex• a 
mostrar s_oluções diferentes das adptadas. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a camM 
painha.) - Solicito ao nobre Líder Senador Virgf1io Tãvora que 
aparteie o orador somente com a sua aquiescência. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Estamos aparteando 
com toda a aquiescência de S. Ex•, Senador Montoro, Sr. Presiden
te. 

O SR. PRESIDENTE (José Undoso)- _Os apartes devem ser 
solicitados para o bom ordenamento dos nossos trabalhos e o perfei
to serviço de taquigrafia. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- O nobre Llder 
Senador Virgílio Távora, com todo brilho, competência e honestidaM 
de que todos lhe reconhecem, é um excelente advogado, mas a causa 
é ingrata. 

O Sr. Virgílio Tállora (ARENA - CE) - Advogado não, 
Engenheiro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB-SP) - A causa é 
indefensável. Ninguém, nem S. Ex•, é capaz de defender o dado que 
apontei - que o Brasil cresça 26% e os bancos ganhem 260%, dez 
vezes mais. E se alguém ganhou demais, outros ganharam de menos, 
e são esses que nós aqui representamos, ... 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Ninguém defende 
esse aumento, que deve ser avalisado.sob outro ângulo. 

üSR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- .•. são os que vi· 
vem de salário, são as pequenas e médias empresas, são os funcioná
rios. Quando houve um 8\.lmento Qa inflação de 46%, o reajuste foi 
de 30%, com 16% de esmagamento, os outros aumentaram, o serM 
vidor teve que "apertar o cinto", e teve uma redução, em termos 
reais, e este ano a inflação confessada é de 40% e o aumento foi de 
38%. A diferença foi menor, mas aiti.da foi abaixo daquilo que se tork 
na necessãrio para manter o poder aquisitivo no passado. Enquanto 
os que estão embaixo ganham cada vez menos, os que estão em cima 
ganham cada vez mais. E podemos defender essa política'? 

O Sr. Orestes Quércia (MDB - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Ouço, com pra
zer, o aparte de V. Ex• 

O Sr. Orestes Quércia (MDB- SP)- Nobre Senador Franco 
Montoro, V. Ex• noticia, defende a movimentação de cafeicultores 
do nosso Estado de São Paulo, do Paraná, de Minas Gerais, do 
Esplrito Santo, que estão reivindicando melhorias na comercializa
ção e na assistência à produção. Quero, com a permissão de V, Ex•, 
apenas aduzir argumento a :;eu díscurso. Ainda ontem, falei sobre o 
assunto. Os produtores de café querem melhorias no preço do produ
to; justificam a necessidade dessa melhoria e a exigem. democrati
camente. 
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O nível do preço internacional está bom. O_lBC_v~ll_de bem o 
café. No entanto, o consumidor brasileiro paga preço elevado pelo 
café que consome, e o produtor dem:OriSfr·a- que recebe pouco. Então, 
quem fica com o dinheiro? O IBC. Por quê? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- V. Ex• tem to
da razão. 

A argumentação dos cafeicultores demonstra a procedência 
completa da sua reivindicação. 

Agradeço a contribuição de V. Ex•, e, neste ponto, respondo à 
segunda objeção do nobre Senador Virgílio Távora. 

Disse S. Ex~ estamos dando apoio completo à agricultura. Pois 
é !~3o que estamos pleiteando. Gostaria que S. Ex• apoiasse, como 
estamos apoiando, a reivindicação dos produtores. O que eles pe
dem? Pedem a garantia do preço, a garantia de 3 mil cruzeiros pela 
saca, garantia perfeitam:en.te razoável. Pode representar algum risco. 
E a subvenção, é a colaboração que o Poder Público deve dar, e que 
a agricultura pede. Ã indústria se dá tudo, no entando à agricultura 
se recusa aquele mínimo que garanta ao produtor o preço assegu~ 
rado, para que não tenha prejuízo na sua produção. E. a primeira das 
necessidades. 

Nobre Senador Virgítío Távora, V. Ex• concorda com a rei
vindicação dos cafeicultores, V. Ex• subscreve a reivindicação dos 
cafeicultores? 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE)- Eminente Senador, 
quando passou da primeira para a segunda fileira da bancada, 
V. Ex• veio menos, a plenário, porque ontem jã nos manifestávamos 
a respeito do assunto. Mas não fugimos à resposta. Não. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- V. Ex• concor
da com a reivindicação? 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Mostramos justamen
te que, quando o Governo disse que estava assentado o preço de ga
rantia em dois mil e quinhentos cruzeiros, os estudos mostravam que 
não podia passar de dois mil e quinhentos cruzeiros. Apenas repeti
mos a V. Ex• o que ontem dissemos aquí. V. Ex• diz que à agricultu
ra não se dá nada. Então, o que se dá ao trigo? O que se dá às pró
prias exportações de milho? Os juros subsidiados à agricultura? En
tão, não se dá nada? Numa generalização, V. Ex• faz afirmativa des
sa ordem. Mas, não queríamos deixar passar ... 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não se dâ o 
que a agricultura pede, ou seja, o preço mínimo. 

O Sr. Virgt1io Távora (ARENA - CE) - Dá o que se pode. 
V. Ex• nos permita terminar o aparte àquela sua primeira afirmativa 
se era justo, se estávamos de acordo com os lucros excessivos do ban
co. Não. Não estamos. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Parabéns. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- E por que foram libera
dos os juros? 

O Sr. Virgflio Távora (ARENA- CE)- Tanto não estamos de 
acordo que V. Ex's, a começar pelo eminente Senador Roberto Satur~ 
nino, acreditamos que em breve vão bater palmas aqui, nesta Casa, 
quando se vir que esses lucros tão grandes não tanto quanto afirma
do não podem ficar pertencendo a essas entidades bancárias. Por que 
os juros são altos? Justamente porque houve necessidade da repres
são de demanda. Por que se fez a repressão de demanda? Foi apenas 
pelo desejo de ser impopular'? Não. Foi porque justamente estáva
mos com inflação galopante. E porque estávamos com a inflação 
galopante é que precisávamos diminuir essa inflação, contra a qual 
todos os Senhores lutam; e porque estávamos com a inflação galo
pante é que foi necessãrio restringir o c-rédito, e, restringindo o crédi
to, crescia inicialmente a demanda em relação à oferta. Qualquer 
compêndio de Economia diz isto. Há luta. Diremos sempi"e a V. Ex', 
repetindo palavras de professor que hoje está à frente dos destinos 
das finanças do Brasil: "a inflação realmente asfixia mas o desequiH-

brio da balança comercial, do balanço de pagamento esmaga e ma
ta". 

Os Srs. Lázaro Barboza (MOB - GO) e Jarbas Passarinho 
(ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Darei o aparte 
antes ao Senador Lázaro Barboza, e, em seguida, a V. Ex•, para 
responder, talvez em conjunto, às duas observações. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Eminente Senador 
Franco Montara, a defesa tentada pelo eminente Vice~Uder Senador 
Virgílio Távora não convence a ninguém das razões que O Governo 
possa ter. Na verdade, não se combate a demanda excessiva de crédi~ 
to liberando a .taxa de juros. Se os lucros bancários jâ eram mons
truosos, com a liberação das taxas de juros, que passaram a ser 
cobradas à la volontê, evidentemente chegando até o absurdo de 
130%, veja V. Ex• que há uma contradição. O nobre Senador Virgí
lio Tãvora falava há pouco dos incentivos que o Governo dá à agri
cultura, citando, inclusive, a produção de milho. Eminente Senador 
Franco Montoro, vou narrar ao Senado fato gravíssimo, que deseja
va revelar em discurso que estou estruturando a respeito do proble
ma ·agrícola, exatamente em relação ao milho. O que aconteceu no 
ano passado com esse produto? O Governo ãdquiiiu, basicamente, 
toda a produção de milho nacional ao preço de 58, 60 e 62 cruzeiros 
a saca. Entretanto, 48 horas após o encerramento das entregas por 
parte dos produtores aos órgãos do Governo, o milho passou a ser 
cotado a 120 cruzeiros'a saca, e o Governo acabou fatorando, basi
camente, 100% sobre o preço pago ao produtor: 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Muito obriga
do a V. Ex• pela magnífica contribuição. 

Ouço, agora, o aparte do nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Nobre Senador 
Franco Montara, a primeira parte de minha intervenção - se 
V. Ex• me permite- é para congratular-me com a sua rentrée nesta 
sessão legislativa. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - A nossa luta 
continua- é o nosso slogan de campanha. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- ~verdade. Isto é 
bom, porque, sempre que se tem uma bandeira levantada, a vitória 
corresponde ao início do fim. E é bom porque, sem vitória, V, Ex' 
continue com a bandeira na mão. Além do mais, V. Ex• está empol~ 
gando a Casa como verdadeiro Líder da Bancada do MOS. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) ~ E. intriga da 
oposição à Oposição. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Entendo que 
V. Ex' não atingiria ao seu humilde Colega com o qualificativo de 
intrigante. V, Ex• nunca diría isso a quatro- -paredes. -Aqui, faz 
alguma concessão à sua própria Bancada, tentando atingir aquele 
que tanto o admira. Apenas estou, aqui, derramando uma admira· 
çào que ê pública, e não me sinto proibido de dizê. la publicamente. 
V, Ex• realmente está mostrando o Líder que sempre é. Apenas para 
um ponto peço precisamente a sua responsabilidade de liderançâ, e 
nisso vai também uma palavra que talvez atinja, em parte, o meu 
Vice-Líder, que acabou de discutir com V. Ex•, e que aceitou que os 
lucros dos bancos são exagerados, demasiados. V. Ex• tocou precisa
mente neste ponto. Desde togo devo salientar que não adiiinta tentar 
caracterizar~me como banqueiro, porque é um pouco difícil. Sou uril 
empregado, sou um assalariado, ganho uma gratificação de 
comissão por função exercida. Não tenho controle acionário. Gosta
ria que V. Ex• prestasse atenção a este dado: na instituição em que 
tenho atividade, instituição essa que era a nona do Brasil - V, Ex• 
falou nos ciriqUenta primeiros bancos em ordem de importância, 
com quatro bilhões de depósitos, o resultado operacional no ano 
passado foi de cem milhões, o que significa, nobre Senador Franco 
Montoro, seguramente, 3,3% de resultado. Falando V. Ex• em 
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duzentos e cinqUenta e tantos por cento, aí concluo _que, entre os 
cinqUenta bancos, não haverá quarenta e nove ganhando por noven
ta e seis. Pretendendo dar resposta à indagação de V. Ex", nosso 
nobre Vice-Líder fala precisamente num ponto em que os bancos 
todos já estão asfixiados - o volume de compulsória, que prati
camente, corresponde à metade do capital depositado. Neste caso, 
fico com o pensamento no nobre Senador Roberto Saturnino, 
quando S. Ex• faz_ a distinção entre os bancos de investimentos e os 
bancos mercantis. Não sei se V. Ex• gostaria também de perfilhar a 
tese, que acabaria criando o BANCOBRAS. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Nobre 
Senador, agradeço o aparte de V. Ex• 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- V. Ex• gostaria 
que eu continuasse a expor o problema? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Não. Acho que 
o problema de verificar ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Quero salientar 
que ficaria com o pensamento do nobre Senador Roberto Saturnino, 
quando distingue os bancos de investimento dos bancos mercantes e 
caracteriza a função de um ramo em função de outro ramo, na sacie:. 
dade neocapitalista em que vivemos. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- V. Ex• se refere 
a um dos cinqUenta bancos. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Estou só dando 
um exemplo. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Per_mita-me 
confessar a ignorância, não sei nem o nome do banco a que V. Ex• 
pertence. Nem vou citar o nome também, por isso não posso saber a 
situação exata dele, se os lucros foram estes ou não. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- Perdão, Senador 
Franco Montara. V. Ex• jâ me agrediu no primeiro momento, 
chamando-me de intrigante, no segundo está admitindo que lhe dou 
um dado falso. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - V. Ex•. com 
aquela habilidade que todos lhe reconhecem, costuma, se me permite 
a expressão, fazer um sofisma freqUente. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Eu sou um sofist~ 
e V. Ex• é Sócrates. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - V. Ex• passa 
do abstrato para o concreto. Eu uso uma expressão clâssica- intri
gas da Oposição- e V. Ex.• diz: chamou-me de intrigante. Isto é um 
jogo de oratórJJ., mas que não impressiona ninguém. Não é com este 
sorriso nos lábios, encantador, que V. Ex• hã de se consid_er.ar ofen
dido. Eu não o chamei de intrigante, todo mundo sabe o respeito que 
temos por V. Ex• De modo que é uma passagem ligeira, do ponto de 
vista retórico, que V. Ex• faz. Da mesma forma em relação ao ba_n
co, mas quero responder muito simplesmente: não conheço o ban
co, não sou especialista em bancos, mas tenho um dado objetivo, 
incontestável e incontestado. E que os 50 maiores bancos tiveram, 
nos três últimos anos, um lucro de 260% e o aumento da produtivi
dade foi de 26%. Agora, quem ganhou mais, quem ganhou menos, é 
um assunto a ser resolvid~ ,entre os banqueiros. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a 
campainha.)- O tempo -de V. Ex• jâ terminou, portanto solicito 
que conclua o seu discurso. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) -Agradeço, Sr. 
Presidente, a tolerância de V. Ex• por eu ter ultrapassado alguns 
minutos do tempo que nos era destinado. Mas concluo voltando à 
colocação simples do problema. O que pedem os agricultores é a 
garantia do preço mínimo. Aqui se disse, em nome do Governo, que 
ele está disposto a dar esse mínimo. Pois bem, acabo de receber a 

informação de que o Ministro da Indústria e do Comércio respondeu 
a essa comissão que veio a Brasma que não poderá dar o preço de 
garantia solicitado pelos produtores de café. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Mas, Ex•, isso 
dissemos ontem aqui! 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Peço a V. Ex• não 
coriceder mais apartes, pois não dispõe de mais tempo para tal, e 
também à Liderança da Maioria a que colabore com a Mesa para o 
bom ordenamento dos trabalhos. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDP- SP)- Não concedi o 
aparte, Sr. Presidente. 

E concluo dirigindo ao Senhor Presidente da República, ao 
Ministro da Fazenda, ao Ministro da Indústria e do Comércio e ao 
Presidente do IBC que assegurem, pela garantia efetiva, que é a do 
preço mínimo, a continuidade da agricultura brasileira, porque dela 
depende o efetivo desenvolvimento de nossa Pátria. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCO 
MONTORO. EM SEU DISCURSO: 

Adamantína, 27 de março de 1978. 

Excelentíssimo Senhor Presidente. 
A- -Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista -

AMNAP -, que congrega 25 municípios da região, em cujo solo 
estão plantados 35% (trínta e cinco por cento) dos cafeeiros do Esta
do de São Paulo, buscando traduzir os justos anseios das classes pro
dutora e comercializadora de café, toma a liberdade de submeter a 
alta apreciação de Vossa Excelêncía, as reivindicações adiante formu
ladas. 

Absolutamente convicta de que a sensibilidade do Chefe da Na
ção, acusará a prioridade inafastâvel a ser dada ao angustiante apeio 
desta hora, a AMNAP, fazendo sua, a voz coletiva dos produtores, 
reivindica: 

L Elevação do preço-suporte de garantia para CrS 3.000,00 
(três mil cruzeiros), com o respectivo financiamento a partir de 1" de 
abril de 1978: 

2. Que, numa medida de justiça, aludido preço compreenda, co
mo sempre ocorreu, todos os setores do comércio brasileiro de café; 

3. Imediata extinção do contingenciamento; 
4. Que o Instituto Brasileiro do Café, receba até o Tipo 7, utili

zando como critério o desâgio de preço da mesma forma que é dado 
o ágio para os tipos melhores que o "6". 

Os cafeicultores, objetivando cooperar com a política de reten
ção do IBC que visava provocar a elevação de preços no mercado 
externo e atendendo aos pedidos do Presidente do órgão, deixaram 
de vender o seu produto hã alguns meses por melhores preços, deten
do-o, por isso mesmo até agora, o que agrava as dificuldades da clas
se. 

Senhor Presidente: 
No elevado espírito de justiça de Vossa Excelência, muitas vezes 

testemunhado perante os olhos da Nação, repousam as derradeiras 
·esperanças de equacionamento para os graves problemas que afligem 
os responsáveis pela produção de café, posto que, reiteradas e nume
rosas tentativas já efetivadas, resultaram infrutíferas. 

O atendimento ao apelo de São Paulo é esperado pelo Brasil, co
mo uma decisão justa e histórica do Chefe da Nação. 

Respeitosamente. - Paulo Tahara, Presidente da AMNAP
Prefeito de Dracena - Gildomar Pax Pedroso, Secretário da 
AMNAP- Prefeito de Adamantina. 

Excelentíssimo Senhor 
General Ernesto Geisel 
Digníssimo Presidente da República Federativa do Brasil 
Palácio da Alvorada 
Brasil ia- DF. 
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Lourival Baptista. 

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

Tive a oportunidade de apontar desta tribuna o significado do 
POLO:f:ibRDESTE para a solução real de problemas seculares dare~ 
gião ru'ral do N ardeste. e ele instrumento eficaz para o desenvol
vimento rural integrado nordestino, a meu ver o objetivo mais 
importante a ser alcançado no N ardeste. 

No meu Estado, o POLONORDESTE já alcançou resultados 
excelentes no Projeto Tabuleiro Sul, que abrange região das mais 
adequadas para .a execução dessa politica integrada de desenvol
vimento rural, beneficiando populações que têm sabido correspon
der plenamente ao esforço do Governo. O êxito alcançado no Proje
to Tabuleiro Sul, motivou que ó Governo sergipano, sensivel às ma
nifestações dos trabªlhaQ_gres rurais, reivindicasse, junto ao Ministé
rio do Planejamento, a inclusão no Projeto Tabuleiro Sul d_g~ Mu
nicípios Lagarto, Ri"C!.chão do Dantas, Tobias Barreto, Simão Dias e 
Poço Verde. Isso se tornou uma ardente reivindicação do povo 
sergipano, apoiada pelo Governador José Rollemberg Leite com en
tusiasmo. Nessa região hã grande número de produtores sem terra, 
que precisam ser organizados em bases de cooperativas, através do 
modelo desenvolvido no ~tado e naquela região com resultados 
excelentes, conforme é do conhecimentQ do eminente Ministro Reis 
Venoso. 

No Município de Siffião DiaS- hã uma cooperativa agrícola em 
bom desenvolvimento, que vem estimulando a produção de alimen
tos bâsicos e deficitários no meu Estado, sobretudo batatinh.i; milho 
e feijão. O trabalho dessa Cooperativa merece total apoio, inclusive 
para que possa expandir suas fronteiras. Isso só seria viãvel, con
forme estudos técnicos jã realizados, através dos beneficias do 
POLONORDESTE. 

O Municípío de Poço Verde é o maior produtor de feijão, 
alimento básico de nosso povo, cuja produção o Governo Federal 
estã empenhado em estimular. E ele produzido por pequenas 
propriedades, num quadro típico para a atuãção do 
POLONORDESTE. Nesses mesmo Município, poderã ser aproveita
da a bacia do Rio Real. A construção de uma pequena-barragem 
permitiria a irrigação de 1000 hectares, abrindo alternativas de 
produção das mais importantes para o Estado. 

Os estudos realizados pelo Go_verno sergipano demonstram, de 
outro lado, as excelentes possibilídades de articulação agricultura~ 
indústria, tanto pela potencialidade agricola da ãrea como pela exis~ 
tência de iniciativas em termos de agroindústrias vinculadas às pró~ 
prias Cooperativas, como se dá com o beneficiamento do flimo na 
COO PER TREZE, sediada em Lagarto. 

Sr. Presidente, os Municípios por mim enumerados no início 
deste discurso congregam a maioria dos cooperados da 
COOPERiREZE, que abrange seis cidades do Sul sergipano, das 
quais apenas duas - Salgado e Boquim - estão abrangidas pelo 
Projeto Tabuleiro Sul, com o que a maior Cooperativa dO Estado 
pouco se aproveita do POLONORDESTE. A área dos cinco Munici
pios que se quer abrangidos pelo Projeto Tabuleiro Sul tem 3.493 
(três mil e quatrocentos e noventa e três) quilômetros quadrados e 
dispõe de 17.326 (dezessete mil e trezentos e vinte e seis) hectares de 
terras cultivadas, nela a população alcançando, segundo dados de 
1975, um total de 140.275 (cento e quarenta mil e duzentos e setenta e 
cinco) habitantes. 

Sr. Presidente, na verdade, a inclusão de Lagarto, Tobias 
Barreto, Riachão do Dantas, Simão Dias e Poço Verde na programa~ 
ção do POLONORDESTE é m~c:iida natural e que precisa ser 
adotada com urgência. E isso impresciÕdível ao êxito do 
POLONORDESTE no Estado de Sergipe e, de outro lado, constitui 
medida que os resultados alcançados pelo Projeto Tabuleiro Sul 
apontam como necessária à consecução dos objetivos visã.dos pelo 
POLONORDESTE. Grandes os benefícios que disso decorreriam 
para o meu Esta~o e, especialmente, para a população da região. 

Sergipe dispõe de ampla e pioneira experiência no tocante a 
Cooperativas Rurais e possui tudo que é necessário ao pleno êxito do 
POLONORDESTE, tudo indicando o atendimento da aspiração a 
que me venho referindo, que possibilitaria êxito raro e invulgar de 
deserivolViiilento rural integrado em ampla e rica região dó Estado. 

Eis porque tenho a convicção de que a reivindicação já levada 
ao exame do Ministro Reis VeUoso será atendida. Absolutamente 
seguró da necessidade e importância da medida, junto, desta tribuna, 
meu apoio à iniciativa do Governador José Rollemberg Leite e 
formulo apelo ao Ministério do PlanejamentO no sentido de atender 
a tão justa aspiração de Sergipe o mais- rãpido possível, abrindo ru
mo para formidável êxito do POLONORDESTE em meu Estado! 
(Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES: 

Altevir Leal - José Guiomard - Evandro Carreira -
Alexandre Costa - Fausto Castelo-Branco - Helvídio Nunes -
Virgfiio Távora - Jessé Freire - Domício Gondim - Teotônio 
Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista - Heitor Dias - Luiz 
Viana- João Calmon- Roberto Saturnino- Vasconcelos Torres 
- Benjamim Farah - Magalhães Pinto - Franco Montara -
Osires Teixeira - Mendes Canale - Saldanha Derzi - Evelãsio 
Vieira- Otair Becker- Paulo Brossard- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a me~a. requeri
mento que serã lido pelo Sr. t ~>-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 36, DE 1978 

Senhor Presidente 

Com apoio no art. 238, item I, letra c do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro me seja fornecido cópia do contrato assina
do com a CONFEDERAL para o serviço de limpeza e conservação 
das dependências do Senado Federal. 

Sala das Sessões, 29 de março de 1978.- Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Nos termos regimen
tais o requerimento é deferido pela Presidência, devendo ser 
encaminhado ao órgão competente para as providências necessárias. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES) - Sr. Presidente, peço a 
palavra para formular uma reclamação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
Senador Dirceu Cardoso para S. Ex• formular uma reclamação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para uma obser
vação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Folheei o Regimento Interno e não encontro apoio para a 
minha reclamação. t. a seguinte a minha reclamação: há dias, jã nem 
me recordo mais, fofmulei um pedido a V, Ex• no sentido de me ser 
fornecida, diariamente, a resenha que a Voz do Brasil transmite do 
Senado. Quero crer que, por despacho de V. Ex•, o papel foi enviado 
para a Junta lnteramericana de Defesa, porque, até hoje, não ti
vemos resposta sobre o requerimento formulado. Como o Regi~ 
menta não trata do assunto, só a liberalidade, a boa vontade, o 
resguardo da Mesa, a dignidade do Regimento Interno só isso, que 
está afeto a V. Ex• e a sua alta compreensão, é que poderá justificar 
a demora de me ser fornecida a Voz do Brasil. 

Por que, Sr. Presidente, a Oposição e alguns de seus integrantes 
não têm sido fielmente tratados pela Voz do Brasil? Pelo menos, 
daquilo que digo sou eu o juiz das minhas expressões. Tenho lido e 
ouvido na Voz do Brasil interpretações que não são minhas, de 
assunto que trato em plenário. 

Ainda mais, Sr. Presidente, a Voz do Brasil tem dado até mais 
imp..::rtãncia a apartes, aqui proferidos por determinados Senadores, 
do que a discursos e temas levantados por Senadores da Oposição. 
Vou repetir para que não se confundã o que estou dizendo. Simples 
aparte de determinados Senadores da ARENA merecem n~ Voz do 
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Brasil, transmitida para o País, mais tempo e mais linhas do que 
discursos, teses levantadas por Senadores da Oposição. 

Hã dias ouvi um discurso do nobre Senador .Leite Chaves em 
que fez críticas âsperas e duras ao Governo e houve até, 
Sr. Presidente, uma interrupção na transmissão. Mas, quando !: a 
defesa cerrada do Governo, tudo corre às mil maravilhas, como no 
melhor dos mundos possíveis. 

Sr. Presidente, se é difícil, vou entrar, todos os dias, com um 
requerimento, pedindo o Boletim da Voz do Brasil. Todos os dias! 
Vou cansar a Mesa e vou cansar V. Ex• Quero acompanhar, porque 
sou eu o juiz do que digo; não é V. Ex• e nem a Voz do Brasil, sou eu 
o intérprete do que eu digo. 

Sr. Presidente, V. Ex•, que despachou a matéria para a Junta 
Interamericana de Defesa, até hoje, não deu resposta, ou melhor, 
não atendeu a simples reclamação do obscuro e humilde Senador do 
MDB. Humilde, mas, quando pisado, Sr. Presidente, a Mesa vai 
saber quem é o Senador que ora ocupa esta tribunal 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Esclareço ao nobre Se
nador pelo Espírito Santo que a sua petição foi encaminhada à 
Comissão Diretora, consíderando os aspectos especiais e singulares 
que ela encerra, face à própria explanação que V. Ex• acaba de 
fazer. Esclareço, também, que a Comíssão Diretora se reúne de 15 
em IS dias. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está finda a hora do 
Expediente. Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n.., 293, de 1976-Complementar, do Senhor Senador Vascon
celos Torres, que introduz modificação na Lei Complemen
tar n9 26, de 11 de setembro ôe 1975, para o fim de permitir a 
utilização do PIS-PASEP na aquisição ou construção de casa 
própria, tendo 

PARECERES, sob ni'S 454 e 455, de 1977;- das Comis
sões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade e, no mérito, favorável; e 

-de Legislação Social, contrário, com voto vencido, em 
separado, do Senhor Senador Nelson Carneiro e voto venci
do dos Senhores Senadores Lãzaro Barboza e OresteS Quér
cia. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a 
votação adiada por falta de quorum. 

Nos termos dos arts. _322 e 328 do Regimento Interno, a vota
ção do projeto será feita pelo processo nominal, dependendo a sua 
aprovação do voto favorável da maioria da composição da Casa. 

Vai-se proceder à votaÇão, pelo processo eletrônico. 
Votarão em primeiro lugar os Srs . .Líderes, votando Cm seguida 

os Srs. Senadores. (Pausa.) 

O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA. Para uma questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) - A minha questão de ordem 
V. Ex•, praticamente, já a resolveu. S_olicitaria que V. Ex• suspen
desse a sessão por cinco minutos, e convocasse os Srs. Senadores nos 
seus gabinetes, porque hã número em excesso na Casa, mas no pléná
rio não. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A Presidência, portan
to, suspende a sessão por cinco minutos, para convocar os Srs. Sena
dores ao Plenário. 

Está suspensa a sessão. 
(Suspende às I 5 horas t! 47 minutos a St!ssào é rt!aberta às 

15 horas e 50 minutos.) --

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A Presidência, ve· 
rificando quejã hã número em plenário, vai proceder à votação. 

Os Srs. Lideres já podem votar. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Paulo Brossard - Eurico Rezende - Ale;.c:andre Costa -
Augusto Franco - Braga Junior - Cattete Pinheiro ~ Daniel 
Kríeger- Gustavo Capanema - Heitor Dias- Helvídio Nunes
Henrique de La Rocque- Italívio Coelho- Jarbas Passarinho
José Sarney- Lenoir Vargas- Lourival Baptista- Luiz Cavalcan
te- Milton Cabral- Murilo Paraíso- Osires Teixeira- Renato 
Franco- Ruy Santos- Saldanha Derzi- Vasconcelos Torres
Virgílio Távora - Wilson Gonçalves - Adalberto Sena - Agenor 
Maria- Amaral Peixoto - Benjamim Farah -Dirceu Cardoso
Evelásio Vieira- Franco Montara- Hugo Ramos -Itamar Fran
co - Lázaro Barboza - Leite Chaves ...,. Marcos Freire - Mauro 
Benevides- Roberto Saturnino, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Yot_aram fa
voravelmente ao projeto, 40 Srs. Senadores. Aprovado. A matéria 
irâ à Comissão de Redaçào. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 293, DE 1976 
Complementar 

Introduz modificação na Lei Complementar n9 26, de 11 
de setembro de 1975, para o fim de permitir a utilização do PIS
PASEP na aquisição ou construção de casa própria. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 E acrescentado ao art. 4'i' da Lei Complementar n9 26, 

de 11 de setembro de 1975, o seguinte§. 49: 
"§ 49 A todos os participantes é permitido utilizar o saldo das 

respectivas contas como parte do pagamento destinado à aquisição 
ou construção de casa própria." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 9, 
de 1978 (apresentada pela Comissão de Constituição e Jus
tiça como conclusão de seu Parecer n9 51, de 1978), que 
suspende a execução do art. 10 do Decreto-lei Federal n9 
1.216, de 9 de maio de 1972 e do § 29 d_o art. 98 da Lei Paulista 
n9 440, de 24 de setembro de 1974. 

Em votação o projeto. Os Srs. Senadores que o aprovam, quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado. A matéria vai à 
Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 480, de 
1977, do Senhor Senador O ta ir Becker, solicitando a transcri
ção, nos Anais do Senado Federal, de artigo referente à eman
cipação política do Município de Luiz Alves, Estado de San
ta Catarina. 

Em votação o requerimento. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Peço a palavra, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Tem a palavra o nobre 
Senador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação, 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De autoria do nobre Senador Otair Becker, tem o Senado a 
oportunidade de votar, em turn-o único, um requerimento que solici
ta a transcrição, nos Anais do Senado Federal, de artigo referente à 
emancipação política do Município de Luiz Alves, no Estado de San-
ta Catarina. - -

Sr. Presidente, com referência às. transcrições, o humilde e 
obscuro Senador que ocupa esta tribuna fez, no passado, observa
ções e reclamações à Mesa, porque votâvamos os requerimentos sem 
que tivéssemos conhecimento, ao menos, do seu teor. Feita a 
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reclamação, foi mandada a quem de estilo. Quero crer que a Mesa, 
tomando conhecimento da justiça da reclamação feita, mandou dis
tribuir, no ano passado, xerox ou fotocópias das proposições, em 
que os Senadores requeriam transcrições nos Anais da Casa. 

Hoje, o requerimento do nobre Senador Otair Becker vem 
acompanhando, isoladamente, em folha avulsas, Sr. Presidente, de 
um avulso, que eu tenho, de três Senadores americanos; c-o-ffiCaracte
rística de um papel que possa ser lido, de um papel que possa ser 
manuseado não um pedaço de papel como o que se distribui aqui no 
Senado Federal. 

E, Sr. Presidente, enquanto para o requerimento que eu fiz, em 
outubro do ano passado, houve exigências, neste caso a Comissão de 
Constituição e Justiça não deu o seu parecer sobre o assunto, a mesa 
jã tomou as suas providências e manda distribuir, então, as foto
cópias dos requerimentos que nós devemos aprovar. 

Ora, veja o Senado a justiça de dois pesos e duas medidas da 
Mesa, da nossa Mesa, da Mesa que preside o Senado. 

Quando eu pedi que me fosse enviado a súmula de A Voz do 
Brasil, súmula que não tem interesse nenhum, assunto secreto 
nenhum, porque jâ foi lida no noite anterior para o Brasil inteiro, 'a 
Mesa mandou pedido para a Comissão Diretora, que vai estudar o 
assunto, as suas implicações, as suas rafzes filosóficas, as suas con
seqüências, o seu desdobramento. 

Pois bem, o mesmo Senador pedindo que fosse encaminhado 
fotocópia dos requerimentos, de proposição que se encontra na 
Comissão de Constituição e Justiça, mas a Mesa jã tomou as provi
dências, manda num papel solto, espalhado pelas bancadas, não 
avulso e que tratam os regimentos internos de todos os Senados do 
Mundo; isto aqui ê um monte de papel de tamanhos diferentes, cores 
diferentes. formas diferentes, grampeados e que se distribuem aqui 
como avulso do Senado, quando o Senado gasta fortunas imprindo 
discursos de Senadores. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - ~ermite V. Ex• um 
aparte? 

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

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Acho que o que foi distri
buído ê muito mais importante do que o avulso, porque ê um xerox 
da matéria que se quer transcrever, não há possibilidade de erros e, 
em baixo, tem a autenticação - Senado Federal, Protocolo tal etc., 
requerimento,- quer dizer, tem toda a autenticidade, e isto é muito 
do que a sua impressão pela Grãfica. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- V. Ex• ouviu 
cantar o galo e não sabe onde. Desculpe, mas V. Ex•, como bom 
baiano, como bom ouvidor, ouviu cantar o galo, mas não sabe onde. 

O S..-. Ruy Santos (ARENA - BA) - Agora é que estou 
sabendo que V. Ex• é galo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- E estã sabendo 
tarde! 

Nobre Senador, o que reclamo é que o fornecimento da xerox 
ou da fotocópia não se encontra regulamentado no nosso Regimento 
Interno. E. uma proposição minha que se encontra na Comis_são de 
Constituição e Justiça, com parecet favorável, quero crer, do ilustre 
Senador, nosso· prezado amigo, Wilson Gonçalves. Com parecer 
favorável, mas, como a idéia é boa, a Mesajã manda distribuir, com 
antecipação, essas folhas avulsas, à guisa de avulso. 

Portanto, Sr. Presidente, quando a Mesa quer, faz, quando não 
quer, manda para a Comissão Diretora ou para qualquer outra 
Comissão da Casa. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BAl:- Prejudicando V. Ex.• .. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- !'.,prejudicando 
não digo, porque não hã prejuízo nenhum, mas para contrariar o Se
nador. 

Sr. Presidente, se a Mesa quer luta, vai ter luta, de hoje atê o dia 
8 de dezembro. Hasteio a minha bandeira de luta. A Mesa vai encon
trar um Senador que vai lutar pelo Regimento Interno, pelo cum
primento das boas normas, porque o Regimento preside o Senado, 
acima de tudo, acima de nós e acima da própria Mesa. 

Então, o nobre Senador Ruy Santos não percebeu o ponto em 
que fixei a minha questão de ordem. E que nuni caso, -sem apoio do 
Regimento, sem a decisão da Mesa, sem a decisão da Comissão de 
Constituição e Justiça, ela manda espalhar os avulsos desses 
requerimentos; no outro caso, um simples pedido de cópia da Voz do 
Brasil lida nas noites antedares para o Brasil inteiro, a Mesa manda 
para a Comissão Diretora. Dois pesos e duas medidas. Engana-se 
V. Ex• Não se encontra no Regimento, em parte alguma do 1~> ao 
art. 452, nenhuma alínea, nenhum dispositivo, nenhum inciso, 
nenhuma letra, nenhum número, nenhum dispositivo qualquer, que 
fale que os requerimentos cuja transcrição ê solicitada pelos Srs. 
Senadores deva ser acompanhado da fotocópia dos mesmos. Não 
há. V. Ex• me cite. V. Ex•, que está liderando agora a Bancada da 
ARENA, já que a Bancada da ARENA da primeira fila não está 
agüentando o fogo cerrado e pediu uma alça à Bancada da Bahia, 
V. Ex~ rne responda. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- V. Ex• não tem condi
ções para me fazer líder da minha Bancada. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Estamos no en
caminhamento de votação, e não pode haver apartes. O orador dis
põe de der minutos para fazer o encaminhamento, e seu tempo já es
tã esgotado. Solicito a V. Ex' concluir suas considerações. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Sr. Presidente, se 
fosse o aparte do MDB para o orador da ARENA hã muito tempo 
que não poderia dar o aparte; como é da ARENA para o MDB o nO
bre Senador Ruy Santos, a quern muito prezo e o Senado Federal 
admira, deu tantos apartes quantos quis, interrompeu o desenvol
vimento do meu raciocínio e só agora infine, V. Ex.• chamou a sua 
atenção. 

Sr. Presidente, o que eu quero apenas dizer é isto: num caso 
V. Ex• agiu com um peso, no outro agiu com outro peso, porque sou 
do MDB; mas este MDB vai crescer aqui; esse MDB depois das elei~ 
ções vai chegar o nosso solstício da primavera e então, Sr. 
Presidente, nós teremos número para exigir muita coisa que a Mesa 
todo poderosa, c-om seu império, determina muitas providências con
trárias ao interesse da Oposição. 

Sr. Presidente, eu quero assinalar que isso não está regulado. R 
um projeto de minha autoria que está na Comissão de Constituição 
e Justiça com o parec~r do nobre Senador Wilson Gonçalves, um dos 
pontos culminantes daquela Comissão. Pois bem! Até ontem não fi~ 
cou resolvido, mas a Comissão mandou distribuir esse pedaço ae 
papel avulso pelas bancadas. No meu caso peço a cópia - não a 
interpretação - da Voz do Brasil, do dia anterior, mandar para a 
Comissão Diretora, ou para o Arquivo ou para qualquer outra 
Comissão, não estou bem a par do Regimento, nesta parte, e, até ho
je não mandou a cópia daquilo que se leu na noite passada. Mas eu 
vou conseguir uma a uma, todos os dias, quer queira o Sr. 
Presidente, quer queira a Mesa, quer não queira a Mesa, quer queira 
o_ Regimento, quer não queira o Regimento, vou conseguir, todos os 
dias, uma a uma, as cópias daquilo que se lê na Voz do Brasil, que é 
partidário, que é parcial, que é favoráve a um e desfavorãvel a outro. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A Presidência cump-re 
o dever de esclarecer aos Srs. Senadores que o nobre Senador Dirceu 
Cardoso, ao final da sessão legislativa anterior, formulou reclama
ção relativamente aos requerimentos de transcrição de documentos 
nos Anais do Senado. 

Esclarecido sobre as disposições regimentais que regulam a 
matéria, S. Ex• ofereceu Projeto de Resolução alterando a Lei Inter-. 
na da Casa. O Projeto em apreço estã em tramitação sob n~' 159/17 e 
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encontra-se_na Comissão de Constituição e Justiça, tendo como Rela
tor o nobre Senador Wilson Gonçalves. 

Acatando, entretanto, como sugestão, para o bom ordenamento 
dos trabalhos e, em atenção aos nobres Senadores e, ainda, como 
uma deferência especial ao Sr. Senador que propós o Projeto, a Mesa 
antecipou-se na divulgação das publicações objeto de pedido de 
transcrição. Os documentos a que se referem os requerimentos cons
tantes da Ordem do Dia, e que se encontram sobre as ba-ncadas no 
Plenârio, estão devidamente autenticados e não constituem nenhum 
papel avulso; são cópias xerox dos mesmos documentos que ins
truem os processos dos requerimentos. 

A Mesa considera, portanto, em homenagem aos Srs. Senado
res, de seu dever, prestar esses esclarecimentos. Considera, no entan
to, impertinente, descortês e supérflua a reclamação do Sr. Senador 
Dirceu Cardoso, não a aceitando. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Undoso)- Vamos dar prossegui
mento aos nossos trabalhos. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer como se 

acham. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Requeiro verificação de 
quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Lindoso)- Vai-se proceder à veri
ftcação de quorum solicitada pelo Sr. Senador Dirceu Cardoso. 

Vamos suspender a sessão por cinco minutos, para convocar os 
Srs. Senadores ao Plenário._ 

(Suspensa às 16 horas e 7 minutos, a sessdo é reaberta às 
16 horas e 10 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Estão reabertos os 
trabalhos. A Presidência verificou que existe quorum regimental. Soli
citamos aos Srs. Líderes que tomem as suas cadeiras de liderança. Os 
Srs. Senadores tomem os seus respectivos lugares, para procedermos 
à verificação requerida. (Pausa.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENA DORES: 

Roberto Saturnino - Eurico Rezende - Alexandre Costa -
Altevir Leal - Augusto Franco - Benedito Ferreira - Braga Ju
nior - Cattete Pinheiro - Daniel Krieger - Dinarte Mariz -
Gustavo Capanema - Heitor Dias - Helvídio Nunes - Henrique 
deU! Rocque- Jarbas Passarinho- João Calmon- Josê Sarney 
- Lenoír Vargas- Lourival Baptista- Milton Cabral- Murilo 
Paraiso - Osires Teixeira - Otto Lehmann - Renato Franco -
Ruy Santos - Saldanha Derzi - Vasconcelos Torres - Wilson 
Gonçalves- Adalberto Sena - Agenor Maria - Benjamim Farah 
- Cunha Lima - Dirceu Cardoso - Franco Montara -- Gilvan 
Rocha- Itamar Franco- Lázaro Barboza- Leite Chaves- Mar
cos Freire- Mauro Benevides. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O requerimento foi 
aprovado por 40 votos favoráveis, não ocorrendo voto em contrário. 

E a seguinte a matéria cuja transcrfÇão é solicitada: 

RELIGIAO, PRINCIPALCARACTERISTICA 

A cidade que deu major número de religiosos em todo o Estado 
de Santa Catartna, cerca de 45 padres, 50 irmãs e dois bispos, 
comemora hoje o seu centenário de fundação. 

Segundo o padre Heriberto Schmitt, o responsâvel pela coletâM 
nea de dados para a edição do primeiro livro sobre a história da cidaM 
de, "a explicação que se tem a respeito dó considerável número de 
religiosos que Luiz Alves originaria desde a sua fundação, baseia-se 
no fato de que existe um ambiente cristão das famílias colonizadoras, 
forjadas no espírito de renúncia e abnegação". 

A colonização foi uma verdadeira epopéia de heroismos e uma 
luta brutal contra a natureza, que apesar de pitoresca, provocava 

_L_u_ ____ _ 

moléstias e enchentes, além do antagonismo de _raças por causa da 
distribuição de terras. Na êpoca, o governo chegou a oferecer meioS 
para quem quisesse deixar a cidade e findar a colonização. Foi ai que 
se fortificou o espirita religioso porque poucos safram". 

O fato de existirem em Luiz Alves, mais de 40 "braços" (em vez 
de bairros), ê explicado por Padre Heriberto Schmitt, como "por ser 
em base de dois rios principais, Luiz Alves e Serafin, deram origem a 
muitos afluentes e estes a "entradas" ou "tifas" que inipiaram a for
mação de núcleos habitacionais, bem esparsos, surgindo a denomina
ção "braços". Pitorescamente, Padre Schmitt diz que a cidade nas
ceu a "braçadas''. 

A Cidade e origein 

O nome do lugar e do rio "Luiz Alves", deve-se ao pioneiro que 
se fixou às margens à foz do rio que desemboca no Itaja{, na região 
de Ilhota. A colonização foi iniciada em 1877, provavelmente em 
novembro pelo engenheiro Júlio Grothe, em base de contingentes de 
imigrantes italianos, alemães e de famílias luso-brasileiras. Foi casti
gada pelas sucessivas enchentes, sendo a maior delas em 1880, tiran
do a vida de mais de tOO pessoas. Existe falta de comunicações. 

O município tem uma área de 271 quilômetros quadrados e uma 
popillãção de 8 mil habitantes. Em lO de janeiro de 1903, passou à 
freguesia. Em 31 de julho de 1912 a distrito e em 31 de m_arço de 1938 
elevado à categoria de vila. Pela Lei Estadual número 348 ci~ 21 de ju
lho de 1958, passou a mUnicípio, sendo instalado oficialmente em 18 
de julho de 1958, pertencendo a microrregião da Foz do Rio ltaja[. 
Temperatura mêdia de 28 graus centfgrados e altitude de 63 metros. 

A base da economia sustenta-se na agricultura, destacando-se a 
cana-de·açúcar, fumo, milho e outros, incluindo a extração de madei
ra e palmito. Luiz Alves é considerado como o maior e melhor pro
dutor de cachaça do Estado pela sua alta qualidade. Existem 48 alam
biques. No setor do ensino conta com um colégio estadual, duas esco
las básicas, três reunidas, 15 isoladas estaduais, cinco municipais e 
um jardim de infância, com um total de 1.447 alunos no primeiro 
grau, 175 no segundo e 36 no jardim. Tem um hospital com 36leitos 
e um posto de saúde. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Item4: 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 500, de 
1977, do Senhor Senador Louriva1 Baptista, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos pro
feridos pelo Ch"anceler Azeredo da Silveira e pelo Secretário 
de Estado Cyrus Vance, no dia 23 de novembro de 1977. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta-

dos. (Pausa.) Aprovado. Serã feita a transcrição solicitada. 
E o seguinte o discurso do Chanceler Azeredo da Silveira: 

"Senhor Secretârio de Estado, 
O Brasil e os Estados Unidos da Amêrica são donos de um durâ

vel patrimônio de apreço mútuo, de espontânea cooperação e de en
tendimento recíproco. Esse patrimônio lastreia a amizade constante 
entre os nossos povos, jã provada, inclusive, no passado, por sacriff
cios conjuntos em nome da solidariedade que nos une. 

E com prazer que reafirmamos a Vossa Excelência, nesta sua pri
meira visita a Brasília, a disposição contínua do povo e do Governo 
do Brasil de manter com o povo e com o Governo dos Estados Uni
dos da América as relações de estima e de respeito reciproco que sem
pre foram nosso objetivo comum. 

Não faz muito tempo, o reconhecimento mútuo dessa identida
de de sentimentos, por parte dos Governos de ambos oS países, levou
nos à assinatura, nesta cidade de BrasOia, do memorando de entendi
mento. que instituiu o marco de consultas no qual se insere a visita 
que ora no::; ra.z Vos.m E:tçelênda. Esse memorando, que tem a des
tinação prãtica de facilitar os contactos entre nossos Governos, com 
vistas a explorar as possibilidades de harmonização dos interesses na
cionais dos dois países, tem, tambêm, uma significação simbólica. 
Reflete a convicção de ambos os Governos de que ê através da busca 
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da compreensão dos pontos de vista soberanos dos Estados que se 
pode conduzir construtivamente o processo de interdependência das 
nações, para o benefício de todas. 

As nações evoluem a ritmos distintos, o que cria, a cada momen
to, situações com características próprias e que não se repetem: E es~ 
se dinâmico mosaico de situações é necessário que se dirijam os sen
timentos duradouros que presidem as relações entre os Estado_s, As
sim, não é de se esperar que a fidelidade a valores comuns e o 
sentimento de uma permanente amizade se devam traduzir em 
alinhamentos quotidianos nas mai!! variadas questões. Ao contrário, 
o normal é que as posições circunstanciais possam divergir, ainda 
quando muitos dos objetivos permanentes sejam cGlmuns. 

O Brasil, como parte do mundo Ocidental, reconhece e exalta o 
papel dos povos que, como o norte-americano, fizaram do desenvol
vimento do homem a sua meta fundamental. Brasileiros e norte-ame
ricanos coincidimos nesse desiderato e, justamente por coincidirmos, 
é que nos sentimos autorizados a afirmar que carecem de sentido as 
preocupações de hierarquizadas concepções que fazemos, cada povo, 
dos valores que nos são comuns, sejam os da paz e da segurança, se
jam os da prosperidade e do bem-estar do homem. 

Vemos no povo norte-americano um povo idealista e generoso, 
qualidades com as quais nos identificamos e que nos inspiram 
sentimentos fraternos com a grande nação norte-americana. Não 
gostaríamos de ver esses nobres sentimentos sobrepujados por 
acanhadas diferenças circunstanciais. 

A recente história das relações entre os nossos países tem revela
do o quanto podem ser úteis os instrumentos da cooperação, quando 
a ambos anima o desejo sincero de compreensão mútua. Os encon
tros que tivemos em Paris, Granada e Nova Iorque, que propiciaram 
conversações abertas e amistosas, e o diálogo construtivo que nossas 
Chancelarias vem mantendo ilustram esse desejo. Da mesma forma, 
estou convencido de que a clara concepção que hoje temos das 
nossas posições recíprocas - mesmo naquelas questões em que le
gitimamente possuímos interesses distintos, ou atê divergentes -
facilitará alcancemos uma coincidência maior de propósitos. 

Em nossas conversações de hoje, examinamos, mais uma vez, 
muitos dos problemas internacionais que interessam a ambos os 
países. Vossa Excelência terá podido perceber, nesse diálogo e nos 
anteriores, as linhas gerais que orientam o pensamento e a ação da 
política externa brasileira. Mais do que as palavras, por~m. silo as 
próprias atitudes brasileiras no cenário mundial o melhor exemplá
río da política externa do nosso Governo. 

O Brasil é um País pacífico e orgulhoso de sua nacionalidade. 
Por vocação histórica e preceito constitucional, favorece soluções ne
gociadas para os conflitos internacionais. O povo brasileiro vive em 
harmonia com todos os seus vizinhos. Desprezamos as ambições de 
preponderância com o mesmo vigor com que as rejeitamos de parte 
de outros países. E estranho à índole nacional qualquer propósito de 
expansionismo-ou de hegemonia. A preocupação dominante da Na
ção é com o seu desenvolvimento, integrado e harmónico, na medida 
do possível em cooperação com as demais nações em desenvolvimen
to ou desenvolvidas, às quais presta o Brasil a sua solidarie_dade e das 
quais espera o mesmo tratamento. Em concordância com esses prin~ 
cípios básicos, o Brasil põe toda a ênfase de sua atuação na criação 
de um clima favorável à paz e à segurança internacionais e ao desen
volvimento económico e social da humanidade. 

O Brasil é um país ordeiro. A violência, repugna a alma bra
sileira. Cuidamos de impedir que as pressões, por vezes dramáticas, 
que o desenvolvimento ocasiona, estimulem comportamentos anti
sociais, como procuramos nos prevenir contra a importação da via~ 
lência. 

O Brasil ê um país aberto à cooperação com todos os povos que, 
como nós, acreditam numa comunidade universal de interesses. Por 
isso olhamos com desconfiança a rígida divisão dos Estados em cate
gorias económicas. Acreditamos na interdependência e procuramos 
praticã-la, conscientes, porém, de que quanto menores forem as dis~ 
paridades ~conõmicas entre os Estados, maiores serão as possibilida-

desde cooperação. ~o que busca o Brasil, ao combater todas as bar
reiras e obstáculos ao desenvolvimento, 

Senhor Secretário de Estado, 
Muitos desses valores nós os fomos haurir no_ rico e díversifi

cado manancial de princípios que constitui a _civilização ocidental, 
da qual ambos os nossos países fazem parte. O Brasil procura trazer 
sua contribuição para que esses valores frutifiquem e se univer
salizem. Estou certo de que, no futuro, cóm·o no passado, pode
remos, o Brasil e os Estados Unidos da América, percorrer, lado a 
lado, com suas características próprias, a estrada que a esses resul
tados há de conduzir. 

Com esses votos, peço que levantem comigo suas taças para 
brindar à' amizade brasileiro-norte-americana, à saúde do Presidente 
Jimmy Carter e da senhora Rosalynn Carter e à felicidade pessoal do 
Secretário de Estado e da senhora Cyrus Vance." 

E o seguinte o discurso do SecretáriO Cyrus Vance: 

"Estou impressionado pela vastidão deste país, sua empolgante 
Capital e a evidência de um povo empreendedor e dinâmico, que tem 
conduzido este país avante, em busca de seu destino, adaptando-se a 
um mundo em constante transformação. Aqui nos encontramos para 
uma troca de pontos-de-vista sobre assuntos de interesse e preocupa
ção mútuos, e p::~ra manifestar nossa amizade e boa vontade ao povo 
do Brasil. 

"Tal como no Brasil, os últimos anos acarretaram mudanças 
nos Estados Unidos. Todavia, essas mudanças não alteraram os prin
cípios básicos que orientam nossas relações com outras nações. 

"Atemo-nos firmemente à inviolabilidade e integridade do 
indivíduo. Acreditamos em que é da responsabilidade do Governo 
garantir a seu povo as necessidades humanas básicas, direitos e liber
dades necessários à realização de seu potencial. Esses valores são par
tilhados por toda a humanidade. 

"Senhor Ministro, nossas discussões hoje tiveram lugar sob a 
égide do Memorando de Entendimento. Este documento estabeleceu 
um mecanismo consultivo para a busca de nossos objetivos comuns e 
para o exame de áreas de cooperação e divergência. Falamos a respei
to de uma ampla gama de questões, e esse diálogo terá prossegui
mento. O Brasil e os Estados Unidos buscam um mundo de paz
um mundo no qual todos os povos desfrutem da oportunidad~ de 
participar plenamente da vida económica e política de seus pa[ses. 

"Nesta comunidade global enfrentamos problemas comuns -
partilhamos um futuro comum. O poder para a solução desses pro
blemas não mais cabe, se porventura já coube, a umas poucas na
ções. Ele é amplamente partilhado entre muitas nações - tanto 
desenvolvidas quanto em desenvolvimento - com diferentes cultu
ras, histórias e aspirações. Essas diferenças podem tornar-se uma 
fonte de vigor. Deveríamos construir sobre elas. Todos nós partilha
mos a responsabilidade pela melhoria das condições de vida de 
nossos povos, tornando o sistema internacional mais equitativo e jus
to. Estou certo de que trabalharemos juntos neste sentido, 

De acordo com o espírito deste desafio, eu peço aos senhores 
que se juntem a mim em um brinde aos fortes e duradouros laços de 
amizade entre ambos os nossos povos, às metas que partilhamos e à 
saúde do Presidente Geisel." 

O SR. PRESIDENTE (Josê Lindoso) -Item 5: 
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 

constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n" 40, de 1976, do Se
nhor Senador Mauro Beneyides, que dispõe sobre o processo 
de fiscalização pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Fe
deral, dos a tos do Poder Executivo e os da administração in
direta, tendo 

PARECERES, sob nYs 214 e 598, de 1977, da Comissão: 
- de Constit~ição e Justiça - ]Y pronunciamento, pela 

inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senhores Se_na~ 
dores Nelson Carneiro e Dirceu Cardoso; e 2Y pronunciamen
to: (reexame solicitado em Plenário), ratifiCando o seu pare
cer anterior. 

'>I--
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A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a 
votação adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto de lei, quanto à constitucionalidade. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
Sr. Senad.or Mauro Benevides, para encaminhar a votação. 

O SR. MAURO BENEVIDES PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE A REVJSAO DO ORA
DOR, SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O Sr. Helvidio Nunes (ARENA - PI) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

'O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador H~lvídio Nunes, para encaminhar a votação. 

O Sr. Helvídlo Nunes (ARENA- PI. Para encaminhar a vota
ção. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Mais uma vez a proposição do eminente Senador Mauro Benevi
des volta ao debate nesta Cas_a~ Tudo quanto se poderia dizer acerca 
da matéria jã o foi dito e consta nos Anais desta Casa. 

Na última oportunidade oferecida ao nobre representante 
cearense, talvez fustigado pelas perspectivas de mais uma seca no 
nosso Nordeste, S. Ex~ como que abandona o exame do texto J;;OD!I· 

titucional e, pateticamente, faz um apelo no sentido de que a Maioria 
modifique o seu ponto de vista. E, ni.ais do que isso, modifique 
abruptamente o próprio tex.to da Constituição, para atender aos pro
pósitos que traduziu no projeto de lei em exame. 

Sucintamente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto do 
eminente Senador Mauro Benevides foi oferecido ao Senado Federal 
em 1976, e a matéria foi distribuída para relatar ao eminente Senador 
José Lindoso, V ice-Presidente da nossa Casa. Aproveitando as ferias 
de 1976 para 1977, o nobre Senador Jos~ Lindoso produziu um pa
recer brílhante - escudado nos melhores de Direito - e _concluiu 
por afirmar que o projeto padece de inconstitucionalidade e, em par
te, a matéria nele regulamentada é de natureza regimental. 

Afastado temporariamente da Comissão de Constituição e Jus
tiça, fui designado Relator e acolhi, integralmente, o judicioso relató
rio do eminente Senador José Lindoso. 

Mais tarde, através de requerimento apresentado em plenário e 
aprovado, a matéria voltou à Comissão de Constituição e Justiça. 
Produzi o relatório que integra os avulsos, e cheguei também à 
conclusão de que, apesar da relevância da matéria, a proposição era 
e é inconstitucional. 

Em plenário, depois de uma ardorosa defesa feit-a como igual à 
que há pouco nos brindou o eminente Senador Mauro Benevides, li 
nota que procurei pacientemente elaborar, e na qual estão refutados 
todos os argumentos produzidos pelo nobre representante cearense, 
inclusive aqueles em que se estriba um dos brílhantes jurísconsultos 
deste Pais. 

Assim sendo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, resta à Maioria 
apenas reiterar, nesta oportunidade e mais uma vez, o seu voto 
contrário à aprovação da proposição. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES)- Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESlDENTE (José Lindoso) -Tem a palavra, para 
encaminhar a votação, o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
não é de hoje, não é ontem, é de anteontem, como diz o nobre Sena
dor Ruy Santos, de 30 milhas passadas, ou mais do que isso, nos 
estertores da sessão legislativa passada, que a Casa teve oportunida
de de discutir o projeto de autoria do nobre Senador _Mauro Benevi
des. 

Numa das sessões, a nobre Bancada da ARENA pediu adiamen
to da votação, o que hoje o Senado tem oportunidade fazê.. lo. 

Li, em espírito brilhante, naquela ironia gaulesa, o seguinte con
ceito: .. precisamos viver para ver tudo e o contrário de tudo". 

&.. Presidente, a proposição do nobre Senador Mauro Benevi
des versa sobre execução de disposição constitucional que não é auto
executãvel e tem que ser regulada por lei complementar, por emenda 
à Constituição, lei ordinária, lei delegada, decreto-lei, decreto-legis
lativo ou resolução. Como acentuou o nobre Líder Mauro Benevi
des, visa obrigar todas as entidades em que existem dinheiros públi
cos à prestação de contas. O projeto cria um órgão que fiscalize essa 
prestação de contas, mais nada. Não se quer condenar ninguém, não 
quer levar ninguém ao pretório, e sím que todas as entidades que te
nham dinheiro do povo façam prestação de contas. 

Na prestação de contas do Senhor Presidente da República na 
sessão passada, o nobre relator da Comissão de Finanças, Senador 
Virgílio Távora, V ice-Líder da ARENA, no seu parecer, indigitou 45 
empresas estatais que não haviam apresentado seus balanços, que 
não haviam apresentado aquilo que a Constituição exige delas, a pro
va do gasto do dinheiro público. Não foi o MDB quem apresentou a 
relação das empresas estatais. Foi o ilustre Vice-Lfder da ARENA, 
cumulativamente exercendo as funções de Relator da Comissão de 
Finanças, que, no seu parecer, citou 40 empresas que não haviam 
cumprido o dispositivo constitucional. 

-Na oportunidade, conclamo a ARENA para ouvir estas verda
des tão duras, tão contundentes que vamos enunciar. 

Remetido à Comissão de Constituição e Justiça, seu i1ust_re 
Relator, que ocasionalmente hoje preside esta sessão, o nobre Sena
dor pelo Amazonas José Lindoso, Professor de Direito na Universi
dade de Manaus, concluiu seu parecer considerando que o projeto 
"padece de inconstitucionalidade e, em parte, a matéria nele regula
mentada· é de natureza regimental". 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, inquíra-se um projeto de incons
titucional quando nele encontramoS disposições que colidem, que 
conflitam, que se atritam com o dispositivo constitucional. 

Em que o projeto de lei do nobre Senador Mauro Benevides con
flita com a Constituição'? Diz a Constituição Federal no seu art. 45: 

"A lei regulará o processo de fiscalização, pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atos do Poder Exe
cutivo, inclusive os da administração indireta." 

E a nossa Constituição quem o diz. 
A proposição visa, cumpridarnente, a execução deste dispositivo 

constitucional. Ainda mais: S. Ex• apresentou sua proposta porque 
na Comissão de Finanças, que S. Ex• é um dos membros, ali exiStein 
paralisados, na gaveta do seu Presidente, 200 processos de prestação 
de contas. Não sou eu quem o diz. Quem o disse foi o nobre Senador 
Amaral Peixoto. 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SP)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Dou o aparte a 
V. Ex• 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SP)- S. Ex~ disse que esses 
proc-essos se referiam a 1960. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - São duzentos 
processos de 1960. O projeto do Senador Mauro Benevides corrige 
essa falta. No entanto, o parecer do ilustre Relator da Com_issã.Q_Q_e: 
ConstituiÇão e Justiça dispõe que o projeto é inconstitucional. In
constitucional onde? Inconstitucional em quê? Inconstitucional co
mo? Inconstitucional de que modo? Inconstitucional contra que 
Constituição? Con_tra a Constituição Federal brasileira'? Não. Não 
hã inconstitucionalidade. Ainda mais, S. Ex• quer que a prestação 
de conta_s se faça por força do Regimento Interno. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Regimento Interno regula 
disposição interna corporis desta Casa. Não obriga o Presidente ou 
um dos Diretores da PETROBRAS, da NUCLEBRÀS ou de qual
quer empresa do Distrito Federal vir ao Senado para prestar essas 
contas. Este, o objetivo do projeto do nobre Senador Mauro Benevi
des. 
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Ainda hâ umas outras particularidades. Cerca de quarenta em
presas estatais não cumpriram o dispositivo constitucicinal da presta
ção de contas. Quarenta! Não foram denunciadas por mim e sim pe
lo ilustre Senador Virgflio Távora, V ice-Líder da ARENA, incansá
vel na defesa do Governo, que joga a sua inteligência e a sua ação na 
defesa do Presidente da República e das instituições. Infelizmente 
S. Ex• não se encontra ·em plenário, mas seria bom que ouvisse esta 
afirmação. S. Ex• na qualidade de Relator denunciou essas empresas. 

Ouçam bem agora, Srs. da ARENA. O ilustre Senador Helvfdio 
Nunes, Vice-Líder da ARENA, cuja palavra ouvimos aqui com en
cantamento pela circunstância de liderar a Bancada do Governo dis
se no seu parecer: 

No referido estudo do Senador José Lindoso, Sua Exce
lência chegou à conclusão desfavorecedora do ProjCto, pelos 
seguintes motivos: 

a) a Lei n9 6.223, de 14 de julho de 1975, dispondo 

Vamos ler, escandidamente- como o faz o ilustre relator da 
Comissão de Finanças e V ice--Líder da ARENA na Casa, nobre Sena
dor Virgílio Távora-

sobre a fiscalização financeira e orçameritária dã União pelo 
Congresso Nacional, já atendia parcialmente aos objetivos 
do Projeto de Lei do Senado nl' 40/76~ 

Ouçam agora os Srs. Senadores, que às vezes estão desavisados 
e vão votar essa monstruosidade: foi o Governo federal. Não foi o 
MDB. Foi o Governo que está a[, que está implantando no Palácio 
do Planaldo, que remeteu a mensagem ao Congresso pedindo que 
não fossem mais objeto de fiscalização as empresas - ouçam bem 
isso! - as empresas governamentais, nas quais o Governo não tenha 
mais a maioria do capital. Foi o Governo, e não o MDB, que pediu 
isso, foi o Senhor Presidente da República. 

Infelizmente, o nobre Senador Virgílio Távora não se encontra 
aqui em plenário. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE. Fora do microfone.)
Estamos aqui e estamos ouvindo bem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)- Estão, o nobre 
Senador está ouvindo de longe, e às vezes há coisas que precisamos 
ouvir de longe, mesmo e bem de longe. Foi o Governo federal da 
ARENA, o Governo federal do Sr. Presidente Ernesto Geisel, o 
Governo federal que está aí, o Governo da República, o Governo da 
Revolução, ilustre Senador Virgflio Távora, que pediu, através de 
mensagem, a dispensa das entidades públicas que têm capital do 
Governo, mas onde o Governo não tem maioria, com isso desabri
gando-as da prestação de contas. Se o projeto fosse do MDB, talvez 
seríamos ameaçados pelo AI~5, talvez não nos livrássemos da 
cassação. Mas foi o próprio Governo federal, foi o próprio Senhor 
Presidente da República que remeteu essa Mensagem. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a 
campainha.)- O tempo de V. Ex• já se esgotou. Solicito que V. Ex• 
dê conclusão ao seu discurso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Senhores, quero 
ver a ARENA encaminhar este projeto de dispensa de prestação de 
contas de entidades onde o Governo não tem a maioria do capital. O 
Governo pode ter até 49% do capital, que a entidade não precisa 
mais prestar contas. Não é o MDB quem diz isso, é a ARENA, é o 
Governo federal, pelos seus órgãos próprios, seus altos órgãos, os 
seus altos organismos, os seUs altos escalões. Hâ empresas, nobre 
Senador Virgílio Távora, onde o Governo tem aplicado 400 milhões 
de cruzeiros, 500 milhões ou l bilbã_o d_e cruz.eiros, mas não tem 51% 
do controle do capital, então essas empresas não prestarão mais con
tas. Mas essas empresas são chamadas a prestar contas por dispositi
vo constitucional, como assinalou o nobre Senador Virgflio Tâvora, 
que está ouvindo silenciosamente- estou com V. Ex.', porque quan
do a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. 

(0 Sr. Presidente faz SQ_a_r_a campainha). 

Sr. Presidente, vou encerrar, pois V. Ex• é tão enérgico comigo. 
Então, Senhores da ARENA, só estamos querendo criar um órgão 
perante o qual as entidades públicas, todas aquelas que o nobre Sena
dor Virgílio Távora enumerou no seu brilhante parecer na Comissão 
de Finanças, no encerramento da sessão legislativa passada, sejam 
obrigadas a prestar contas. 

O Governo quer que aquelas em que ele não tem 50% dO capital 
não _prestem contas. O MDB, quer criar um órgão para que elas 
prestem contas. Ninguém quer chamar ninguém de desonesto neste 
Pais, mas sim obrigar que haja prestação de contas, que se cumpra o 
mandamento constitucional. E o projeto do nobre Senador Mauro 
Benevides que defendemos várias vezes neste plenário. 

Sr. Presidente, encerrando, desejava uma providência da Mesa, 
já fora da discussão: que fosse afixado aqui, na minha rrieSa, quando 
eu tiver que falar, um relógio para que eu possa medir, marcar o meu 
tempo. No trote das minhas improvisações, no meu raciocínio não 
tenho tempo de fiscalizar o relógio à minha retaguarda e o que falo. 
Para que eu não fosse minimizado naquilo a que tenho direito, até 
aquela mínima parcela alguém tenta tirar-me, mas não vai tirar, 
desejava fiscalizar o meu tempo. 

Sr. Presidente, Senhores da ARENA, nobres Senadores, daqui a 
um ano, muitos dos que estão aqui, da ARENA, estarão do lado de 
fora. Muitos não serão mais Senadores, mas deixarão aprovada esta 
enormidade que diz que é inc-onstitucional o que é constitu
cionalissimamente constitucional. 

O nosso desejo é apenas que a ARENA reflita e possa votar 
favoravelmente ao projeto do nobre Senador Mauro Benevides. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 
O projeto foi rejeitado. 

Os Srs. Benjamim Farah (MDB - RJ) e Roberto Saturnino 
(MDB- RJ)- Sr. Presidente, peço verificação de votação~ 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Vamos proceder à veri
ficação de votação. 

O Sr. Daniel Krleger (ARENA- RS)- Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Tem a palavra o nobre 
Senador Daniel Krieger, para uma questão de ordem. 

O SR. DANIEL KRIEGER (ARENA- RS. Para uma questão 
de ordem.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Votei contra porque o projeto tem o parecer contrário da Comis
são. Entretanto, Sr. Presidente, a fiscalização foi uma das grandes 
prerrogativas que se outorgou ao Congresso. Foi uma emenda do 
Senador Josaphat Marinho, que eu, com a responsabilidade dC Líder 
do Governo, fiz aprovar. 

E preciso que se regulamente, porque o Congresso não pode 
abr_ir mão dessa prerrogativa. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Vou suspender a ses
são por 5 minutos, a fim de convocar os Srs. Senadores ao plenário. 

Suspensa às I 6 horas e 52 minutos, a sessao é reaberta às 
/6 horas e 58 minutos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Sr. Presidente, peço a pa
lavra, para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Ruy Santos, para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Vai-se proceder à veri
ficação. 

Os Srs. Líderes votarão em primeiro lugar, votando em seguida 
os Srs. Senadores. (Pausa.), 
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VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Roberto Saturnino 

VOTAM "NÀO" OS SRS. SENADORES: 

Eurico Rezende- Alexandre Costa- Altevir Leal -.Arnon 
de Melto- Augusto Franco- ]enedito Ferreira- Braga Junior

·Daniel Krieger - Dinarte Mariz - Fausto Castelo-Branco -
Gustavo Capanema- Heitor Dias- Helvfdio Nunes- Henrique 
de La Rocque- ltalívio Coelho- João Calmon- Josê Sarney
Lenoir Vargas - Lourival Baptista - Luiz Cavalcante - Milton 
Cabral- Murilo Paraíso- Osires Teixeira- Otai:r Becker- Otto 
Lehmann - Renato Franco - Ruy Santos - Saldanha Derzi -
Vasconcelos Torres- Virgnio Távora- Wilson Gonçalves. 

ABSTtM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Cattete Pinheiro 
Jarbas Passarinho 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso}- Votaram "não", 31 
Srs. Senadores; votou "sim", 1 Sr. Senador. Houve 2 abstenções. 

O projeto foi rejeitado. 
E o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 40, DE 1976 

Dispõe sobre o processo de fiscalização, pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal, dos atos do Poder Executivo 
e os da administração indireta. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l'? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, de 
conformidade com o art. 45 da Constituição, fiscalizarão os atas do 
Poder Executivo, inclusive, os da administração indireta, obedecido 
o processo estabelecido nesta lei, sem prejuízo da fiscalização exerci
da com fundamento em outros dispositivos constitucionais. 

Art. 29 A fiscalização será exercida: 
a) quando se tratar da administração centralizada, sobre todos 

os atas administrativos, exCetuados oS regulamentares; 
b) quando se tratar da administração indireta, que para os efei

tos desta lei compreende as autarquias, as sociedades de economia 
mista, as empresas pÚ.blicas e as fundações, sobre os atas de gestão 
administrativa, patrimonial e financeira. 

Parágrafo único. A fiscalização cingir-se-á aos aspectos de 
legalidade dos atos, inclusive, os concernentes ao desvio de finali
dade, abuso de direito e fraude à lei. 

Dos Orgãos incumbidos da fiscalizaçio 

Art. 39 Ficam instituídos, como órgãos incumbidos da 
fiscalização, duas Comissões Permanentes, uma na Câmara dos 
Deputados e a outra no Senado Federal, ambas denominadas 
.. Comissão de Fiscalização e Controle", 

§ 19 Cada Comissão de Fiscalização e Controle será integrada 
por quinze membros, observado, para a sua composição, o critério 
da proporcionalidade partidária. 

§ 29 A indicação dos membro~ dessas Comissões obedecerâ às 
normas regimentais que disciplinam a composição das Comissões 
Permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado Fecleral. 

Das Atribuições dos Orgãos de Fiscalização 

Art. 4<? Para o cumprimento de suas atribuições, as Comissões 
de Fiscalização e Controle poderão: 

I -convocar Ministros de Estado, funcionários civis e militares 
e dirigentes de entidades da administração indireta, na forma 
regimental; 

II- solicitar, por escrito, informações à administração direta e 
à indireta sobre matéria: sujeita à fiscalização; 

III- promover a tomada de depoimentos e a inquirição de 
testemunhas; 

IV- requisitar documentos púbHcos necessário:; à elucidação 
do fato objeto da fiscalização; 

V- providenciar a efetuação de períCi"ã.s e diligências. 
§ l'? Somente a Mesa da Câmara dos Deputados ou a do 

Senado Federal poderá dirigir-se à Presidência da República para 
solicitar informações ou documentos de interesse da respectiva 
Comissão de Fiscalização e Controle. 

§ 29 Serão assinados prazOs Jiã-0 inferiO-res -à dez dias para 
cumprimento das convocações, da prestação de informações, depoi
mentos e testemunhas, requisiÇão de documentos públicos e realiza
ção de diligência e perícias. 

-§ J9 O descumprimento do disposto no parâgrafo anterior 
ensejarâ a apuração da responsabilidade do infrator, de conformi~ 
dade com a legislação processual pertinente. 

§ 49 Quando se tratar de_ documentos de caráter sigiloso, 
classificados como reservado ou confidencial, serão anunciados com 
estas classificações, as quais deverão ser rigoroSamente observadas, 
sob pena de responsabilidade de quem os violar, apurada na forma 
da lei. 

Art. 5<? Ao concluir a fiscalização, ã respectiva Cámissão fará 
relatório circunstanciado, com indicação - se for o caso - _dos 
responsáveis e das providências cabíveis, devendo sobre o mes_mo 
manifestar-se, por maioria de -votos, o plenário da resPectiva Casa do 
Congresso Nacional. 

Parágrafo único. A matéria que for objeto de apuração por 
Comissão da Câmara dos Deputados ou Senado Federal fica excluí
da de apuração simultânea por qualquer instância administrativa. 

Art. 69 As despesas destinadas ao funcionamento das duas 
Comissões de Fiscalização e Controle, ora instituídas, correrão à 
conta das dotações orçamentárias da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. 

Art. 7<? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Ite:m6: 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do 
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n<? 205, de 
1976, do Senhor Senador Franco Montara, que dispõe sobre 
o regime de trabalho, remuneração e demais vantagens dos 
empregados nas empresas signatárias dos contratos de 
pesquisa de petróleo com "cláusula de risco", tendo 

PARECERES, sob n9s 953, de 1976, e 560, de 1977 da 
Comissão; 

- de Constituição e Justiça - 19 pronunciamento: pela 
inconstitucionalidade e injuridicidade, com voto vencido do 
Senhor Senador Nelson Carneiro; 2<? pronunciamento: (ree
xame solicitado em Plenário), ratificando seu parecer ante· 
rior, com voto vencido do Senhor Senador Nelson Carneiro. 

Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, declaro

a encerrada. 
Em votação o projeto. Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo. 

E o seguinte o profeto refeltado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 205, DE 1976 

Dispõe sobre o regime de trabalho, remuneração e demais 
vantagens dos empregados nas empresas signatárias dos contra* 
tos de pesquisa de petróleo com ''cláusula de risco". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l9 O regime de trabalho dos empregados das empresas 
signatárias dos contratos de pesquisa de petróleo com .. cláusula de 
risco" será o previsto na Lei n9 5.811, de ll de outubro de 1972. 



Março de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçi.o II) Quinta-feira 30 649 

Parágrafo (mico. Os empregados de que trata o presente artigo 
farão jus aos salários e demais vantagens, pagos pela PETROBRÃS 
a seus servidores de igual categoria. 

Art. 29 Os reajustamentos salariais dos empregados das empre-
sas signatárias dos contratos de pesquisa de petróleo com "cláusula 
de risc.o" serão efetuados: na mesma data e em percentual idêntico 
ao dos servidores da PETROBRÁS. 

Art. 3'~ A infração ao disposto na presente lei acarretarA o 
imediato vencimento do contrato de pesquisa de petróleo, com a apli
cação, à empresa faltosa, das sanções nele previstas para os casos de 
inadimplemento. 

Parágrafo único. O vencimento antecipado do contrato e a apli
cação das penalidades dependerão do reconhecimento, em última 
instância administrativa ou judicial, da falta cometida peta empresa, 

Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, re· 
vogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Estâ finda a Ordem do 
Dia. 

Sobre a mesa, a redaçãQ final do Projeto de Resolução n'~ 9, de 
1978, aprovado na Ordem do Dia da presente sessão e que, nos ter
mos do parãgrafo único do art._ 355 do Regimento Interno, !fe: não 
houver objeção do Plenário, serã lida pelo Sr. }9~$C(:retário. (Pau-sa.) 

E lida a seguinte 

PARECER N076, OE 1978 
Da Comissão de Reda.;;ão 

H.edaçào final do Projeto de Resolução n9 9, de 1978. 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
nY 9, de 1978, que suspende a execução do art. tO do Decreto~tei (e
dera! n9 I .216, de 9 de maio de t 972, e do§ 29 do art. 98 da Lei Paulis
ta n9 440. de 24 de setembro de l 974. 

Sala das Comissões, 29 de março de 1978. - OttO Lehiilann, 
Presidente- Dirceu Cardoso. Relator- Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N•76, DE !978 

Redação final do Projeto de Resolução n9 9. de 1978. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE !978 

Suspende, por inconstitucionalidade, a execução do art. 10 
do Decreto-lei Federal n9 1.216, de 9 de maio de 1972, e do§ 29 
do art. 98 da Lei Paulista n'~ 440, de 24 de setembro de 1974. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. É'. suspensa, por inconstitucionalidade, nos 
termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida 
em 15 de setembro de r977, nos autos do Recurso _Extraordinário n9 
87.225, do Estado de São Paulo, a execução do art. 10_ d_Q Decreto~ lei 
Federal n'l 1 .216, de 9 de maio de 1972, e do§ 2'1 do art. 98 da Lei 
Paulista n9 440, de 24 de setembro de 1974. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, reque· 
rimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido e apro~·ado o .~eKuinte 

REQUERIMENTO N• 37, DE 1978 

Nos termos do art. 356 do Regimento rnterno, requeiro dispen
sa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final 
do Projeto de Resolução n.;. 9, de 1978. 

Sala das Sessões, 16 de março de 1978. -Otto Lehmann. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Aprovado o requeri
mento, passa-se à imediata apreciação da matéria. 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução nt 9, de 
1978, anteriormente lida. (Pausa.) 

Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Em votação. Os Srs. Senadores que aprovam a redação final 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Otair Becker. (Pausa.) 

S. Ex• não estã presente. 
ConCedo a palavra ao nobre Senador Murilo Paraiso. 

O SR. MUR!LO PARAISO (ARENA - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na tribuna desta Casa jã fizemos alguns pronunciamentos sobre 
o grande empreendimento que o Estado de Pernambuco e o Governo 
Federaljã começaram a realizar em Suape. 

Trata-se da implantação de um magníflco complexo industrial
portuário que trará, não só a Pernambuco, mas1 tamb~m. a todo o 
Nordeste do Pafs, as mais promissoras perspectivas económicas e so
cia,is. 

Ali se situarão indústrias de alto porte que, fundamentalmente, 
se liguem a transportes marítimos e que sejam capazes de propiciar o 
surgimento de empreendimentos outros, a- elas vinculados, num 
verdadeiro processo de auto-exacerbação de riquezas. 

Em Suape, a natureza nos oferece fatores altamente favoráveis à 
implantação econômica de um porto de extraordinãria dimensão, ca
paz de permitir a operação de navios de grande calado, indispensá
veis, atualmente à competíção internacional dos fretes marítimos. 

A grande profundidade das âguas do seu litoral, a sua proximi
dade com a capital pernambucana e com as rotas do Atlântico sul, a 
sua estratégica posição geográfica, quanto a importantes portos mun
diais e a sua éqüidistância, em relação aos pontos extremos da rede_ 
de cabotagem nacional, são algumas das privilegiadas condições des~ 
frutadus por Suape para a íri"lrlantação de um conjunto industrial
portuário. o que, sem dúvida, chega a se constituir numa dádiva da 
nature:w, para que Pernambuco continue como detentor do mais 
signilicativo porto da região. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. Mt:R!LO PARAISO (ARENA- PE)- Poi; não, no· 
bre Senador Heitor Dias. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Quer_o congratular·me 
com Pernambuco, um grande Estado, com um povo dinâmico e com 
os olhos voltados, sempre, para o desenvolvimento crescente do Pafs. 
V. Ex~ nos dá ciência de mais um empreendimento diretamente liga~ 
do ao destino do grande Estado de Pernambuco. Mas, por outro 
lado. quero fazer um registro: é a atenção de V. Ex~. nesta Casa, 
permanentemente voltada para os interesses do povo que representa 
tão brilhantemente no Senado. Todos os assuntos que têm leVado
V, Ex~ à tribuna são dignos de registro e da melhor aprecjação, seja 
por parte da Casa que o ouve, seja por parte" do Governo, a quem ·são 
dirigidas as reivindicações feitas por V. Ex~ no Sehado. 

. O SR. Ml:RILO PARA ISO (ARENA - PE) - Agradeço a 
V. Ex~, Senador Heitor Dias. 

E isso. ao mesmo tempo, representa o reencontro histórico do 
meu Estado com a destinação portuária daquele local que, no século 
p:1ssado, funcionou como ancoradouro para a exportação da sua 
produção açucareira. 

O terminal murítimo de grande porte e o parque industrial que 
serão levados à Suape, abrangerão, entre outras, instalações adequa
da~ e modernas de ··containers", graneleiros, um extenso parque pa~ 
ra estocagem de combustível, refinarias, destilarias, estaleiros para 
reparaç-J.o naval, e uma enorme gama de indústrias -pesadas. 
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Nesse sentido, truduLindo a dedsão política dos Governos Fe
tk:ral e Estadlt<~l de Pernambuco), jú foram iniciadas as obras da 
primeira etapa de Suape. 

l:., se esse l!::.tâgio foi atingido, se deve ao fato de haver o Gover
no Ft:'dcral aprovadoJ o projeto, apó<> sua minuciosa apreciação leva
da a efeito por grupo interministerial, composto de representantes da 
Secr-::taria de Planejamentt1 da Presidéncia da República, dos Minis
térios dos Transportes. da Indústria e Comércio e doJ Interior, que 
~oncluiu pd~1 sua viabilidade tê-c nica económica e financeira. 

Na f;!se :tlual, encontra-se a PORTO BRÁS, pelo seu instituto 
nacional de pesquisas hidroviárias, promovendo os estudos 
portu(lrios atravé.,. de m~1de!o reduzido. 

Todavia, chega-nos, agora, a notícia de_ que tanto a 
PETROBRÂS como a próprill PORTOBRÃS, órgão este integrado 
n11 projeto Suape, não só pela sua subordinação ao Ministério dos 
Transp~Htes, como também pelos estudos portuários que vem exe
~utando para aquele ancoradouro, pretende ampliar o terminal de 
estoc<~gem d~ combustível, inadequadamente localizado em plena 
.-:nnu urbana d:1 C<tpit<d pernnmbuo;;ana, para a área do i•:tmo de 
Olinda, zona igualmente urbana, por isso mesmo, também, totalmen
te contra-indicouJa pllr<l aquela ampliuçào. 

Ademais, não se justifica que, tendo o próprio Ministério dos 
Transportes participado dos estudos de Suape, concluindo pela sua 
aprovação. sem nenhum:.t restrição, inclusive no que se refere à 
implant<Jç;io, naquele complexo industrial-portuário. do futuro 
purquc de estocagcm de combustível de Pernambuco, pretenda 
agora, através da PORTOBR:\S, órgão que lhe é subofdinado, 
modifkar de l'lHma tào subt.tancial aquel<~ programação. 

A soluçào pretendida pela PETROBRÃS e pela PORTOBRÁS 
fere uma dete-rminação interministerial c se constitui numa aberrante 
conte.,taçàn ü própria diretriz estabdeçida pelo Governo da União. 
jú lwjc em franca execução. 

A pers-istir a idéia, que prevê ainda para aquela mesma área 
urh<HW a implantação de unidade de produção c distribuição da mis
tura ú!cüol-gasolina, estariam sendo tomadas contra Pernambuco 
medidas que trariam [)S mais graves repercussões- metropolitanas, 
tanto para o Recife como para Olinda. conforme as razões que pas~ 
samos a apresentar, com o objetivo de colaborar com o Governo Fe
deral, alertando·o quanto ao extravagante projeto, que nenhum am
paro técnko encontra na sua adoçilo, 

I) O Governo de Pernambuco construiu ao longo da extensa 
área que liga Recife e Olínda um magnífico complexo viârio, como 
parte integrante do se_u desenvolvimento urbano. 

~l /\\} mesmo tempo. toda a sua área vizinha vem gradati
varnente recebendo equipamentos urbanos outros que. de modo 
rncional. tt!m promovido o seu desenvolvimento, sem, contudo, 
llesvirtuar u sing.u!Qr_ paisagem de amplos horizontes em cujo 
extremo norte se situa o núcleo histórico da cidl:lde de Olindl:l. 

3) Entre os benefícios programados para aquela área estão o 
~entro de convcnçõc;; (já em fase de execução) e o parque metropoli
hmo do istmo de Olindu. além do lago de pulsação do rio Beberibe., 
t:'lemenw este que também se integrará ao sistema de contenção das 
enchentes daquele rio. 

4) A agradável sensação de liberdade que aquela extensa área 
livre assegura a quem por ali trafega, desapareceria, como por en
~anto, diante dQ congestionamento decorrente do trá_fe_g_o pesado que 
a ampliação Ua unidade de cstocagem de combustível e a 
implantação dt:: unidade de produção e distribuição da mistura 
úlcnnl-fwsolimt, fatalme-nte, iriam gerar cm todo o complexo viário 
d~ S;dgadinhn. 

5) A cortina de construções que ali se ergueria para abrigar as 
instalaç~ies ab!'iurdamente programadas pela PORTOBRÂS e 
PETROBRÃS ocasionaria a irremediável perdu de toàa a beleza da 
re,l!iào, 

6) As miraculosas soluções viárias urbanas que necessariamente 
tcrinm de ser f(!itas para llssegurar o acesso ferroviário do istmo de 
nf!mh. nM <;J ç;n_ h;l~t;tf!am para tnviahilil.ar a soluç~o pretendida 

pela PORTOBRAS c pela PETROBRÁS, diante dos intensos con
flitos de tráfego que iriam gerar. 

7) Por outro lado, o rompimento do istmo de Olinda, condição 
indispensável ao injustiftcado plano, daria lugar a uma profunda al
teração na desembocadura do rio Beberibe, que passaria a ocorrer 
naquele ponto. 

A menos que viessem a ser adotadas soluções técnicas especiais. 
sobre cujos resultados adviriam sempre riscos permanentes à saúde 
pública, os efluentes da Estação de Tratamento de Esgotos de 
Peixinho:. lançados no Beberibe, sem tempo necessário para a efe
tivaçào do seu processamento biológico, chegariam ao mar quase in 
natura, ocasionando fatalmente a poluição de todas as praias de 
Olinda e Paulista. 

8) Um eventual vazamento de petróleo provocaria graves pre
juízos a todo o litoral da zona norte onde se situam belíssimas praias 
UTbanizadas, algumas das quais protegidas com obrus do próprio 
Governo Federal. 

9) As emanações dos tanques de estocagcm, decorrentes do pro
cesso de mistura álcool-gasolina, ou mesmo dos serviços de abaste· 
cimento do:. parques e dos veículos de distribuição, afetariam cs 
extensos bairros residenciais de Santo Amaro e Campo Grande. uma 
vez que. no regime dos ventos da capital pernambucana, predo
minam os de sudeste, durante três quartas partes do ano. 

tO) Por último, hú a considerar-se o nível de apreensão a que fi
cariam submetidas as populações daqueles bairros pelos riscos que 
um parque de cstocagem de combustível permanentemente oferece à 
sua extensa vizinhança. 

Por oportuno, passamos a ler recente editorial do Diârio de 
Pernambuco sobre u matéria: 

"O TERMINAL DE COMBUST1VEIS 

A notícia, sem nenhum desrespeito, deveria figurar 
numa coluna tipo "o impossível at:ontece". Estaria sendo 
programada u transferência do terminal de combustíveis do 
bairro do Recife para o istmo de Olinda, na altura do 
Complexo de Salgadinho. 

Custa acreditar que a matéria esteja circulando em gabi
netes da alla administração. t: preferível se crer num equí
voco qualquer, cm face da total inadequaçào da medida. 
Resultu essa conclusão do mais simples exame do problema. 
Evidentemente, todos sent1mos o perigo da atual locali
zação do terminal, encravado num bairro comercial, de ativa 
movimentação c, agora, enriquecido com a construção do 
edifício-sede da municipalidade. Sua transferência seria um 
plmlo pa..::ifico. Falê-lo, entretunto, para Ofinda, constitui-se 
uma impropriedade gritante. A construção do Complexo 
viário de Salgadinho valorizou, extraordinariamerite, a velha 
cidade-mãe, quebrando-lhe a quase insularidade, pela 
extrema penúria de acesso. Olinda passou a dispor de 
perspectivlls novas no sentido de valorizaçãO - de sua 
pnisag_em, tão carregada de vida histórica, e. também, no 
impulso de seu desenvolvimento atual. 

No Comple.xo, o Governo está construjndo um 
monumental Centro de Convenções e toda uma série de Ini
ciativas começa a tomar corpo e se projetar. Como compre
ender a transferência do terminal de combustíveis de um 
lugur j[! superado para outro, absolutamente contra-indica
do? Mais do que pertinent~ será a tese levan_tada pelo ex-vice~ 
governador Burrelo Guimarães, quando lembra o projeto de 
Suape. Na realid~1de, este é o momento de se perguntar pelo 
relll destino do projeto. Sendo a sua imp[untaçlio programa 
de Governo - como se espera - é-impossível separá-la do 
rem:tnejamento do terminal. Ou estamos num mundo aló
gico, scnào num País imensamente rico, capaz de despesas 
milionária~. desvinculadas de planejamento e bom senso. 

O terminal de combustíveis localizado no Complexo de 
Salg<tdinhu se-rá um absurdo económico e um atentado histó
rit:o, Je:.figurllndo um perfil geogr.:ífiço dos ma]ç; orofunda-
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mente carregados de tradição em nossa vida de povo. Por 
todas as características inconcebíveis desse projeto de mudan
ça, continuamos a acreditar num engano. Se estamos protes
tando por antecipação e sem fundamento, que nos perdoem. 
Este nosso Nordeste tem sofrido tais agressões que, em ver
dade, não podemos ser otimistas ilem duvidar que coisas 
desse porte venham a ser pensadas." 

Pelo exposto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não há porque 
deixar-se de promover esse empreendimento em Suape, que já inclui 
no seu programa, a localização do parque de estocagem de combustí
vel, não havendo pois, no caso, nenhuma medida inovadora. 

Solução diferente, como pretendem a PORTOBRÃS e a 
PETROBRÂS podetia atê ser interpretada como descrença governa
mental quanto ao futuro de Suape, hoje, sem dúvida, jâ caracteri
zada como plano de caráter irreversível. 

Pelo exposto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, requeremos à 
Mesa, na forma regimental, que o assunto seja encaminhado aos 
Exm~s Srs. Ministros dos Transportes e das Minas e Energia, para 
uma completa análise, com base nos argumentos aqui expostos. E 
que seja também ouvida a Secretaria de Planejamento da Presidência 
da República, a quem cabe preservar a programação elaborada para 
Suape e 7..elar pelos nossos monumentos históricos, pela paisagem 
das nossas cidades e. acima de tudo, pelo bem-estar áas nossas popu
lações urbanas. 

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

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE.. Pronuncia o seguinte 
disCurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Este é, de fato, um país dos paradoxos e das incongruências. O 
discurso que acabamos de ouvir, do Senador Muri(o Paraíso, atesta 
bem o mundo em que vivemos. 

Não ê por acaso que o Diário de Pernambuco, cujo editorial 
S. Ex• aca_ba de transcrever nos Anais da Casa, afirma, muito 
oportunamente, que o impossível acontece. Projeta-se a instalação, 
em Pernambuco, de um grande complexo indus_trial portuário, 
conhecido por SUAPE. Obra gigantesca a que o Governo Federal 
não se mostrou insensível e para cuja execução plena se impõe, neces
sariamente, a instalação, ali, de um parque de estocagem de 
combustível. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, por mais incrível que 
pareça, projeta-se transferir o atual terminal de infiamáveis, existente 
no Recife, não para longe da zona urbana. como seria de esperar, 
mas ~mpliando-CI para as vizinhanças de onde ele se encontra, 
inutilizando uma ãrea nobre do vizinho município de OUn_da. 

Lembro-me bem, por certo também se lembra o Senador MuriJo· 
Paraiso, quando ainda criança, da ocorrência de um incêndio gigan
tesco naqueles depósitos de combustfveis. Toda a cidade entrou em 
pânico, se horrorizou pelas conseqUências trãgicas que poderiam 
advir daquele incidente e, desde então, tem sido um pleito da popula
ção pemambucana a transferênda, para local adequado, das referi
das instalações de estocagem. 

Esse projeto não foi -adiante durante décadas e, agora, para 
surpresa, poderíamos dizer bestificação mesmo, da população daque
le Estado, anuncia-se sua localização no complexo de Salgadinho. 
Inúmeras vozes jâ se têm levantado contra tão absurda idéia. Agora 
mesmo, registrp a presença, na Tribuna de Honra desta Casa, do 
Prefeito de Olinda, o Professor Germano Coelho, que, eleito em 
pleito memorável em 1976, fez ouvir a sua advertência, logo nos 
primeiros anos de 1977, no Encontro Nacional do Instituto dos 
Arquitetos do Brasil, realizado na Capital pernambucana, apelando, 
na oportunidade, para que aqueles profissionais liberais, intimamen
te ligados à arte e à História, defendessem o património olindense 
ameaçado de maneira tão monstruosa. A c;oincidência da presença 
do Prefeito de Olinda, nesta tarde, faz com que ele tenha a satisfação 
de assistir, inesperadamente, neste Plenãrio, manifestação do Sr. 

Senador Murilo Paraíso, representante do Partido Governista, e, 
simultaneamente, a minha voz, ... 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ)- Permite V. Ex• um 
aparte'? 

O SR. MARCOS FREIRE (M_DB_- PE)- ... como integrante 
do Partido Oposicionista para, a quatro mãos, cómo representantes 
únicos daquele Estado nesta Casa, pertencentes ambos a Partidos 
diferentes, ma:s identificados no anseio da defesa dos interesses coleti
vos, aqui darmos ressonância às vozes que; em Olinda e em 
Pernambuco, se têm feito ouvir em defesa dos nossos _interesses _e do 
nosso patrimônio histórico e culturaL 

Ouço, agora, o nobre Senador Benjamim Farah. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB -.RJ)- NoQre Senador, V. Ex• 
tem toda a razão. Eu não tenho a honra de ser representante de 
Pernambuco, desse valoroso Pernambuco, mas tenho a honra de ser 
representar .te do Estado do Rio de Janeiro. Por isto, no instante em 
que os nossos irmãos pernambutanos apelam às autoridades para 
que tomem uma providência·evitando que o depósito de inflamável 
venha a se loc~lizar na cidade de Olinda, num trecho que põe em peri
go a população daquela cidade, quero dar a V. Ex• a minha irrestrita 
so.lidariedade, porque, no Rio de Janeiro, nós tivemos um exemplo 
terrível. Houve, certa vez, em Deodoro, onde estava localizado um 
depósito de inflamáveis, um incêndio e o resultado foi uma catástro
fe de larg'as proporções, com mortos e feridos, com terríveis conse
qüências Para a população de Deodoro e adjacências, que sofreu 
conseqüências gravíssimas em face do famoso incêndio, por causa de 
um depósito de inflamáveis. V. Ex• tem toda a razão: uma cidade 
tão bonita, que o próprio nomejâ retrata,-"Olinda", esta cidade não 
pode ficar. ameaçada pela inépcia, pela mã vontade de certas 
autoridades. V. Ex• tem razão·e tem a nossa irrestrita solidaried.ade 
nesta campanha, ao lado do nobre Senador M urilo Paraíso, e ao 
lado daquele povo_que merece todo o nosso respeito. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradeço a 
solidariedade do ilustre representante da Guanabara e acentuo que o 
fato é mats grave, porque coinCide com a construção naquele Estado, 
de um grande terminal marítimo, em lugar afastado do Recife e de 
Olinda. em uma praia a quilômetros de distância do nosso centro 
principal, cuja viabilidade técnica, econômica e fmanceira foi 
comprovada: e aceita pelo Governo. Necessariamente, esta obra estâ_ 
a- exigir também um terminal combustíveis. Para aí, pois; é que 
deve ser transferido aquele parque de inflamáveis. O que não se pode 
justificar é que se vã bulir no que está errado para se praticar outro 
erro, quando a transferência para o Complexo· de SUAPE seria uma 
complementação justa e natural. Daí porque o órgão da imprensa 
pernambucana, há pouco referido, fala de um verdadeiro absurdo 
económico e de um atentado histórico, diante do qual as vozes que 
representam Pernambuco, nesta Casa, não podem silenciar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, fala-se muito em planejamento 
neste País. Há, por exemplo, a ·Secretaria de Planej;uriento, esse 
superórgão ministerial, altamente qualificado pelos seus técnicos e 
que detém em suas mãos vultosas verbas, órgão que tem, até mesmo, 
imposto a Estados ditos federados, orientações por vezes rígidas, em 
nome da tecnificação, do planejamento, do progresso racional para 
as nossas comunas. Aliás, dentro dessa orientação é que o Governo 
criou. como todos nós sabemos, as regiões metropolitanas e, em fun
ção delas, estabeleceram-se órgãos de rlesenvolvimento especifica
mente voltados para as áreas em Questão. 

Em Pernambuco temo.s aquela instituição conhecida como o 
FIDEM, que visa disciplinar o desenvolvimento racional dos municf
piõs que constituem o grande Recife, os nove rriunicípios que inte
gram a nossa área metropolitana. Em função disso, foi elaborado um_ 
Plano de Desenvolvimento lntegrado da ârea metropolitana de 
Recife, o PDI, no ano de 1976. Pois bem, esse Plano_visa, nada mais 
nada menos do que traçar uma diretriz segura para todo o desenvol
vimento econômico-social daquelas cidades. Esse plano considera 
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Olinda como destinada a ser um pólo de diversões, de lazer, de turis
mo. Bastaria isto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para condenar a ini
ciativa de querer levar para lã um parque de inflamâveis. 

O Senador Murilo Paraiso detalhou, em inúmeros itenS, razões 
várias que desaconselham a execução dessa estapafúrdia idéia. Não é 
possível que se leve para uma área como o complexo de Salgadinho o 
parque de inflamáveis. Para aqueles que não conhecem, seria como, 
por exemplo - chamo a atenção dos representantes do Estado do 
Rio de Janeiro- levar para o aterro do Flamengo um parque de 
inflamáveis. É lógico qUe--ninguém admitiria:---

Diz muito bem, ao meu lado, o Senador Benjamin Farah: seria 
uma loucura. Pois bem, mutatis mutandis, é o que se quer fazer em 
Pernambuco: levar para um aterro entre as duas cidades, Recife, e 
Olinda, o parque de inflamáveis. Isso não pode ser. t questão de esté
tica, questão de segurança, questão de lógica. 

Por isso mesmo, é Que ARENA e MOS, pelos seus representan
tes, neste Senado, a uma só voz, estão protestando, estão chamando 
a atenção do Governo Federa_!, do Ministério dos Transportes, do 
Ministério das Minas e Energia, da Secretaria de Planejamento, 
órgãos que não podem ignorar esses dados, porque eles aprovaram 
os planejamentos existentes para aquela região. 

O Ministro do Planejamento não pode ignorar o que representa 
o Grande Recife, a área metropolitana do Recife. Da mesma forma, 
que as autoridades federais não podem desconhecer o que representa 
o complexo de SUAPE, e que, portanto, para lá é que se impõe a 
transferência do terminal de combustíveis. 

Sr. Presidente, poderíamos lembrar que o Prefeito Germano 
Coelho pretendeu, em face das dificuldades financeiraS de uma cida
de em l!l'ande oarte apenas dormitório do Recife, o aumento de sua 
dívida consolidada, levantado empréstimo vultoso, através do 
BNH, para fazer face às necessidades da expansão, da melhoria da 
comunidade que ele dirige, E por coincidência, por feliz coincidên
cia, para mostrar o contraste ein. que nos encontramos, ontem, na 
última sessão que realizamos nesta Casa, o Senado ~provou a sua 
pretensãu de tal forma, que o Governo Federal vai nos dar- é força 
de expressão - vai nos financiar qUase ineio bilhão de cruzeiros, 
através do BNH, para o Projeto CURA. 

Pois bem, este Projeto CURA previu o aproveitamento desta 
área, que agora está querendo ser inutilizada pelo terminal de 
combustíveis, projeto este já examinado pelo BNH, pelo Banco 
Central, pelo Conselho Monetário. Por este Projeto, aquela área do 
istmo .de Olinda será aproveitada, vai ser levada em conta para a 
elevação social e cultural da cidade, dentro de seu objetivo como 
pólo de lazer, de turismo, de recreação. A comunidade olindense luta 
então, pela instalação de cinemas, de teatros, de restaurantes, em
preendimentos vários que trarão vida e renda para o município. 

Pois é neste momento, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que se 
ameaça o município, colocando-se na sua entrada, como cartão de 
visita, aquele monstrengo que é exatamente o terminal de combustí
veis e inflamáveis, atualmente plantado no centro da Capital Per
nambucana. 

O Sr. Murilo Paraiso (ARENA- PE)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com toda satisfa
ção, Senador Murilo Paraíso. 

O Sr. Murilo Paraiso (ARENA - PE) - Tenho fundadas 
esperanças de que o MiniStério do Planejamento, que tem sido tão 
rigoroso nas suas determinações, nas ·suas prOgramações, que eleja
mais permitirá que isto ocorra. O Ministério do Planejamento é por 
mim solicitado, no final do meu discurso, que seja ouvido a respeito. 
Tenho informações de que os primeiros passos, no sentido de levar 
para aquela área de Salgadinho o novo parque de estocagem de 
combustível, vêm sendo provocados pela PORTOBRÁS e pela 
PETROBRÁS, sem todavia, o Ministério do Planejamento 
participar dessas decisões. Acredito que, ao tomar conhecimento do 
fato, nessa comunicação que hoje trouxe a Plenãrio e no final da qual 
eu solicitei -à Mesa que encaminhasse ao Sr. Ministro do 

Planejamento a denúncia aqui feita, acredito que o Ministério do 
Planejamento, como órgão que subescreveu todo o plano de Suape, 
jªr_nais permitirá que se cometa tamanho erro de ordem adminis
trativa. De modo que acredito firmemente que, com as diretrizes 
que, muitas vezes, são de uma rigidez que nem sempre aceitamos, 
nem sempre concordamos, sobre ,o ponto de vista administrativo, 
mas que ela será profundamente útil, nesta fase. Quando o Ministro 
do Planejamento tomar conhecimento do fato, ele certamente impe
dirá que isto ocorra, porque seria uma contradição a uma própria 
ação do Governo que já definiu Suape como uma obra fundamental 
e que já vem sendo executada. Seria esvaziar o órgão Suape, com um 
requisito indispensável ao seu funcionamento, qué é implantar ali 0 
parque de estocagem de combustível e levar para um local a 40 km de 
distância do porto Suape o que, conseqi.ientemente, não_ poderá se 
admitir. E, me parece, um erro tão grosseiro que devemos esperar 
que o Ministério do Planejamento interponha-se no problema, 
evitando que esse erro seja realmente cometido. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Se assim for, 
Senador Murilo Paraiso, só temos motivos de nos regozijar. 
Acredito, inclusive, que o Prefeito de Olinda aqui presente, Professor 
Germano Coelho, sairá agora, mais alentado do recinto do Senado 
Federal, porque sei das suas ,preocupações de levar a bom termo a 
missão que recebeu do nosso povo. 

Especificamente sobre o problema, sei do carinho com que ele 
tem olhado aquela área territorial de Olinda, tanto que, como já afir
mei, ele procurou colocar o istmo dentro do plano de urbanização do 
Projeto CURA, integrando-o, definitivamente, iio- -plano de 
desenvolvimento urbano. E mais do que isto: ele chegou, inclusive, a 
desenvolver gestões junto a quem de direito, para que viesse a ser 
restaurada a Fortaleza do Buraco. O Senador Murilo Paraiso, como 
eu, deve estar lembrado que a fortaleza era uma das relíquias da 
Guerra dos Holandeses e que, no entanto, outros planos, por sinal 
mais um daqueles inacabados, fizeram com que ela viesse a ser der
rubada. Projetou~se para o istmo de Olinda, há alguns anos passa
dos, a construção da base naval. A primeira coisa que fizeram para 
efetivar o projeto foi derrubar a Fortaleza do Buraco. Resultado: só 
ficou o buraco, porque tiraram, desmontaram a fortaleza e não cons
tuíram a Base Naval- se não me engano, foi para o Estado do Rio 
Grande do Norte. É lamentável, por sinal, que, quando se fala em 
progresso, a primeira coisa que se sacrifica é a História, é a cultura, ê 
o passado. 

É preciso ter muito cuidado, pois, quanto às pretensões, agora, 
da PORTOBRÃS, da PETROBRÂS, sei lá ... Nesse pandemônio de 
siglas que existem no Brasil, ninguém sabe mais quem manda, 
ocorrendo, portanto, coisas desse tipo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou aqui, também, para trazer 
a minha voz, unindo-me ao clamor que se levanta, de Olinda e de 
Pernambuco, contra a malsinada iniciativa, de levar para Olinda o 
terminal de combustíveis, a qualquer título, seja por transferência, 
seja por ampliação. Olinda não é patrimônio apenas de Pernambuco; 
é um património de todo o Brasil e, como tal, precisa ser resguar
dada. (Muito bem! Palmas!) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) --

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Só para registrar um fato do meu pronunciamento de ontem, 
quando atestei e afirmei que o salário, hoje, no Brasil, não compra 
absolutamente o que comprava em 1963. 

O Senador da ARENA, se não estou enganado o Senador pela 
Paraíba, Milton Cabral, afirmava ontem que o salário de hoje 
compra mais, dá melhor poder aquisitivo e é superior ao de 1963. 
Trouxe, então, Sr. Presidente, para que faça parte dos Anais, o 
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testemunho das estatísticas provando que, na realidade, o assalaria
do de_ 1963 tinha um poder aquisitivo muito superior ao do atual as
salariado. 

Em 1963, o salário m-íniffio no Rio Grande do Norte era de 
Cr$ 13,50. Descontados os 8% do INPS ficavam Cri 12,42. Com esse 
va'Ior, o nosso assalariado comprava 10 quilos de açúcar, 10 quilos 
de arroz, 10 quilos de café, tO quilos de feijão, 10 quilos de sal, 10 
quilos de carne. Ficava com um superavit de Cr$ 3,02 para atender o 
lazer, o aluguel, roupas e etc. Hoje, em 1978, com Cr$ 724,23, que é o 
salário atual no Rio Grande do Norte, se o assalariado comprar os 
mesmos 10 quilos de açúcar, os lO quilos de arroz, os lO quilos de 
café, os 10 quilos de feijão, os lO quilos de sal e os lO quilos de carne, 
vai ficar devendo à mercearia Cr$ 544,17. 

Estão em minhas mãos as estatísticas dos preços de 1963 e dos 
de 1978. Com elas, desafio aos representantes da ARENA que, 
ontem, diziam ser uma demagogia de minha parte, uma inverdade, 
para provar que o nosso operário está morrendo de fome. 

Ãs portas do aumento de salário, é necessário que Governo se 
debruce sobre essa realidade, porque, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, se o salário for aumentado, agora em I"' de maio, em 40%, 
ainda haverâ um deficit assUstador. 

f: preciso que o G'overno arroste as dificuldades para dar ao 
trabalhador, ao operário brasileiro, um salário com o qual ele possa, 
na realidade, se alimentar. Porque, se em 1963, com toda aquela 
anarquia, o salário comprava esses alimentos, que são alim_entos nos
sos, produzidos aqui, não é justo- que, depois de 14 anos de um 
regime austero, de um regime autoritário, o operário confíi1lle, a 
cada ano que passa, a sofrer mais fome. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, trouxe as estatísticas de 1963 e de 
1978 para constar dos Anaís da Casa, fazendo um apelo ao Senhor 
Presidente da República para que cOmpreenda, para que entenda 

que esse homem que trabalha, esse operário que C0nstr6ía'"fi(j_ueza 
deste País, não pode ganhar um salário que não corresponda, pelo 
menos, à necessidade primária dele se alimentar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sinceramente, a leitura desse 
quadro demonstra, com fidelidade espantosa, o quanto é errada a 
política económica do Governo. É errada, sim; porque estamos 
mergulhados numa inflação tremenda, numa caristia absurda e, 
enquanto há no País essa caristia espantosa, aumenta a noSsa dívida 
no exterior. 

É um paradoxo, Sr. Presidente,_ Srs. Senadores: se aqui estivés
semos com o cinto apertado, sofrendo fome e pagando nossa dívida, 
era até possível que o povo se conformasse, porque estaríamos 
sofrendo em pagamento da nossa dívida. Mas não: estamos de cintu
rão apertado, sofrendo as maiores privações, e a nossa dívida externa 
aumentando. Não, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a dívida 
externa aumente, mas que, pelo menos o operário que trabalha, que 
produz, tenha, pelo menos, o direito de se alimentar. 

Com estas palavras, solicito à Mesa que faça constar dos Anais 
este documento, pedindO aos Senadores que ontem me contesta
vam, que cerrem fileiras ao meu lado, para defender o operário, o 
trabalhador brasileiro, porque é defendendo esse operâr:io e esse 
trabalhador, que nós poderemos ter, no futuro, uma nação ordeira, 
capaz, harmoniosa, unida na defesa melhor de um País que realmen
te precisa reencontrar-se. Reencontrar-se para um destino cheio de 
fulgor, em que todos possam viver com dignidade, porque a dignida
de do homem está, Sr. Presidente e Srs. Senadores, em ele viver às 
custas ,do seu trabalho. Quem trabalha hoje no Brasil por esse salário 
de fome, infelizmente, não pode viver do seu trabalho. 

Mui to obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AGENOR 
MARIA. EM SEU DISCURSO: 

Salário Minimo Açúcar Arroz Café Feijão Carne Sai 
Anos S. Paulo RN Quilo Quilo Quilo Quilo Quilo Quilo 

1963 21,00 i3,50 0,09 0,17 0,09 0,15 0,38 0,06 
1964 42,00 25,20 0,20 0,25 0,18 0,22 0,67 0,11 
!965 63,60 39,60 0,31 0,27 0,24 0,35 1,08 0,25 
1966 8i,OO 5!,00 0,35 0,48 0,39 0,69 1,95 0,27 
1967 i0i,25 63,75 0,47 0,72 0,40 0,67 2,41 0,29 
1968 124,80 79,20 0,57 0,79 0,91 0,83 2,62 ·a-,31 
1969 148,80 98,40 0,69 0,89 1,43 1,43 2,96 0,38 

1970 177,60 124,80 0,85 0,99 1,97 1,67 4,00 0,42 
1971 2i6,00 --i5i,20 1,02 1,36 3,56 1,86 5,36 0,47 
1972 26~,80 182,40 1,17 1,84 6,39 2,39 6,54 0,53 
i973 312,00 213,60 1,42 i,88 8,04 5,36 13,08 0,61 
1974 376,80 266,40 1,90 2,85 12,50 6,00 15,00 0,90 
1975 532,80 376,80 2,20 4,10 22,00 7,00 18,00 _ I, 15 
1976 768,00 544,80 4,10 4,90 45,00 15,00 20,00 1,70 
1977 1.106,40 787,20 5,20 6,28 59,00 11,78 25,00 2,90 
1978 5,81 7,63 64,80 10,50 35,00 .3,10 
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Salário Mínimo 
RN 

10 Quilos 
Açúcar 

lO Quilos 
Arroz 

lO Quilos 
Café 

10 Quilos 
Feijio 

10 Quilos 
Sal 

to Quilos 
Carne 

1963 

1978 

13,50 -8% ~ 
+ 25% custava 

787,20 -8% 

-80% 

12,42 
9 40 
3,02 

724,23 
1.268.40 

544,17 

Defasagem do Salário: CrS 544, t 7- Déficit. 

0,90 

58,10 

1,70 0,90 1,50 

76,30 648,00 105,00 

0,60 

Superávit: 3,02 
Total: Cr$9,40 

31,00 

Total: 1.268,40 

3,80 

350,00 

Se o aumento do salário mínimo for de40%, o do Rio Grande do Norte irá para Crl1.102,08, e a pãrtir dai os bens de primeira necessi
dade sofrerão novo aumento. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)-::-_ Sr. Presidente e Srs. Se
nadores: 

Não é a primeira vez, não é a segunda, nem a undécima vez e 
nem será a última, que ocupamos a atenção do Senado p:lra o angus
tios_o problem:l do café no Estado do Espírito Santo. 

Sr, Presidente, temos ouvido, de alguns dias para cã, uma melo
péia: as desgraças que caem, que pe.sam sobre a lavoura de café, em 
nosso País, não comovem o Governo, que tapa os ouvidos porque 
não quer ouvir os queixumes dessa laboriosa classe produtora bra
sileira. 

Se Pre.<;idente, não tenho um palmo de terra, mas vivendo numa 
área em que os produtores de café são_ tão sacrificados, que for.mam 
a \aborLos.a classe tão esquecida e tão amada, por isso mesmo volto e 
venho aqui tantas vezes quantas forem necessárias para pedir e rogar 
ao Governo que abra o seu espírito à significãÇão dessa gente que, 
trabalhando exaustivamente desde a mais alta madrugada até horas 
tardias ou da noite, essa gente produz aquilo de que o Brasil precisa 
para gerar dólares em função da sua balança de pagamentos. 

Sr. Presidente, o que se discutiu ontein e hoje resume-se nisto: é 
a geração de dólares que vai nos salvar. Não é um rasgo de oratória, 
não são as ameaças, não siio os ditirambos dos Senadores que sal
varão o País. São aqueles que produzem dólares para equilibrar a 
balança de pagamentos. São esses que com seus esforços e sacrifícios 
salvarão esta Pátria. 

Desde que eu era menino- e muitos Senadores que aqui estão, 
à época, não eram nas_cidos - o Governo Federal tirava da lavoura 
do café- e unicamente dela- os dólares com que comprou tudo 
que neste Brasil se fez, fruto do sacrifício e do trabalho dos pro
dutores de café. Muitos destes Senadores não eram nascidos e o 
Brasil j~ espoliava a classe dos cafeicultores. Quando digo espoliava, 
fato com sentido objetivo, de fato é uma espoliação. 

No meu- Estado, Sr. Presidente, o quarto produtor de café no 
Brasil, em condições dificílimas; terreno áspero, terra difícil de ser 
lavrada e só cultivada à enxada, esse povo gera divisas para o Brasil, 
gera dólares para a balança de pagamentos, gera o dinheiro com que 
o Brasil paga todas as importações de que carece. 

Portanto, é uma categoria de brasileiros que necessita ser. me
lhor tratada. E é por isso que eu digo: quanto mais perseguida a 
lavoura, mais ela é amada. Porque é a tradição de família; são filhos 
que herdaram dos pais, são pais que herdaram dos avós o amor à 
terra, o amor ao cheiro das lavouras, quando elas se cobrem daquela 
O orada branca como um lençol ou como um lenço, acenando para o 
futuro. São homens ligados à terra mais por capricho, por determi
nação, por telurismo, do que mesmo por vocação ou por outra coisa 
qualquer. E esses são tratados tão discriminadamente que merecem, 
aqui, o nosso protesto. 

Ontem, eu disse aqui, num aparte ao discurso que à nobre 
Senador Orestes Quércia fazia: o-·caté do. meU-EstãdO não é um 
produto bom porque o terreno, as condições clünâticas e a pluvio
sidade não o permitem, mas arrancam o café daquela terra áspera, 
arra·ncam bagos de café que são, em verdade, glóbulos de sangue, e 
esse nosso café é vendido aos compradores, no interior, por um 
preço, e o Governo Federal, o Governo da República, o Governo do 
Presidente Geisel percebe, por saca que se compra no interior, Cri 
1.600,00, Cr$ 1.700,00 ~ com o confisco camOial, mais do que o 
valor que o desgraçado lavrador percebe por esse produto do seu es
forço e do seu sacrifício, Ouvi bem isto: são coisas que devem ser 
repetidas várias vezes por semana e, às vezes, por dia para que o 
ouvido tapado do Governo, o ouvido qtie lião ouVe essas lamúrias, 
que não ouve choro de crianças, que não ouve o sofrimento de paz 
que não tem, daqueles que vivem em choupanas, em casas de sapé 
barreadas com chão de terra, mas que produzem o dólar com o qual 
se compra arma para o nosso Exército, o navio para a nossa 
Marinha, o avião para a nossa Aeronáutica, que se instala fábrica de 
automóvel, que se asfalta_ a. ~trada que conduz a nossa riqueza. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permíte V. Ex• um 
aparte? 

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

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Dirceu Cardoso, 
o que é de estranhar, no problema do café, é- que ele baixou na mão 
do produtor, mas o consumidor brasileiro contínua pagando o 
mesmo preço do ano passado, quando o café valia entre Cri 
4.000,00 e CrS 5.000,00 a saca. Não entendo é para onde está indo a 
diferença do dinheiro. O produtor de café mal remunerado e traba
lhando deficitariamente e o consumidor brasileiro, pagando um 
preço exorbitante e m_uitos dormindo sem poder tomar a xícara de: 
café, porque não têm poder aquisitivo. :t de se perguntar: com quem 
está ficando a diferença do café? Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o 
aparte do nobre Senador, que conhecedor do problema tambem 
aponta outro ângulo, outro setor de injustiças cometidas contra a 
lavoura de café. 

Sr. Presidente Amaral Peixoto, o Estado do Rio de Janeiro -
que V. Ex' representa, Hustra, dignifica e engrandece, produz o café 
duro, o café bebida Rio, é vendido nos entrepostos do Mediterrâneo, 
da América do Sul e de muitas cidades da Europa. Pois bem, o seu 
consumo previsto é de 6 milhões de sacas, pelo mercado brasileiro e 
embora não seja bom, representa e gera os dólares dé que o Brasil 
precisa. 

Então, Sr. Presidente, a injustiça se resume nisto: o homem que 
sofre, que capina a terra, que nos dias de sol e de chuva trata do seu 
pé de café, colhe o café - e é a lavoura .9.ue exige mais cuidado e 
assistência do agricultor e depois que a saca de café está no armazém 
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do comprador- ele recebe entre CrS 1.600,00 a CrS 1.700,00 por 
saca. O Gõverno recebe por essa mesma saca, nos armazéns de 
exportação ·- o GOverno Federal que fala tanto em disiriOUíção de 
renda, fala tanto em justiça social, que promete um céu imenso de fe
licidade para os sofredores- recebe mais do que aquele que produz. 

Não hâ argumento para discutir isto. Nem argumentos das ca
beças coroadas da ARENA, do lado de lâ. Não há quem possa 
explicar isto. 

Sabe V. Ex~. Sr. Presidente- e o Estado do Rio também é pro
dutor de café - que esse homem é visto, pelo Governo, como um 
abandonado, à margem das estradas e à sombra das lavouras de café. 

Sr. Presidente, não há argumento possível: a ARENA não pode 
defender este sistema. 

Sr. Presidente, os lavradores do meu Estado, que nem são cita
dos naqueles que batem à porta do Governo, vieram aqui com um 
memorial e não puderam entregá-lo a ninguém, "a ninguém"! Como 
diz o nobre Senador Virgílio Távora, escandidamente. A ninguém 
eles entregaram o memorial e voltaram como vieram e eu li daqui da 
tribuna, o memorial dos cafeicultores do Espírito Santo . .Os de São 
Paulo chegaram ontem, de ônibus, com a caravana de Deputados Fe
derais, da ARENA e bateram à porta do Planalto. Não foram rece
bidos pelo Senhor Presidente da República, porque estava em 
audiência, mas foram recebidos pelo Chefe da Casa Civil, pelo 
futuro Presidente, etc, Todos ouviram as justas queixas dos ca(eícul
tores de São Paulo. Os nossos- cafeicultores sabem que o Governo 
continua a arrancar-lhes o couro do corpo porque, inclusive, jã estão 
acostum{tdos a isso. Assim foi com seus avós, com seuS-pais, -com eles 
e assim será com seus filhos: o Governo arrancando-lhes o couro do 
corpo; estão cumprindo uma vocação telúrica e aceitam éssa reali
dade. 

O Governo, aÚ"avés do Presidente do Banco do Brasil c do 
Ministro da lndústria e do Comércio, num gesto de liberalidade pafa 
com os cafeicultores, Sr. Presidente, gesto que eles registram como 
uma das coisas mais extraordinãrias que receberam, prorrogou por 
30 dias o vencimento desses contratos, 30 dias apenas, Sr. Presidente., 
ou seja, 700 e tantas horas, passando os contratos a vencer em 31 de 
março. Mas, o café está baixo; o Governo continua a confiscar a Saca 
de café, e eles permanecem vendendo o produto por um preço vil. 

Pois bem, queriam, agora, que o Governo prorrogasse mais 
acho que é atê pedir demais ao Governo. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - Permite V L Ex• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - É possível que 
esse pedido, se o Governo o conceder, quebre atê a sua política 
econômica. Solicitam os cafeicultores do Espírito Santo a prorroga
ção do vencimento dos contratos com o Banco do Brasil - os do 
Paraná, de São Paulo e de Minas pedem, Sr. Presidente, a moratória, 
5 anos de uma vez, e não pagam nada. Os nossos, os desgraçados que 
produzem aquele tipo de café, querem prorrogar por mais 30 ou 60 
dias aquele vencimento, para aproveitarem preço, vendendo melhor 
o seu produto. Não estão pedindo para o Governo deixar de con
fiscar, poisjã estão conscientes de que vem o confisco em címa -deles, 
mas querem, pelo menos, cumprir as suas obrigações com o BariCO. 

Ouço o aparte do nobre Senador Evelásio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- Palmas a V, Ex' pela 
maneira ardorosa, especialmente pelos argumentos de convicção 
com que defende os cafeicultores, o seu Estado, e estã defendendo o 
próprio interesse nacional. Desde que se iniciou a cultura do café, 
esse produto sempre teve um destaque no item das exportações do 
nosso País. Hoje, a soja também tem um ai to destaque, bem cor.no o 
suco da laranja e o cacau, Mas, poderíamos ter outros produtos a 
contribuir num somatório excelente, para termos, anualmente, um 
magnífico superávit na balança comercial, eliminando o desequilí
brio da balança de pagamentos. E como V. Ex' diz. Em relação ao 
campo econômico, o Governo tem sido bisonho; não entende, não 
compreende, não vê as potencialidades extraordinárias do Brasil pa-

ra buscar na agropecuária aquilo que precisamos para alimentar me
lhor os brasileiros por preços menores, para produzir matérias
primas para o nosso parqUe fabril, para exportar, para alcançar divi
sas, para desenvolver a tecnologia industrial, para, depois que estiver
mos estruturados, partirmos para a exportação de manufaturas, de 
semimanufaturados, com preços competitivos no mercado externo. 
Mas, não! O Governo bisonho partiu para as exportações de ma
nufaturados e não temos preços competitivos; o Governo tem que 
estar subsidiando, tem que sacrificar classes como a dos cafeiculto
res. E: um pais que dizem o segundo exportador de produtos agríco
las, graças aos preços inusitados alcançados no ano passado pelo 
cafe, soja, cacau e suco da laranja, mas que, por outro lado, esté 
importando alho, cebola, leite, carne, milho e, já, agora, soja, e ainda 
vai importar arroz. Gostaria de saber o que não estamos importando 
periodicamente, para alimentar os brasileiros. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Reoebo o aparte 
de V. Ex.• como uma larga contribuição à nossa tese, porque versan
do assunto de que V. Ex' é conhecedor nesta Casa, 

Sr. Presidente, no meu Estado, o Governo Estadual também é 
cúmplice nessa situação, pelo seguinte. Há questão de seis e oito 
meses, distribuíu o Secretário de Agricultura do meu Estado, pelos 
jornais, pelas rádios e pelos serviços de alto-falantes das cidades, um 
conselho: "não venda o seu café, porque o café vai subir de preço". 
Foi exatamente o contrário. Não venderam o café e ele caiu de preço, 
O cidadão que tinha um preço de Cr$ 2.000,00, o está vendendo, 
hoje, por Cr$ 1.500,00 a Cr$ l.600,00. Ouvindo quem? O conselho 
do Secretário de Agricultura -do Estado, que não estava conhecendo 
a situação do café no mercado. Ouvindo aquele conselho, os cafei
cultores foram, mais uma vez, prejudicados, 

Sr. Presidente, ainda mais. O IBC aconselhou o plantio do café 
robusta, um tipo de café baixo, dizendo que este é consumido no mer
cado interno, enquanto o outro gera dólares lã fora. 

Pois bem, o mesmo lBC proibiu a venda do café tipo conilon. O 
mesmo governo, o mesmo diretor, o mesmo Presidente do IBC, o 
mesmo Ministro da Indústria e do Comércio, que aconselhou o 
plantio, meses depois, proibiu a venda. Torna-se difícil chegar~se a 
uma conclusão. 

Desejava responder ao aparte de V. Ex' de uma maneira mais 
decisiva, mas não posso. A questão não ê mais importar. Temos de 
importár outra coisa. Desgraçadamente, Sr. Presidente, temos de 
importar um ministro que possa realizar uma política diferente. Des
graçadamente, repito, esta é a realidade! 

O Sr. Agenor- Maria (MDB- RN) - Permite V. Ex• um 
aparte'? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Ouço o Senador 
Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Dirceu Car
doso, sessenta quilos de café verde produzem quarenta e oito quilos 
de café torrado, moido. Quarenta e oito quilos de café moído, à base 
de Cr$ 60,00, que é o preço que o consumidor está- pagirido, re
presenta, por saca de café, CrS 3.072,00. Há uma diferença para 
mais, saindo do bolso do consumidor, de CrS 1.312,00. Acon.tece que 
somos nós o maior produtor e exportador de cafe, e o nosso povo 
não está podendo tomã-lo. Interessa ao _G_overno que o povo con
tinue sem poder tomar café, porque ele terá condições de exportar. O 
nosso assalariado não pode tomar café. Na minha Região, onde o 
salário é Cr$ 724,30, o operário estã tomando chá ou outra coisa 
qualquer, porque não tem poder aquisitivo para comprã-lo. O Go
verno poderia, realmente, já que o produtor está vendendo o café a 
Cri 1.500,00 ou Cr! 1.700,00, baixar o seu preço, porque não é justo 
que, em baixando o café, repito, o consumidor continue pagando o 
mesmo preço do ano passado. Mas, interessa ao Governo que o 
preço do café não caia, para que o consumidor não possa comprá-lo, 
e ele exportar. Este ano, conseguiu-se, realmente, um superávit, 
ínfimo, mas conseguiu, na balança comercial. Aconteceu, no 
entanto, que a balança de serviços foi um desastre. O nosso déficit, 
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na balança de serviços, foi maior do que a dívida do Pa(s, em 1963. A 
dívida do Brasil, em 1963, era de 3 bilhões c 145 milhões de dólares. 
Pois bem, o déficit da balança de serviços foi superior a essá dívida 
de 1963 para 1964. Na balança comercial houve um superávit, por
que exportamos, mas na balança de serviços houve um déficit, real
mente, extraordinário. Porém, o triste é que, enquanto os Estados 
Unidos, que não produzem café - esse é importado - o preço do 
café diminuiu para o conSlirttidor, aqui o preço não foi alterado. Con
tinua o mesmo do ano passado, apesar de o produtor estar vendendo 
mais barato, e vendendo com déficit. Então, congratulo-me com 
V. Ex•, e acho que o problema não é importar um Ministro, porque 
importando um Ministro, com es_se mOdelo que a[ está, ele vai con
tinuar fazendo o mesmo que os outros. O que se precisa mudar é o 
modelo, a filosofia. O modelo econc5mico é errado, a filpsofia é anti
cristã, antipovo. A filosofia que está af, Senador Dirceu Cardoso, se 
impõe porque dâ valor ao dinheiro. As leis são ela.boradas tendo em 
vista o lucro do capital; a criatura humana é mero e simples ins
trumento. Repito que se precisa mudar o modelo, mudar a filosofia. 
Muito obrigado a V. Ex~ 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o 
aparte de V. Ex~. esclarendo-m.e sobre a situàção interna do País, 
com relação ao café. 

Sr. Presidente, a situação da ·crgncultura é tão dificil, que ainda 
não vi, aqui, ninguêm da ARENA, nem o nobre Senador Virgilio Tâ~ 
vara, por exemplo, cuidar do que significa, para a agricultura, taxa 
cambial, que é outra situação que prejudica a agricultura, porque 
não volta ao campo aquilo que se aufere através da taxa cambial. 

Sr. Presidente, termino com as palavras que disse a princípio: é 
essa agricultura e essa classe, quanto mais sofrida, quanto mais 
esquecida, quanto mais perseguida, mais amada. Essa, a situação ver
dadeira da agricultura no País, E espero, Sr. Presidente, que o Sr. 
Presidente do IBC, que os homens dessa poHtica do cafe, que aten
deram, ontem, as caravanas de São Paulo, atenderão, amanhã', as 
caravanas do Paranâ, as caravanas de Minas Gerais, possam aten
der, aqui, os ruidos, o barulho, os queixumes, as nossas queixas, e 
possam incluir, também, os produtores d_e café do Espírito Santo e 
do Estado de V. Ex~, o Estado do Rio, no rol daqueles beneficiados 
por uma nova situação, um novo preço, um novo valor, que remu
nere o esforço hercúleo e sobre-humano de uma categºria de brasilei
ros tão esquecida, tão injustiçada e tão abandonada. (Muito bem! 
Palmas.l 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES {ARENA- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Tratarei, no dia de hoje, de vários assuntos do interesse da classe 
trabalhadora do me1,1. Estado. 

N~> 1:- No dia 25 do mês passado, teve lugar_ importante As
sembléia-Geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Três_ Rios e Paraí
ba do Sul, quando os associados debateram e aprovãr-ám as cláusulas 
reivindicatórias para o dissídio coletivo de trabalhadores que perce-
berem os salários da classe. --

Dirigiu o conclave sindical o operoso Presidente da. entidade, Sr. 
Paulo dos Santos Maçhado, e é justamente ele que tem se desdobra
do no sentido de solucionar todos os problemas enfrentados por 
aquela admirável categoria profissional. E ele que, pessoalmente, 
leva ao Tribunal Regional do Trabalho e à Delegacia Regional do 
Trabalho todas as aspirações dos seus liderados e, por isso mesmo, 
sua liderança tem-se firmado nesta área. 

Alguns dos aspectos mais importantes dâs postulaÇões dos 
metalúrgicos do setor são as que dizem respeito a proteção à saúde 
dos traba!hSdores. E, por falar nisso, Sr. Presidente, estimaria muito 
que o Ministro do Trabalho, o Sr. Arnaldo Prieto, tomasse 
conhecimento de que o adicional de insalubridade, que é um direito 
obtido pelos trabathadores metalúrgicos de Volta Redonda, Rio de 
Janeiro, Niter6i, São Gonçalo e Friburgo, entre outros, não está 
sendo pago devidamente, e, quando o é, tem apresentado uma 
iro pontualidade inaceitável. 

Estou certo de que essa anomalia será erradicada pelo titular da 
Pasta do Trabalho. 

N'? 2 - Sr. Presidente e Srs. Senadores, tomei conhecimento de 
que dirigentes sindicais de vários Sindicatos de Petróleo de todos os 
Estados da Federação irão promover importante assembléia-geral 
para indagar dos associados sua opinião a respeito do valor do 
adiantamento salarial a ser pedido à PETROBRÁS. O Líder 
Antônio Jorge, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indús
tria de Refinação e Elaboração do Petróleo, já estâ tomando as deVi
das providências para que outras questões trabalhistas, previdenciá
rias e de política salarial, sejam, também, examinadas e, bem assim, 
um cuidadoso exame dos trabalhos que serão apresentados ao V 
Congresso Nacional dos Trabalhadores da Indüstria, que terá lugar 
no mês de julho próximo vindouro. 

t importante assinalar que essa categoria profissionaÍ, através 
da direção do Sindicato, está preparando a minuta da convenção 
coletiva de trabalhadores, a ser encaminhada, Sem demora, às 
autoridades competentes. Os trabalhadores pretendem reivindicar à 
convenção com o salário efetivamente percebido pelos empregados, 
por ocasião dos vários adicionais por tempo de serviço, para todos 
eles, na base de 3% por triê:nio, regularização das funções do pessoal 
de postos e salário-família expresso na base de 100 cruzeiros. . 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ocupo esta tribuna para 
hipotecar minha irrestrita solidariedad(: à _campanha desenvolvida 
pelo Presidente Antônio Jorge, e formulo os melhores votos para que 
a mesma tenha êxito. 

N\' 3- Outro assunto, Sr. Presidente, que merece a mais alta 
atenção desta Casa é o que diz respeito· áos calombos surgidoS1 

novamente, na Ponte Rio-Niterói, que estão pondo em risco mi
lhares de vidas daqueles que ali trafegam diariamente. 

Não obstante minhas reiteradas apelações às autoridades 
competentes, em diversas ocasiões, daqui desta tribuna, o problema 
continua e tende a se agravar cada vez mais. Embora poucos dias 
antes do carnaval tenham sido realizadas algumas obras de reparo, o 
asfalto deslizou por mais de trezentos metros do arco metálico do 
vão_ central daquela ponte. E isso é bastante perigoso, tendo-s_e em 
vista que a velocidade daqueles veículos atinge a 80 km/h. 

Segundo a assessoria de imprensa do DNER, o problema foge à 
alçada daquele órgão, de vez que envolvida está a responsabilidade 
de uma firma construtiva internacional. A solução apontada pelo 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem ao Ministério dos 
Transportes parece.me bastante inteligente: que seja utilizada a 
caução da firma empreiteira inglesa, no valor de um milhão de 
dólares, no intuito de se proceder às reparações da Ponte. 

Sr. Presidente, o trecho que está apresentando as piores condi
ções ê exatamente o destinado a veículos pesados e motocicletas, no 
sentido Rio-Niterói, na faixa esquerda. Há protuberâncias em pla
nos de 45 graus, com alturas que chegam a 15 centímetros. A própria 
Patrulha Rodoviária, atravês de seus eficientes e abnegáveis 
patrulheiros que fiscalizam a área, reconhece que este problema pode 
se transformar numa verdadeira armadilha mortal para um 
motociclista que não conhece o terreno. 

Sr. Presidente, espero que o ilustre e digno Ministro dos 
Transportes, General Dyrceu Nogueira, determine, o mais rápido 
possível, as reparações que se fazem necessárias, vez que milhares de 
vida estão sendo postas em risco na Ponte Rio-Niterôi, e S. Ex•., 
com o elevado espírito pú.blico e humano que sempre demonstrou, 
haverá, por certo, de dar acolhida a esta reivindicaçãQ imperiosa. 

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

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - A -Presidência 
comunica ao Plenário que determinou a inclusão na Ordem do Dia 
da sessão extraordinária de hoje, às 18 horas e 30 minutos, da Mensa
gem Presidencial n<? 64(78, que submete ao Senado o nome do Dou
tor Harry Amorim Costa para exercer o cargo de Governador do 
Estado de Mato Grosso do Sul. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto~- Nada mais havendo 
que tratar, vou encerrar a presente sessã~, designando para a ex.tra-
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ordinária das 18 horas e 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 nl' 31, de 1978 (n"' 02/78, na ori
gem), de 12 de janeiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. 
Carlos Alberto Pereira Pinto, Ministro de Segunda Classe, da Çarrei
ra de Diplomata, para exercer-a função de Embaixador do Brasil 
junto à República Popular da Bulgãria. 

-2-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comiss_ã_o de Rela
ções Exteriores sobre a Mensagem n9 32, de 1978 (n~' 03/78, na ori-

gem), de 12 de janeiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a escolha cio Sr. 
Carlos Jacyntho de Barros, Ministro de Primeira Classe, d:i Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
ao Reino de Marrocos. 

-3-

Discussão, em turno único, do Parecer da. Comissão de 
Constituição e Justiça sobre a Mensagem n"' 64, de 1978 (n" 093/78, 
na origem), de 27 de marco do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete ao Senado a escolha do Doutor Harry 
Amorim Costa, para exercer o cargo de Governador do Estado de 
Mato Grosso do Sul. 

O SR. PRESIDENTE (Amara! Peixoto) - Está encerrada a 
sessão. 

( LeL'anta-se a sessao às 18 horas e 15 minutos.) 

ATA DA 26~ SESSÃO, EM 29 DE MARÇO DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, das~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDI':NCIA DO SR. JOSÉ LINDOSO 

ÃS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM·SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Altevir Leal - José Guiomard - Braga 
Junior- Evandro Carreira- José Lindoso- Cattete Pinheiro
Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa -
Henrique de La Rocque- José Sarney- Fausto Castelo-Branco
Helvídio Nunes- Petrônio Portella- Mauro Benevides- Virgílio 
Távora- Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Dinarte Mariz
Jessé Freire- Domício Gondim- Milton Cabral- CUnha Uma 
- Marcos Freire - Murílo Paraiso - ArnQo <i~ M_ello - Luiz 
Cavalcante- Teotônio Vilela- Augusto Franco- GHvan Rocha 
- Lourival Baptista- Heitor Di:is- Luiz Viana- Ruy Santos
Dirceu Cardoso - Eurico Rezende - João Calmon - Amaral 
Peixoto- Roberto Saturnino - Vasconcelos Torres - Benjamim 
Farah- Hugo Ramos- Gustavo Capanema- Itamar Franco
Magalhães Pinto - Franco Montoro - Orestes Quércia - Otto 
Lehmann- Benedito Ferreira- Lãzaro Barboza - Osires Teixeira 
- ltalívio Coelho - Mendes Canate - Saldanha Derzí - Leite 
Chaves- Evelásío Vieira-..:.... Lenoir Vargas- Otair Becker- Da
niel Krieger- Paulo Brossard- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 62 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. l9-5ecretãrio procederá à leitura do Expediente. 

~lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECERES N•S 77 E 78, DE 1978 

PARECER N• 77, DE 1978 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n' 38, de 
1978 (n'õ' 32/78, na origem), do Senhor Presidente da Repdbli· 
ca, propondo ao Senado Federal para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Fátima do Sul (MT) !l_ elevar em 
Cr$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolldada. 

Relator: Senador Augusto Franco 

O Senhor Presidente da República, çom a Mensagem n9 32{78, 
submete à deliberação do Senado Federal, pleito da Prefeitura 

Municipal de Fâtima do Sul (MT), que objetiva contratar emprésti
mo junto ao Banco Financial S.A., este na qualidade de agente finan
ceiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), a seguinte operação 
de crédito: 

"A- Valor: Cd~ 18.000.000,00; 
B- Prazos: 

l-de carência: 6 (seis) meses-, -contadoS a partir da 
conclusão das obras [)rojetadas, não podendo, no total, 
ultrapassar 24 (vinte e quatro) meses; 

2- de amortização: atê 18 (dezoito) anos, exclusive o 
período de carência; 

C- Encargos: 
I -juros de 2% a.a., pagáveis merisalmente, inclusive 

no período de carência; 

2 - correção monetâria trimestral, de acordo com, o 
Plano de Correção Monetária (PCM); 

3 - taxa de administr~ção de 1% sobre o valor do 
empréstimo; 

4- serã permitido ao agente financeiro cobrar diferen~ 
cial de juros de até 1% a.a., nos financiamentos concedidos; 
D - Garantia: Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
(!CM); 

E - Destinação dos recursos: financiamento de obras de 
infra-estrutura ~ geral, tais cOmO pavimentação asfáltica, 
construção de galerias pluviais e colocação de guias e sarje
tas, a serem executadas em vias públicas daquela localidade." 

O Conselho Monetãrio pronunciou-se favoravelmente por 
considerar a operação reivindicada técnica e financeiramente viável, 
não devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução 
orçamentâria dos próximos exerdcios. 

No mérito, o financiamento da urbanização de médias e peque
nas cidades, com grande potencial econômico, é justificado pelo 
alcance social do empreendimento, pela alta taxa de retorno do 
investimento e, principalmente, pela ordenação espacial dos núcleos 
humanos. 
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Assim, opinamos pela aprovação do pedido nos termos do 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 11, DE 1978 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Fátima do Sul (MT) a 
~le'llar em CrS 18.000.000,00 (dcz()ito milhões de-cruzeiros) o 
montante de sua dh·ida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I~ E a Prefeitura Municipal de Fátima do Sul (MT), nos 
termos do art. 2~ da Rcsoluçào n~ 93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 18.000.000,00 (dezoito 
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de 
que possa contratar uma operação de crédito de igual valor, junto ao 
Banco Financial S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao fmanciamento 
de obras de infra-estrutura em geral, naquela cidade. 

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

Sala das Comissões, em 15 de março de 1978 . .....:.. Marcos Freire, 
Presidente- Augusto Franco, Relator- Luiz Cavalcante - Orestes 
Quércia- José Sarney- AgQnor Maria. 

PARECER N• 78, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Resolução. n~', 11/78, da Comissão de Economia, que "autoriza 
a Prefeitura Municipal de Fátima do Sul (MT) a elevar em 
Cr$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de cruzeiros) o montante 
de sua dhida consolidada''. 

Relator: Senador Wilson Gonçalves 
Sob exame o Projeto de Resolução n~ ll/78, da Comissão de 

Economia, originário de Mensagem do Senhor Presidente da Repú
blica, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Fátima do Sul 
(MT), a elevar o montante de sua dívida consolidada em 
Cr$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de cruzeiros) a fim de custear 
obras de infra-estrutura em geral, naquela cidade. 

A matéria foi submetida à apreciação da Casa, nos termos do 
art. 2~' da Resolução n9 93/76, do Senado Federal, e demais dis
positivos legais que regulamentam o assunto. 

Do ponto de vista que compete a esta Comissã_o examinar, 
constatamos que todas as formalidades foram atendidas. 

À vista do exposto, opinamos pela constitucionalidade ejuridici
dade do projeto. 

Sala das Comissões, 29 de março de 1978.- Daniel Krieger, 
Presidente -Wilson Gonçalves, Relator - Cunha Lima - Orestes 
Quércia- Helvídio Nunes- Otto Lebmann- Leite Chaves- ltalf· 
vio Coelho- Heitor Dlas. 

Dívida Consolidada 

A) Intralimite 
- por contratos 

B) Extralimite 
- BNH 

C) Total (A+ B) 

Posição em 31-10-77 
(A) 

1.563,6 
1.563,6 

11.368,8 
11.368,8 
12.932,4 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente 
ao pedido em estudo por considerá-lo técnico e financeiramente viá
vel, não devendo os encargos dessa operação acarretar maiores 
pressões na execução orçamentária dos próximos exerclcios. 

PARECERES N•s 79 E 80, DE 1978 

PARECER N• 79, DE 1978 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 41, de 
1978 (n9 35, de 13-1-78, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, pro
posta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Rondonópolis (MT) a elevar em 
Cr$100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dh·ida consolidada. 

Relator: Senador Luiz Cavalcante 

Com a Mensagem n\> 41/78, o Senhor Presidente da República 
submete à consideração do Senado Federal pleito da Prefeitura Mu
nicipal de Rondonópolis (MT), objetiVando autorização_ para con
traiar,junto ao Banco do Estado de Mato Grosso SfA, este na qua
lidade de agente financeiro do Banco NÍlcional da Habitação (BNH), 
a seguinte operação de crédito: 

"A- Valor: Cr$ 100.000.000,00; 
B-Prazos: 
1 -de carência: 6 (sefs) meses, contados a partir da con

clusão das obras projetadas, não podendo, no total, ultra
passar 24 (vinte e quatro) meses; 

2- de amortização: até 18 (dezoito) anos, exclusive o 
período de carência; 

C- Encargos: 
I -taxa de juros de 2% a.a., pagáveis mensalmente, in

clusive no período de carência; 
2- correçào monetária trimestral, de acordo com o Pla

no de Correção Monetária (PCM); 
3- taxa de administração de.l% sobre o valor do em

préstimo; 
4- permitido ao agente financeiro cobrar diferencial de 

juros de até 1% a.a. nos financiamentos conced_idos; 
D- Garantia: Imposto sobre a Circulaçã_o d~ Merca

dorias (!CM); 
E- Destinação dos recursos: financiamento de obras 

de infra-estrutura em geral, tais como: pavimentação asfãl
tica e construção de galerias de águas pluviais, guias e sar
jetas, a serem executadas em vias públicas daquela loca
lidade." 

De acordo com os registras do Departamento da Dívida Pú~ 
blica, a situação geral dà dívida cOnsolidada interna do~Muniçípio de 
Rondonópolis (MT) apresenta-se conforme o quadro a seguir: 

Operação sob Exame 
(B) 

100.000,0 
100.000,0 
100.000,0 

Situaçíio Posterior 
Á Contrataçio Pretendida 

(C) = (A+ B) 

1.563,6 
1.563,6 

111.368,8 
111.368,8 
il2.932,4 

No mérito, o empreendimento enquadra~se nos objetivos e dire
trizes do Plano Nacional de Desenvolvimento, no tocante ao apare
lhamento das médias e pequenas comunic;iades, visando a melhorar 
os fatores locacionais para acarretar novos investimentos. Afora as 
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repercussões ec.onômicas--dO-Prõjeto para a Região, parte-das -obras 
serão autofinanciáveis, ensejando retorno aos Cofres públicOs d.C bOa 
parcela do capital empregado. 

Assim, concluímos pela aprovação da matéria rios termos do Se
guinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÁOW 12, DE 1978 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rondon6polls (MT) a 
elelar em CrS 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dfvlda consolidada. 

O Senado Federal resolve.: 

Art. 1~> E a Prefeitura Muõicipal de Rondonópolis (MT), nos 
termos do art. 2~> da Resolução n'i' 93, de II de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 100.000.000,00 (cem mi
lhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, a 
fim de que possa contratar empréstimo de igual valor, junto ao 
Banco do Estado de Mato Grosso S/ A, este na qualidade de agente 
financeiro ·ao Banco Nacional da B:abitação (BNH), destinada ao 
financiamento de obras de infra-estrutura em geral, naquela loca~ 
!idade. 

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

Sala das Comissões, 15 de mãrço de 1978. - Marcos Freire, Pre-
sidente - Luiz Calalcante, Relator - Orestes Quércia - Augusto 
Franco - José Sarney - Agenor Maria. 

PARECER N• 80, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Resolução n'i' 12(78, da Comissão de Economia, que "autoriza 
a Prefeitura Municipal de Rondon6polis (MT) a elevar em 
Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dílida consolidada". 

Relator: Senador ltalílio Coelho 

Sob exame o Projeto de Resolução n~> 12/78, da ComissãO de 
Economia, originârio de Mensagem do Senhor Presidente da Rept1~ 
bUca, que objetiva autorizai- a Prefeitura Municipal de Rondonó
polis (MT) a elevar o montante de sua dívida consolidada em 
Cr$ IOO.OOO.OOO,OO (cem milhões de cruzeiros) destinada a financiar 
obras de infra-estrutura em geral, naquela cidade, 

A matêria foi submetida à apreciação da Casa, nos termos do 
art. 2'~ da Resolução n9 93/76, do Senado Federal, e demais dispositi~ 
vos legais que regulamentam o assunto. 

Do ponto de vista que compete a esta Comissão examinar, 
constatamos que todas as formalidades foram atendidas. 

A vista do exposto, opinamos pela constitucionalidade ejuridici
dade do Projeto. 

Sala das Comissões, em 29 de março de 1978.- Daniel Krieger, 
Presidente- !t!.!fr!c Coe!hc, Relator= Cunha Lima= Wilstm Gtm~ 
çalves - Orestes Quércia - Helvídio Nunes - Otto Lehmann -
Leite Chaves- Heitor Dias. 

Dívída Consolidada Posição em 
Interna 31-7-77 

(A) 

I - Intralimite 118,5 

II - E"tralimite 
a) FNDU ............... 
b) FAS .......... """-·"". 
c) BNH ................. 

Total geral (I+ II) ...........•. 118,5 

PARECERES N•S 81 E 82, DE 1978 

PARECER N~>81, DE 1978 
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n~> 42, de 

1978 (n~" 36, de 13-1~78, na origem}, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, pro
posta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste (SP) a 
elelar em Cr$ 4.156.408,81 (quatro milhões, cento e cinqUenta 
e seis mil, quatrocentos e oito cruzeiros e oitenta e um 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Relator! Senador Orestes Quércia 
Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor 

Presidente da República propõe ao Senado Federal seja autorizada a 
Prefeitura MUnicipal de Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr.S 4.156.408,81 (quatro mílhões, cento e cin
qilenta e seis mil. quatrocentos e oito cruzeiros e oitenta e um 
centavos} o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de 
contratar empréstimo junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
-- BNH, destinado à execução de obras de infra-estrutura comple-
mentar do Conjunto Habitacional Santa Tererinha, naquela 
localidade. 

2. As condições básicas da operação são as seguintes: 
"A- Valor: CrS 4,156.408,81; 
B- Prazos: 
I -de carência: 10 meses; 
2- de amortização: 216 meses; 

C - Encargos: 
1-juros de 7% a.a., cobrados mensalmente (6% a.a., 

para o BNH e I %a.a. para o agente financeiro); -
2- correção monetária trimestral, segundo o Plano de 

Correção Monetária (PCM); 
3 -taxa de administração de l% do valor do em~ 

prêstimo; 
4- taxa de planejamento, administração e fiscalização 

de 6% sobre o custo das obras; 
O- Garantias: Imposto sobre a Circulação de Mer

cadorias (ICM); 
E- Destinação dos recursos: execução de obras de infra~ 

estrutura complementar do Conjunto" Há-bitãcional Santa 
Terezinha, compreendendo pavimentação, guias, sarjetas e 
galerias de âguas pluviais." 

3. Enquadra-se a operação ao disposto no artigo 2~> da Resolu
ção D~' 93, de 11-10-76 (alterou a Resolução n'~62, de 1975), poTS os re
cursos são provenientes do Banco Nacional da Habitação e, por
tanto, considerada extralimite. 

4. Segundo a análise apresentada pelo Banco do Estado de 
São Paulo S.A., a operação de crêdito sob exame é viável téc~ica e fi_:-_ 
nanceiramente. 

5. Os registres do Departamento da Dívída Pública do Banco 
Central do Brasil indicam os seguintes valores da divida consolidada 
urbana do Município: 

Valor: Cr$ 1,0 mil 

Operação Situação Posterior 
em Exame(*) à Contratação Pretendida 

(B) (C)~A + B 

!l8,5 

4.156,4 4.156,4 

4.156,4 4.274,9 
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6. Na forma do parágrafo único do artigo 2~ da Resolução n9 
93/76, o assunto foi submetido e aprovado pela diretoria do Banco 
Central do Brasil. Em sessão de 21~12~77, o Conselho Mon,etârio 
Nacional manifestou-se pelo atendimento do pleito. 

7. Ass1ffi, tendo sido cumpridas as exigências constantes das 
normas vigentes (Resoluções n9s 62/75 e 93/76) e do Regimento 
Interno, concluímos pelo atendimento da Mensagem n9 42/78, apre~ 
sentando, para tanto, o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 13, DE 1978 

Autoriza a Prefeitura Municipal dt" Santa Bárbara 
d'Oeste (SP) a elevar em Cr$ 4.156.408,81 (quatro milhões, 
cento e cinqüenta e seis mil, quatrocentros e oito cruzeiros e 
oitenta c um centavos) o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 f:! a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d·Oestc, 
Estado de São Paulo, nos termos do art. 2'? da Re:solução n9 93, de 
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr$ 4.156.408,81 (quatro milhões, cento e cinqUenta e seis mil, 
quatrocentos e oito cruzeiros e oitenta e um centavos) o montante de 
sua dívida consolidada interna, a ftm de contratar um empréstimo de 
igual valor junto ao Ba,n_ç_Q_ d_o Estado de São Paulo S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do B:aoç-p Nacional da Habitação
BN H, destinada ao ,financiamento da execução de obras de infra
estrutura complementar do Conjunto Habitacional Santa Terezinha, 
naquela !odidade. 

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

Saia das Comissões, em 15 de março de 1978.- Marcos Freiret 
Presidente - Orestes Quê-reia, Relator - Luiz Cavalcante -
Augusto Franco- José Sarney- Agenor Maria. 

PARECER N• 82, DE 1978 

Da Comissão de Constituh:ão e Justiça, sobre o Projeto de 
Resolução n9 13, de 1978, da Comissão de Economia, que 
uautoriza a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oestes 
(SP) a elevar em CrS 4.156.408,81 (quatro milhões, cento e 
cinqüenta e seis mil, quatrocentos c oito cruzeiros e oitenta e 
um centavos). o montante de sua dhida consolidada interna". 

Relator: Senador Otto Lehmann 

Apresentado pela Comissão de Economia, o projeto de resoluR 
çào em exame, autoriza_ a Prefeitura Municipal da Santa Bárbara 
d'Oeste, Estado de Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução-n<~ 93, 
de 1 I de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em 
Cr$ 4.156.408,81 (quatro milhões, cento e cinqUenta e seis mil, qua
trocentos e oito cruzeiros e oitenta e um centavos), o montante de 
sua dívida consolidada_i_nterna, a fim de que possa contratai- uril 
empréstimo de igual valor junto ao Banco do E~tado de São Paulo 
S/A., este na qualidade de agente financeiro do Bancó Nacional da 
Habitaçào-BNH, destinado ao financiamento da execução de 
obras de infra-estrutura compl~mentar do COnjunto Habitacional 
Santa Terezinha, naquela tocalidcide. 

2. Enquadra~se a operação ao disposto no art. 29 da Resolução 
n"' 93, de 1976 (alterou a Resolução n9 62, de 1975), pois õs recursos 
serão provenientes do Banco Nacional da Habitação e, dessa forma, 
considerada extra/imite. 

3. A Exposição de Motivos (n9 14/78) do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda, o parecer do Conselho Monetârio Nacional e as 
informações prestadas pelo organismo financiador, todos anexos ao 
processado, são pelo deferimento da presente operação. 

4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o estabelecido no art. 
42, item VI, da Constituição, às normas legais (Resoluções n<i's 62, de 
1975 e 93, de 1_976) e às disposições contidas no Regimento Interno 
(art. 106, item II). 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação 
da matéria uma vez que constitucional ejurtdica. 

Sala ~as Comissões, em 29 de março de t 978. - Daniel Kriegcr, 
Presidente- Otto Lehmann, Relator- Cunha Lima- Wilson Gon
çalves- Orestes Quércia- Helvídio Nunes- Leite Chal·es- Italí-
vio Coelho- Heitor Dias. 

PARECERESN•S 83E84,DEI978 

PARECER N• 83, DE 1978 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 43, de 
1978 (Mensagem n9 37, de 13-1-78, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, proposta do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de V alinhos 
(SP) a elevar em CrS 13.785.824,00 (treze milhões, setecentos 
e oitenta e cinco mil e oitocentos e vinte e quatro cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Orestes Quércla 

O Senhor Presidente da Rept1blica encaminha ao exame do 
Senado Federal (art. 42, item Vl 1 da Constituição), proposta da 
Prefeitura Municipal de V alinhos, Estado de São Paulo, no sentido 
de que seja autorizada aquela Prefeitura a elevar em 
CrS 13.785.824,00 (treze milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, 
oitocentos e vinte e quatro cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada interna, a ftm de contratar empréstimo junto ao Banco 

-do Estado de São Paulo S.A., este como agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação- BNH, destinado à execução do programa 
Municipal de obras de infra~estrutura em núcleo habitadonal a ser 
construído, sob a denominação de "Jardim Novo Mundo III", 
naquela localidade. 

2. Os empréstimos a serem contraídos têm as seguintes condi~ 
ções gerais: 

1-A- Valor: CrH.410.694,00; 
B-Prazos: 
I - de carência: 12 meses; 
2- de amortização: 216 meses; 
C- Encargos: 
l -juros de 7% a.a.; 
2- correção monetária: idêntica à das ORTN; 
3 - taxa de administração do BNH: correspondente a 

I% do valor do empTéstimo; 
4 - custos de planejamento, administração e fiscaliza~ 

ção de obras: 6% do custo total das obras, sendo 2% para os 
custos· de planejamento e 4% para os custos de administração 
e fiscalização de obras distribuídos estes igualmente entre o 
agente promotor (COHAB - Bandeirante) e o agente finan~ 
ceiro (BANESPA); 

D - Garantias: Imposto sobre a Circulação de Merca~ 
do rias (I CM); 

E- Destinação dos recursos: execução do programa 
Municipal de obras de infra-estrutura em núcleo habitacional 
a ser construído através da Companhia de Habitação 
Popular Bandeirante (COHAB - Bandeirante), sob a 
denominação de "Jardim Novo Mundo III". 

11-A-Valor:CrS 9.375.130,00; 
B-Prazos: 
I - de carência: 12 meses; 
2- de amortização·: -216 m_~es; 
C- Encargos: 
1- juros de 7% a.a.; 
2 - correção monetária idêntica à das O RTN; 
3 - taxa de administração do BNH correspondente a 

l% do valor do empréstimo: 
4- custos de Planejatriento, Administração e Fiscaliza~ 

ção de Obras: 6% do custo total das obras, sendo 2% para os 
custos de Planejamento e 4% para os custos de Administra~ 
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çào e Fiscalização de Obras, distribuídos. estes igualmente 
entre o Agente Promotor (CECAP) e o Agente Financeiro 
(BANESPA); 

D- Garantias: Imposto sobre a Circulação de Merca
dorias (I CM); 

E - Destinação dos recursos: execução do programa 
Municipal de obras de infra-estrutura em mlcleo habitacional 
em fase de: construção através da Companhia Estadual de 
Casas Populares -CE CAP. 

Dívida Consolidada Posição em 
Interna 30-9-77 

(A) 

I - Intralimitc 3.905,7 
a) Em títulos 
b) Por contratos 2.582,6 
c) Por garantias 1.323,1 
d) Outras 

II- Extralimite .51.934,3 
a) FNDU 
b) FAS 
c) BNH 51.934,3 

III- Total Geral (I+ II) 55.840,0 

.5. Na forma do parágrafo único do artigo 2~ da Resolução 
n'i' 93, de 1976, o pedido de autorização para a operação de crédito 
está devidamente instruido com o parecer do Conselho Monetârio 
Nacional favorável ao pleito. 

6. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas vigentes e 
no Regimento lnterno, esta Comissão conclui por aceitar a solicita
ção contida na Mensagem n'i' 43, de ( 978, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 14, DE 1978 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a ele
varem CrS 13.785.824,00 (treze milhões, setecentos e oitenta 
e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 t a Prefeitura Municipal de V alinhos, Estado de São 

Paulo, nos termos do art. 2'i' da Resolução n~ 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr$ 13.785.824,00 (treze milhões, SeteCeritos e oitenta e cinco' mil, 
oitocentos e vinte e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna, a fim de contratar empréstimos, perfazendo o 
montante acima referido, junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S.A., este na qualidade de agente financeiro do -Banco Nacional da 
Habitaçã_o - BNH, destinados ao financiamento da execução do 
programa Municipal de obras de infra-estrutura em núcleo habita~ 
cional a ser construído, sob a denominação de "Jardim Novo 
Mundo III". naquela localidade, 

Art 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 15 de março de 1978. -Marcos Freire, 

Presidente - Orestes Quêrcia, Relator - Luiz Cavalcante -
Augusto Franco- JoséSamey- Agenor Maria. 

3. Trata-se de operação a que, por força das disposições conti
das no artigo 2'i' da Resolução n'i' 93, de 11-10-76, do Senado Fe-
deral, não se apHcam os limites ftxados no artigo 2'i' da Resolução 
n'i' _ 62, de 28-10-75, haja vista que os recursos a serem repassados 
serão provenientes do Banco Nacional da Habitação e, portanto, 
considerada extraJimite. -

4, De acordo com os registras do Departamento da Dívida Pú
blica do Banco Central do Brasil, a situação da dívida consolidada 
interna do Município apresenta-se conforme o quadro a seguir: 

Cr$ mil 

Operação Situação Posterior 
sob à Cont!atação Pretendida 

Exame (B) (C)~A+B 

3.905,7 

2.582,6 
!.323,1 

13.785,8 65.720,1 

13.785,8 65.720,1 
13.785,8 69.625,8 

PARECER N~ 84, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Resolução n'i' 14, de 1978, da Comissão de Economia, que 
"autoriza a Prefeitura Municipal de V alinhos (SP) a elevar em 
Cr$ 12.785.824,00 (treze milhões, setecentos e oitenta e dnco 
mil, oitocentos e vinte e quatro cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada intermt''. 

Relator: Sen11dor Otto Lehmann 
Vem ao nosso exame projeto de resolução de autoria da 

Comissão de Economia, pelo qual fica a Prefeitura Municipal de V a
linhos, Estado de São Paulo autorizada, nos termos do art. 2'i' da 
Resolução n~ 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, a ele
varem Cr$ 13.785.824,00 (treze milhões, setecentos e oitenta e cinco 
mil oitocentos e vinte e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidade interna, a fim de que possa contratar empréstimos, 
perfazendo o montante acima referido, junto ao BancO do Estado de 
São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação - BNH, destinados ao financiamento da 
execução do programa Municipal de obras de infra-estrutura em 
núcleo habitacionaL 

2. Trata-se de operação a que, por força das disposições con
tidas no art. 2~ da Resolução n~ 93, de 11-10~76, não se ap1icam os 
limítes fixados no art. 29 da Resolução n'i' 62, de 28~l0-75, ambas do 
Senado Federa1, haja vista que os recursos a serem repassados pro~ 
vêm do Banco Nacional da Habitação e, dessa forma, classificados 
como extralimite. 

3. Na forma do parágrafo único do art. 2'i' da Resolução n' 93, 
de 1976, o pedido de autorização para a operação está devidamente 
instruído com o Parecer do Conselho Monetário Nacional, favorável 
ao pleito. 
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4. A Comissão de Economia examinou ampla e pormenoriza
damente o caso. tendo concluído por apresentar projeto de resolu
ção, atendendo à Mensagem n" 43, de 1978, do Senhor Presidente da 
República. 

S. Tendo em vista que o Projeto obedeceu a tramitação estabele
cida no art. 42, item VI, da Constituição, as exigências constantes 
nas normas legais (Res. n"s 62/75 e 93/76) e o dispostà no Regimen
to Interno, opinamos no sentido da riormal tramitação do projeto, 

.uma vez que constituciqnar e jurídico. 
Sala daS-ComissÕes,- 29 de março de 1978. - Daniel Krleger, 

Presidente - Otto Lehmann, Relator - Cunha Lima - Wilson 
Gonçalves- Orestes Quércia - Helvídio Nunes - Leite Chaves -
Italívio Coelho - Heitor Dias. 

o SR. PRESIDENTE (Josê Lindoso)- O Expediente lido v_ai à 
,publicação. 

O SR. PRESID]i:NTE (José Lindoso)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno 6nico, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores sobre a Mensagem n" 31, de 1978 (n' 
02/78, na origem), de 12 de janeiro do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da Repli.blica submete à deliberação do 
Senado a escolha do Sr. Carlos Alberto Pereira Pinto, MiniS~ 
tro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto à Rep6blica Po
pular .da Bulgária. 

Item 2: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores sobre a Mensagem n" 32, de 1978 (n9 
03f78, na origem), de 12 de janeiro do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Sr. Carlos J acyntho de Barros, Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto ao Reino de Marrocos, 

Item 3: 

Discussão, em turnO único, do Parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça sobre a Mensagem n" 64, de 1978 (n' 
093/78, na origem), de 27 de março do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a 
escolha do Doutor Harry Amorim Costa, para exercer o 
cargo de Governador do Estado de Mato Grosso do Sul. 

As matêrias constantes da pauta da Ordem do Dia da presente 
sessão, nos termos da alrnea h do art. 402 do Regimento Interno, 
deverão ser apreciadas em sessão secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias a fim 
de que seja respeitado o dispositivo regimental. 

r A sessao torna-se secreta às 18 horas e 34 minutos e volta 
a ser pública às 19 horas e 23 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Nada mais havendo a 
tratar, vou encerrar a sessão, designando para a sessão ordinária de 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n" SOS, de 1977, do 
Sr. Senador Virgílio Tãvora, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do pronunciamento feito pelo Embaixador Azeredo 
da Silveira, Ministro de Estado das Relações Exteriores, por ocasião 
da sessão de abertura da Reunião Preparatória sobre Cooperação 
Multinacional na Região Amazônica. 

-2-

Votação, em turno único, do Requerimento n" 506, de 1977, do 
Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, das Ordens do Dia baixadas pelos Ministros de 
Estado do Exército e da Aeronáutica, alusivas ao 429 aniversário da 
Intentona Comunista de 1935. 

-3-

Discussão, em turno único, dO Projeto de Lei da Câmara n" 01, 
de 1978 (n" 1.792-B/76, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza a doação, à Prefeitura Muni
cipal do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, de faixas de ter
reno de propriedade do Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Estado- lP ASE, tendo 

-PARECERES FAVORÂ VEIS, sob n"s 66 e 67, de 1978, das Co
missões: 

-de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

-4-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n" 02, 
de 1978 (n" 2.688-B/76, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza a doação ao Montepio Geral 
de Economia dos Servidores do Estado, do terreno que m.enciona, si
tuado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 65, de 1978, da Comissão: 
-de Finanças. 

-5-

Discussão, em turno 6nico, do Projeto de Lei do Senado n9 1S4, 
de 1977~Complementar, do Sr. Senador Cattete Pinheiro, que altera 
a redação do art. 12 do Decreto-lei n9 406, de 31 de dezembro 
de 1968, tendo 

PARECERES, sob n"s. 68,69 e 70, de 1978, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juri

dicidade e, no mérito, favorável; 
-de Economia, favorâvel; e 
-de Finanças, favorâvel. 

-6-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n" 70, de 1975, do Sr. Senador José Esteves, que autoriza os Muni
cípios localizados na Amazônia Legal a empregar suas cotas do Fun
do Rodoviário Nacional no setor que especifica, tebdo 

PARECERES, sob n"s 993 a 996, de 1977, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com emenda que apresenta de n" 1-CCJ; 
-de Assuntos Regionais, favorável; 
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, (ouvido o 

Ministério dos Transportes), contrário, com voto vencido, em se
parado, do Sr. Senador Lázaro Barboza; e 

- de Finanças, contrário, com voto vencido, em separado, do 
Sr. Senador Braga Júnior. 

-7-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
nY 140, de 1976, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta 
dispositivo ao Decreto-lei n" 221, de 28 de fevereiro de 1967, que 
dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca, tendo 

PARECERES, sob n"s 937 a 939, de 1977, das Comissões: 
- de Cons.tltuição e Justiça, pela constitucionalidade e juri

dicidade, e, no mérito, favorável; 
-de Agricultura, contrário; e 
-de Assuntos Regionais, contrário. 

-8-

Discussão, em primeiro turno (apreciaÇão preliminar da consti· 
tucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
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Projeto de Lei do Senado n9 68. de 1977, do Sr. Senador Vasconcelos 
Torres, que institui o voto a bordo e nas embaixadas, consulados e 
dá oUtras providêncías, tendo ' 

PARECER, sob nv 915, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, rela inconstitudonalidade. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -- Estâ encerrada a 
sessão. 

( Lemnta-se a sessão às 19 horas e 26 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO 
CARREIRA NA SESSÀO DE28-3-78 E QUE, ENTREGUE 
Ã REVISÀO DO ORADOR, SERIA PUBLfCADO POSTE
RIORMENTE: 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há verdades que são imutáveis; há, inquestionavelmente, axio
mas sociais e económicos; há, indiscutivelmente, verdades totais. A 
lei da sobrevivência do indivfduo é uma dessas verdades. Todo ser 
vivo obedece a um tropismo insopitável: o de sobreviver, o de existir, 
o de resistir à morte. E o homem, como ser vivo, não poderia fugir 
nem escapar a este determinismo biológíco, a esta lei inquestíonável, 
que é a lei da sobrevivência do indivíduo, o desejo de permanecer 
vivo. 

Esta lei que condicionou e condiciona o comportamento de 
todos os seres; todos eles siio obrigados a obedecer a esta ordem 
imutável e inflexível. E o homem, ao se estruturar em sociedade, ao 
se agrupar em vida tribal, não escapou; mesmo organizado societa
riamente, não pode fugir da lei imperiosa e indefectível: a lei da 
sobrevivência do indivíduo. Mesmo que os seus arranjos e artificias 
na estruturação da vida societáría t"eriham chegado a um acaba
mento, a uma sofisticação, a um aprimoramento que enaltece e 
justifica a sua existência no Planeta Terra, mesmo depois de todo 
este arabesco societário, depois de todas as experiências sociológicas 
por ql!e ele passou, o homem ainda não pôde fugir desta lei imutâvel. 
E é óbvio que ao estruturar a vida comunitária, quando foi obrigado 
a ceder líberdades primevas para estruturação do Estado, quando foi 
obrigudo a se condicionar às leis emanadas do Estado e a se subordi
nar a esta vida societária, surgiu um fenômeno estranho, um fenôme
no que merece a maior atenção dos sociólogos, dos antropólogos e 
dos economistas- a corrupção. 

A corrupção, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é resultado da vida 
em sociedade, é resultado da antropofagia que emergiu dessa vida 
em grupo, pois o homem livre, sem petas, no começo de sua 
existência, quando talvez ainda arborfcola, não conhecia o fenômeno 
degradante da corrupção. Mas, dentro da tessitura social, obrigado 
como anteriormente, à obediência da lei da sobrevivência do indi
víduo, a amealhar, ajuntar, a fazer pé-de-meia, para resistir às intem
péries do futuro, intempéries Q.ue outrora eram m(lis climáticas e que 
hoje são mais sociáveis, nesta luta pela sobrevivência dentro da vida 
grupal, o homem conheceu este cancro terrível que é a corrupção. 

Cabe, portanto, ao Estado, organismo que resultou da vida em 
grupo, criar uma instrumentalização capaz de pôr o homem em sal
vaguarda diante do cancro terrível da corrupção. 

Sr. Presidente, não hã melhor salvaguarda do que o imp~rio da 
lei; este é o maior e o melhor instrumento que a sociedade humana 
pode trazer para proteção do homem contra o cancro da corrupção: 
a lei e toda a sua multiplicidade protetora, inclusive no apuro do 

mérito, na distribuição eqüitatíVa da renda, no aquinhoamento justo 
dos autênticos valores intelectivos. Nesta distribuição eqUitativa de 
todos os bens nacionais, que seriam praticados, mercê da lei, estaria 
a salvaguarda contra a corrupção. 

Já se chegou até a anunciar que a corrupção é um mal ne
cessário, é uma decorrência inevitável. Eu não creio que seja uma 
decorrência inevitável; ela pode ser evitada, desde que o Estado pro
digalize a parafernáHa necessária para que o cancro da corrupção 
não sobreviva,- o império da lei. 

E é esta corrupção, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que, infeliz
mente,_ ainda grassa nesta terra, nesta Pátria querida, depois que 
fizemos uma revolução, em 1964, cuja bandeira trazia inserto um 
dfsttco. Entre outros tantos havia um que era o cabeçalho da ban
deira: ""A luta informida e sem quartel contra a corrupção". 
Corrupção que traz como conseqUência natural a própria subversão, 
pois a subversão não é nada mais nada menos do que a filfia primo
génita da corrupção, E fizemos uma revolução,_ em 1964, para banir, 
para expungir da sociedade brasileira a corrupção que grassava. 
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para infelicidade desta Pátria, 
depois de 14 anos, aquela corrupção de outrora é nenen diante _da 
que vige agora, verdadeira vergonha nacional que está a denegrir 
todo o nosso patrimônio histórico moral, e cultural. F'i:z;emos uma 
revolução para fazer a assepsia desta Pátria. E se diga, Sr. Presidente, 
que o maior anseio, o maior anelo do povo brasileiro é justamente 
obter uma assepsia política, social e econômica nesta Nação. Haja 
vista a vitória retumbante do Sr. Jânio Quadros, em 1960, quando, 
empunhando um emblema- o emblema da vassoura-, símbolo da 
anti-sujeita, símbolo da luta contra a corrupção, este ilustre 
brasileiro obteve uma maioria esmagadora de votos para a PreR 
sidência da República. Não foi outro, Sr. Presidente, o estandarte, o 
vexito que imantou o povo brasileiro para votar em Jânio Quadros, 
senão a sua disposição eloqUente, sincera na luta contra a corrupção. 

A Revolução de 1964 foi feita e recebeu os aplausos do povo 
brasileiro, e recebeu o apÕio incondicional da famHia, da Igreja, de 
todos os segmentos da vida nacional, porque anunciava, di.!clarava 
no elenco do seu ideãrio, a luta contra a corrupção, Mas, para desa
lento de todos nós, Sr. Presidente, sào passados quatorze anos, e os 
jornais noticiam todo dia, e a imprensa nos mostra que, infelizmente, 
a Revolução não cumpriu com o item primeiro. o item fundamental 
do ideãrio revolucionário de 1964, que fora a luta contra a 
corrupção. Constat:J.-se que houve. apenas uma substituição dos 
ídolos, dos mitos e dos totens; o andor continuou o mesmo. Retirou
se do andor a celebérrima pelegada, mas assomou a esse andor uma 
outra pelegada, outros pelegos vestidos com novas indumentárias, 
trazendo outras bandeiras com outros mati7.eS, com outra policro
mia, mas no fundo, Sr. Presidente, eram o8 mesmos corruptos. 

Essa corrupção é que traz a insatisf::Jção dos autênticos revolu
cionários_de-1964. estejam eles nas Forças Armadas, no Clero, na$_ 
classes profissionais, no empresariado, entre os estudantes, entre os 
intelectuais e entre os políticos. Nós todos estamos insatisfeitos, do 
mais humilde soldado, do mais humilde tenente, do mais humilde 
general ao mais humilde operário que fez a Revolução de t 964, nós 
estamos insatisfeitos porque a corrupção continua grassando neste 
País, e agora em termos innacionários; haja vista a denúncia das mor
domias, haja vista tudo que a imprensa publica em termos de 
corrupção e que estão sentindo as conseqUências: o choque do 
retorno que o povo sente nesta vida infiacíonária e caótica, 
decorrente do descumprimento do idçaJ revolucionário, é a 
corrupção que está comandando a vida pública desta Pâtria. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB)- Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador Evandro Cai'reira? 

O SR. EVÁNDRO CARREIRA (MDB- AM)- Co-m muita 
honra, nobre Senador Milton Cabral. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- Está V. Ex• abordan
do um tema que, de fato, é muito iniportante. Incontestavelmente, a 
corrupção e a subversão foram as duas grandes bandeiras que 
motivaram a família brasileira a apoiar o Movimento de 1964. E 
V. Ex• fala até como se fosse um revolucionário da época. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- E o fui e 
sangrei em praça pública, nobre Senador Milton Cabral. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- Mas, V. Ex•estâ fazen
do um discurso de generalizações abrangentes, com afirmações 
absolutamente vagas e desconhecendo que, entre aqueles apelos de 
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numerosos partidários de V. Ex.', de seu partido, a favor da anistia 
neste Pa[s, estão lá mais de mil cidadãos que foram afastados da vida 
pública exatamente por praticarem corrupção, e foram afastados 
pelo Governo. Veja que V. Ex• está reclamando fatos, providências, 
aliás, de um mal que não é brasileiro. V. Ex• começoy._seu discurso 
muito bem, a provar que a corrupção é uma doença que resulta da 
vida em comunidade, mas V. Ex• há de convir que esse é um mal que 
preocupa não só o Governo brasileiro, mas governos de todas as 
nações do mundo, as nações civilizadas, e enquanto existir homem 
na face da terra haverá corrupção. Evidentemc:.nt_~ que cabe ao 
Governo, como cabe a nós, da classe política, aperfeiçoar os mecanis
mos de combate à corrupção, combatê-la onde quer que ela apareça. 
Mas, essa generalização de V. Ex• precisa ser muito bem esclarecida 
para que não se cometa injustiças, sobretudo porque sei que não é 
intenção de V. Ex• querer comprometer o Governo ou qualquer 
autoridade nacional, porque sei que V. Ex• está abordando um 
problema em tese. Mas, gostaría de lembrar a V. Ex~ que esse é um 
mal que acontece em todas as nações do Mundo, e aqui, no Brasil, se 
ainda existem falhas, evidentemente que cabe ao aperfeiçoamento 
dos mecanismos, c posso até dizer, que esse é um dos assuntos com o 
qual me tenho preocupado, com rel~ção, sobretudo, a esse problema 
de empresas multinacionais, como o exemplo de fatos 
acontecidos no Japão, na Itália, na Europa Ocidental, nos Estados 
Unidos, fatos esses que até têm motivado, proposta do governo 
americano às Nações Unidas, no sentido do estudo de medidas coleti
vas, a nível internacional, de combate, à corrupção praticada pelas 
grandes organizações. V, Ex•, como eu e todos nós, estã acompa
nhando, a cada dia, notícias da Imprensa acerca de decisões de Tribu
nais dos Estados Unidos, condenando empresas americanas pela prá
tica de suborno. Logicamente tem que evoluir. Temos que aperfei
çoar a nossa legislação. No entanto, dizer que a corrupção é tolera
da, é admitida, é praticada com a benevolência de autoridades, tal 
afirmação confiita com o número de punidos. Inclusive quando o 
Partido de V. Ex• pede anistia para esses punidos, lá estão esses 
milhares de cidadãos, de infelizes patr1cios que foram condenado_s 
exatamente por motivo de corrupção. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena
dor Milton Cabral, agradeço o aparte de V. Ex•, porque me autoriza 
maior explicitação do meu discurso. Ainda estava num exórdio pro
longado. la entrar em minúcias, como vou fazê-lo em seguida. Neste 
instante, respondo especiftcamente ao seu ilustre aparte, que me 
permite estas divagações. 

Primeiramente, nobre Senador Milton Cabral, o MDB foi um 
partido criado pela Revolução. Não aceitamos, em hipótese alguma, 
esta extrapolação do MDB. Não aceitamos, de modo algum, sermos 
tidos como bastardos. Somos um partido revolucionário. O fato de 
se querer elidir o MDB do contexto político, para nos aproximarmos 
de uma mexicanização, de um partido único, que seria s6 ARENA, 
repudiamos esse procedimento. O ]l.IDB é-um Partido da Revolução; 
foi criado pela Revolução e nos consideramos revolucionârios. Eu, 
particularmente, lutei contra a pelegada na minha terra. Fui sangra
do em praça pública, e resisti a tudo. 

Em segundo lugar, exponhQ a V. Ex• as razões da minha presen
ça - talvez por demai_s_ entusiasmada e hiperbólica - na tribuna, 
neste momento. E: porque, como revolucionário que fui, hoje me 
constrange saber que todas essas pessoas foram punidas, sem o direi
to de defesa, por Tribunais à Torquemada, por Tribunais inquisito
riais. Não tiveram o direito de defesa. Não se sabe se foram punidas 
por subversão ou corrupção. Apenas a espada de Dãmocles lhes caiu 
sobre o cogote. Mais nada! Acresce outro fato de conseqUências 
mais graves, o estfmulo à corrupção. A Revolução estimulou a pró
pria corrupção, porque, quando cassava por corrupção, não confis
cava os bens, nem explicava porquê, nem as levava à execração públi
ca, através de processo. Tanto assim que todos os grandes corruptos 
continuam ricos, pelo menos o grande corrupto da minha terra, o ex
Governador Gilberto Mestrinho, continua rico, com o dinheiro 
k ... , .. :1o através da corrupção que praticou como Governador do 

Amazonas, durante os governos pelegos que antecederam 64. E, 
como todo ladrão, o corrupto se compraz com a própria classinca
ção na Policia, com a própria identificaç-ão na Polícia, desde que não 
lhe seja retirado o produto do furto ou do roubo. 

Isto ê qué importante, nobre Senador. A Revolução pe<.:ou por 
isto, porque não julgou dentro de um iter processual regular. Ela 
tinha que processar e julgar regu(armente, o acusado com direito a 
defesa, a interlocutório exaustivo, para então, sim, podermos dizer se 
ela foi justa ou injusta. Agora, não. Agora, faz~se necessário uma 
anistia ampla. Até mesmo o Sr. Gilberto MeStrinho taívez tenha que 
ser beneficiado. Mas, indubio, pro reo, jâ diz o velho brocardo latino. 
É melhor que deixemos escapar algumas ratazanas pelegas através 
da anistia ampla do que eternizar injustiças cometidas ao sabor de 
ódios pessoais. Estou-me referindo à anistia ampla e irrestrita aos cri
mes poHticos. Não se queira tergiversar, não se queira escamotear a 
verdade, querendo dizer que terrorista, assaltante de banco e assasi
no é criminoso político. Não, esse tipo de crime pode ter implicações 
políticas tipificadas na Lei de Segurança -Nacional, mas também tem 
o seu correspondente no Código Penal, como, homicidas, seqUestra
dores, assaltantes. Não estou pedindo, nem o MDB jamais pediu, 
anistia ampla e irrestrita para assassinos, asSaltantes e seqUestrado
res. Nunca. Pedimos para os crimes políticos, para esses crimes que 
ninguém sabe porquê e em razão de quê o réu foi punido. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- Permite V. Ex.'? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Concedo o 
aparte ao nobre Senador Milton Cabral. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- Só para esclarecer, por~ 
que talvez V. Ex• não saiba. Nesse número avultado de pessoas que 
foram punidas por corrupção, elas o foram mediante inquérito 
administrativo, em que ficou comprovada a participação criminosa 
da pessoa. Em inúmeros casos - não posso citá-los, porque não os 
tenho de memória, mas é relativamente fácil de, em uma outra 
oportunidade, enumerá-los - os acusados tiveram suas proprie~ 
dades confiscadas. Portanto, não procede o argumento de que os 
punidos ficaram com o produto do roubo. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena
dor, são apenas exceções que confirmam a regra. Um ou outro, neste 
período revolucionário de 64 até agora, é que ficou à mercê de um 
processo, processo que veio a lume e justificou a cassação com o 
confisco. Asseguro a V. Ex• que a maioria das cassaçõ_es, nesta Pá
tria, não tiveram explicação atê hoje. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- Não, não somente cas
sações. Demissões. Houve dem_issões de numerosas pessoas que 
ocupavam cargos públicos. exatamente pela prática de atas ilegais. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM)- Nilo entro 
na raia miúda, fico na raia graúda das cassações - a injustiç-a das 
cassações, ora por corrupção, ora por subversão mas cujos processos 
deveriam ter sido amiudados, deveriam ter- sidõ regulares, obedientes 
aos princípios gerais do Direito, aquele iter natural. 

Mas, ilustre Senador, o seu aparte, se não me engano, exigiu que 
eU fosse a minudências; não generalizasse tanto, mas chegasse a por
menores. 

O assunto já v~io à baila, há dias atrás, através da palavra do 
ilustre Senador Lázaro Barboza, que leu_da tribuna e comentou a de
núncia do industrial Rudolf Mirow, a respeito de 80% das empresas 
estatais que comerc-iariam mediante propina e subornos. 

O assunto foi exaustivamente tratado pelo ilustre Senador 
Lázaro Barboza. No entanto, quero trazer ao conhecimento_ da 
Casa, um depoimento da maior valia, pois se trata de uma assertiva 
feita por um dos jornalistas de maior atuação pol_ítica, nesta Pátria. 
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E o Jornalista Sebastião Nery, que inseriu na Folha de S. Paulo, do 
dia 26, portanto, anteontem, na coluna Contraponto, o seguinte: 

ACOMJSSAo 

Setembro do ano passado, jâ nos fins do luminoso verão 
europeu, estava eu em Roma, fui jantar com um amigo bra
sileiro que Iâ vive. Homem de negócios internacionais, apre
senta-me um grande empresário italiano, longo nariz aver
melhado da Sicflia. O assunto dele era comércio do Mercado 
<:omum Europeu com a África e a América Latina. 

Durante duas horas arranhei meu capenga italiano no 
seminário, com o exportador_de Roma. Ele me surpreendeu 
pelo conhecimento muito próximo de toda a economia bra
sileira, sobretudo das relações com a Europa. E, como bom 
italiano, de dez em dez minutos fazia rasgados elogios ao Bra
sil, nosso futuro, nossas possibilidades. Várias vezes repetiu: 

-Se o Brasil tiver juízo, dentro de trinta anos será uma 
potência. __ _ 

Aquele ••tiver juízo" foi me incomodando~ Reagi 
secamente: 

-Por que o senhor fala tanto em juízo'? Será que a Itália 
tem demonstrado mais juízo do que nós? Não conheço maior 
insanidade nacional do que o fascismo. 

Ele sõrriu, disse que eu havia entendido mal, insistiu: 
-Quando falo em juizo é, sobretudo, no comércio inter

nacional. Vocês estão fazendo uma coisa que não entendo. 
Estão onerando demais o Pais com comissões incríveis que 
aumentam muito o preço das importações. Durante muitos 
anos o país que mais cobrava comissões para importar era o 
Marrocos. Chegou a 20%. Depois, veio a Nigéria. Passou a 
cobrar, em média, 25% de comissão nas compras externas. 
Pois hoje, no Brasil, muita empresa, sobretudo as oficiais, 
cobra até 30% de comissão. Par~ pagar, temos,_ naturalmente, 
de aumentar em 30% os preços das mercador_ia_s. Não sei 
como o Brasil consegue pagar, não sei para onde vai tanto 
dinheiro e não sei como ninguém tomou ainda uma providên
cia. 

Respondi que podia ser uma exceção, ele foi mais além: 
- Hã pouco tempo, perdi um negócio no Brasil porque 

achei alta demais a corriissão de 30%. Os canadenses pagaram 
e venderam. A partir daí, aumento o preço e vendo. 

Saí do jantar irritado com o italiano. Queixei-'me patrio
ticamente a meu amigo. Trinta por cento era demais. Agora, 
o industrial brasileiro Rudolf Mirow denuncia que "80% das 
empresas estatais brasileiras exigem propinas e subornos 
para fazer suas compras e ainda especificam que o paga
mento deve ser em francos 'Suíços ou marcos alemães, a serem 
depositados em bancos suíços". 

Ficou difícil até ser patriota. 

Este é o depoimento do ilustre articulista Sebastião Nery que 
trago ao conhecimento das autoridades. E prazerosamente declaro 
que as autoridades parece que delas tomaram conhecimento e estão 
providenciando o apuro dessas denúncias. 

Leio, Sr. Presidente. com muito prazer rememorando os meus 
sonhos, os meus anelos, os meus delírios de entusiasmo ~m abril de 
1964. 

PF INVESTIGA ACUSAÇOES 
DE KURT MJROW 

O Departamento de Po!ícia Federal investigar! das 
denúncias do industrial Kurt Mirow de que 80% das emprew 
sas estatais brasileiras exigem propinas para fazer suas 
compras no exterior. A portaria designando os membros da 
comissão e prazos para conclusão dos trabalhos será divulga
da segundaw feira. 

O DPF emitiu nota oficial: "Havendo sido divulgado 
que o senhor Kurt Rudolf Mirow declarou de público, em 
resumo, que 80 por cento das empresas estatais brasileiras 
exigem proprínas e suborno para fazer suas c9mpras em ou 
sem licitação e ainda especificam que o pagamento deve ser 
feito em francos suíços ou marcos alemães a serem deposita
dos em bancos suíços", o Departamento de PoHcia Federal 
tOinou a iniciativa de irlstaurar -inquérito para apurar os fatos 
com vista aos efeitos legais pertinentes". 

Ora, Sr. Presidente, é com imensa satisfação que tomo conheci
mento dessa decisão de apurar as denúncias. Mas esse apuro deve ir 
às últimas conseqUências, deve acontecer mesmo, para que a Revolu
ção, pelo menos, depois de 14 anos, se decida, se resolva a lutar de 
fato -contra a corrupção que grassa neste Pafs, para vergonha de 
todos os segmentos da vida nacional. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Ouço, mais 
uma vez V. Ex• com muita honra. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - Nobre Senador, 
V. Ex• perguntou e V. Ex• mesmo respondeu. Estâ aí a providência 
do GoVe-rno em mandar apurar o fato denunciado pelo Sr. Kurt 
Mirow. E não tenha dúvidas de que este Governo do Presidente 
Ge(sel e certamente o Governo do futuro Presidente João Baptista de 
Figueiredo não terão qualquer contemplação com fatos dessa 
natureza, se forem comprovados a sua veracidade. Agora quero 
advertir V. Ex• de uma coisa: o Sr. Kurt Mirow- conheço muito 
bem o assunto porque tive oportunidade de ler vãrias coisas escritas
por ele - é realmente um empresârio que travou e vem trava_ndQ 
uma pesada luta contra as grandes empresas internacionais. Mas, as 
suas informações, por exemplo, pecam pelo exagero. E não é só. Na 
sua argumentação a respeito desse problema da corrupção a nível 
das grandes empresas, quase 80% dela é feita com base em fatos 
acontecidos em outros países, na França, na Itália, na Alemanha, 
nos Estados Unidos, no Canadâ e no Japão. Conheço e li- não sei 
se V. Ex~ leu - o que ele escreveu e toda a argumentação dele -
isso eu lhe asseguro - cerca de 80%, se baseia na corrupção a n[vel 
internacional, para depois situar o que acontece no Brasil, no ponto 
de vista dele. Agora, dizer que 80% das empresas estatais fazem negó
cios, exportações na base de propina, isso é, sem dúvida alguma, 
uma afirmação leviana. V. Ex• e todos nós, aqui, poderemos 
compreender que para isso, era preciso dispor de conhecimentos 
contãbeis de todas essas empresas, de informações precisas e de 
conhecer, também, a contabilidade das outras empresas lã fora, para 
apurar que 80% dos negócios funcionam na._ base da propina. Essa é 
uma declaração leviana e V. Ex• mesmo perguntou e deu a resposta. 
Estã a( o Governo agindo como deveria agir, mandando apurar, pela 
Polícia Federal, e V. Ex• sabe que no Governo do honrado_ Presi
dente Ernesto Geisel coisas dessa natureza não passarão, absoluta
mente, em branco. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre 
Senador, declarei que via com muitos bons olhos o propósito do 
Governo, que esse propósito não seja desvirtuado, não vã às calen
das gregas, como foram tantos. 

Quero lembrar a V. Ex• que esta Casa, através da maioria esma
gadora da ARENA, ouvindo orientação do Governo, rejeitou um 
projeto salutar da lavrá do Senador Mauro Benevides, regula
mentando o art. 45 da Constituição, que pretende a fiscalização, por 
parte do Legislativo, das contas feitas e realizadas pelo Ex.ecutivo, 
função precípua do legislador, que é fiscalizar a manipulação dos di
nheiros públicos pelo Executiv:o. 

• 
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Pois bem, o Governo não quer que isso aconteça. Ele quer ficar 
imune, e a coisa é tão gritante, que eu leio notícia do J0maido Brasil, 
de 10 de março: 

"MINISTRO ACHA IMORAL LIVRAR 
EMPRESAS DE EXAME DE CONTAS 

Brasília- Membro do Tribunal de Contas da União, o 
Ministro Baptista Ramos criticou ontem a decisão do Gover
no de retirar do Tribunal a fiscalização sobre as empresas de 
economia mista cujo capital da União seja majoritário mas 
sem direito 8. votos (ações preferenciais}, Disse que o projeto 
de lei enviado ao Congresso "não possui ética e moralidade." 

Vejam bem, o incentivo,-o estímulo à corrupção nesta Terra é 
ião grande por parte do Governo que, além de esmagar a pretensão 
do legislador apurar as contas, as despesas realizadas pelo Executivo, 
vai a ponto de proibir que o Tribunal de Contas da União fiscalize as 
empresas mistas onde a Nação tenha capital superior, além de 50%. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

OSR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)-Ouço V. Ex• 

O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- V. Ex• está laborando 
em equívocos. O ponto de vista do., Governo não é absolutamente es
se. O Governo não deseja se imiscuir na vida das empresas, onde t~m 
participação itldireta e minoritária, onde, efetiv?õente, a empresa é 
privada. Mas, nas empresas de economia mista, onde há a 
predominância do capital do Governo, onde o Governo, realmente, 
tem a responsabilidade da administração, essa '"mpresa tem que 
prestar contas ao Tribunal de Contas e não existe nada contrário nes
se sentido, V. Ex• está laborando em equívoco. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) 
Senador,leio novamente a notícia: 

Nobre 

"Brasília- Membro do Tribunal de Contas da União, 
o Ministro Baptista Ramos criticou ontem a decisão dO Go
verno de retirar do Tribunal a fiscalização sobre as empresas 
de economia mista cujo capital da União seja majoritário 
mas sem direito a votos (ações preferenciais). Disse que o 
projeto de lei enviado ao Congresso ''não possui ética e 
moralidade". 

Veja bem! Bdinheiro do povo. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - Essa matéria já foi 
regulamentada por decreto do Presidente da República- é matéria 
já superada. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre 
Senador, estou me arrimando no que diz o ilustre Ministro Baptista 
Ramos e não foi contestado nem desmentido por ele. A noticia é do 
dia 10 do mês corrente. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- V. Ex• está lendo um 
recorte de jornal e pode ser que haja até um equívoco do próprio 
repórter. Mas essa matéria já foi regulamentada e V. Ex• deve 
saber que existe um decreto que normflliza a situação das empresas 
sob o controle do Governo Federal, no qual elas são obrigadas a 
prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Apenas não são 
obrigadas aquelas onde há uma participação indireta e, como V. Ex• 
sabe, no BNDE existerri vários Programas, como o FIBASE, a 
EMBRAMEC, que são instrumentos de capitalização do sistema 
empresarial nacional, em que o BNDE entra como sócio, nas empre
sas privadas, para fortalecê-las financeiramente. Assim, ele passa a 
ser detentor de 10, 15, 20,30 ou 40% do capital dessas empresas. Mas 
aí ele é o instrumento de capitalização, de fortalecimento do empresa
riado nacional naqueles setores críticos e essas empresas, por isso, 
não são consideradas de economia mista. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - ÀM)- Nobre Se
nador, quanto à tese para se diriniir a questã·o de qu-ando a empresa-~ 
de capital misto ou não o assunto é polémico, poi demais polémico, 
Até hoje ainda se discute se o Banco do Brasil é empresa de capital 
misto. De forma que a credibilidade que estou dando ao excerto do 
jornal, decorre do que assisti aqui, neste Plenário. 0~-Art. 45, da 
Constituição, precisando de regulamentação, isto é, para que houves
se a fiscalização por parte do Legislativo, foi esm-a:gado por ordem 
do Governo, logo, tenho que dar crêdito a isso. Agora, se há inveros
similhança, se não há verdade nisso, cabe ao Governo exigir um 
desmentido. Mas, com base no que aconteceu aqui com o Projeto 
Mauro Benevides, sou obrigado a acreditar que o Governo estimula 

·a-corrupção neste País. Leio a V. Ex•, por exemplo, este informe do 
"JB" de hoje, que é esclarecedor, para mostrar a irresponsabilidade 
do Governo, não só no apuro da corrupção, como no apuro do arbí
trio, da prepotência e da violência Qiie vem acontecendo neste País. 

InformeJB 

TRISTE FIM 

Terminou da pior maneira possível o episódio das 
prisões no Paraná. 

Pessoas foram para a cadeia, permaneceram diversos 
dias incomunicáveis, tiveram as casas revistadas e objetos 
apreendidos, ficaram debaixo da suspeita de ter cometido 
sérios crimes e, ao fim de uma semana, viu-se que tudo não 
passava de um monte de ven~o. 

••• 
A lei que prevê a inconi.unicabilidade, e a interpretação 

que proíbe até a visita de advogados, destina-se, em nome do 
bom senso, a garantir o Estado de ameaças imediatas e 
importantes. Até mesmo aqueles que conceberam situações 
excepcionais como essa não pretendiam que tamanha arti
lharia fosse usada para tão pouco. 

Num momento em que se discute a própria legitimidade 
do aparato de leis repressivas no país, o episódio paran8.ense 
é demonstrativo do arbítrio que elas patrocinam. Ficou pro
vado em Curitiba um velho princlpio de política, segundo o 
qual os instrumentos excepcionais são temíveis e desacon
selhâveis, não pela medida dos delitos que podem ser cometi
dos, mas pela medida das violências que podem patrocinar. 

• •• 
Os presos foram tratados de forma correta, mas do 

episódio ressalta claramente que neste país, a qualquer 
momento, por qualquer motivo e por qualquer especulação, 
uma pessoa pode ser presa, colocada em regime de incomuni
cabilidade e depois solta, como se nada houvesse. 

Essa situação, esculpida em nome da segurança nacio
nal, só serve para trazer insegurança a todos aqueles que, na 
pior das hipóteses, se dão ao perigoso hábito de ter livros em 
casa. 

••• 
O mais estranho de tudo é que, ao lado das prisões, ocor

reu um seqUestro, onde uma jovem foi submet1da a violên
cias. Esse caso, para a polícia parece não ter importância, 
pois até agora ela não descobriu uma só pista. 

Como não descobriu quem botou uma bomba na OAB. 
Como não descobriu quem botou uma bomba na ABI. 
Como não descobriu quem seqUestrou o Bispo de Nova 

lguaçu. 
Como não descobriu que as pessoas podem ser pacatas, 

mas não são necessariamente tolas. 

Então, Sr. Presidente, diante da decisão do Governo de apurar 
as denúncias feitas pelo Sr. Mirow, coadjuvadas pelo depoimento do 
ilustre articulista Sebastião Nery, espero que essas providências não 
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caiam no olvido, no eterno esquecimento, não se percam na corrente 
do Estfgío e nunca mais se tenha notícia. 

E~pero, Sr. Presidente, que a Revolução acorde, desperte, para a 
realídade nacional. Nós estamos insatisfeitos; todos nós estamos 
insatisfeitos, porque sentimos e sabemos que a corrupção continua 
grassando nesta Pátria, tão intensa, tão alarmante, tão hedionda 
quanto antes de 1964. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. EVAN
DRO CARREIRA EM SEU DISCURSO: 

PF INVESTIGA ACUSAÇOES 
DE KURT MIROW 

O Departamento de Polícia Federal investigará as denúncias do 
industrial Kurt Mirow de que 80% das empresas estatais brasileiras 
exigem propinas para fazer suas compras no exterior. A portaria 
designando os membros da comissão e prazos para conclusão dos 
trabalhos será divulgada segunda-feira. 

O DPF emitíu nota oficial: .. Havendo sido divulgado que o 
senhor Kurt Rudolf Mirow declarou de público, em resumo, que 80 
por cento das empresas estatais brasileiras exigem propinas e sU:OOr
no para fazer suas compras em ou sem licitação e ainda especificam 
que o pagamento deve ser feito em francos suíços ou marcos alemães 
a serem depositados em bancos sufços", o Departamento de Policia 
Federal tomou a inicíativa de instaurar inquerito para apurar oS- fa
tos com vista aos efeitoS legais pertinentes". 

MINISTRO ACHA IMORAL LIVRAR 
EMPRESAS DE EXAME DE CONTAS 

Brasília.- Membro do Tribunal de Contas da União, o Ministro 
Baptista Ramos criticou onte_rn a decisão do Governo de retirar do 
Tribunal a fiscalização sobre as empresas de economia mista cujo 
capital da União seja majoritãrio mas sem direito a votos (ações pre
ferenciais). Disse que o projeto de lei enviado ao Congresso unão 
possui ética e moralidade". 

Disse o Ministro que o projeto não vai ajudar o Governo, "vai 
servir de instrumento para capitalistas particulares pressionarem o 
Governo a fazer aquilo que não deve fazer". Por esse motivo, .. não 
se vence a nossa inflação, que nos tem deixado tão mal perante a 
nação, que deixa o Governo muito mal perante o povo e que vai criar 
problemas terríveis. Porque quando o Governo tiver que enfreritar as 
urnas e ouvir o veredicto, ouvirá, então, a voz do povo". 

O pronunciamento foi fe_ito durante o julgamento do recurso 
da Lloyd Libra Navegação que não queria apresentar suas contas à 
apreciação do TCU, assim como a ENG ESA, outras das empresas 
que oferecem resistência. Apesar do projeto de lei enviado ao Con
gresso, o TCU deu pra-zo de 90 dias à empresa para que envie suas 
contas, .. sob as penas da lei". Será apreciada (pelo menos até 
aprovação da nova legislação) pelos meios previstos na Lei n9 6.223, 
de 14 de julho de 1975. 

A COMISSÃO 

Contraponto 
Sebastião Nery 

Setembro do ano passado, já nos fins do luminoso verão 
europeu, estava eu em Roma, fui jantar com um amigo brasileiro que 
lá vive. Homem de negócios intermi.cionais, apresenta~me um grande 
empresário italiano, longo nariz avermelhado da Sicfiia. O assunto 
dele era comércio do Mercado Comum Europeu com a África e a 
América Latina. 

Durante duas horas arranhei meu capenga italiano do seminá
rio, com o exportador de Roma. Ele me surpreendeu pelo conheci
mento muito próximo de toda a economia brasileira, sobretudo das 
relações com a Europa. E, como bom italiano, de dez em dez minu~ 
tos fazia rasgados elogios ao Brasil, nosso futuro, nossas po~ibilida
des. Várias vezes repetiu: 

-Se o Brasil tiver juízo, dentro de trinta anos será uma potên-
cia. 

Aquele .. tiver juízo." foi me incomodando. Reagi secamente: 

- Por que o senhor fala tanto em juízo? Será que a Itália tem 
demonstrado mais juízo do que nós? Não conheço maior insanidade 
nacional do que o fascismo. 

Ele sorriu, disse que eu havia entendido mal, insistiu: 

- Quando fato em juízo é. sobretudo no comércio internacioM 
na!. Vocês estão fazendo uma coisa que não entendo. Estão oneran
do demais o País com comissões incrivéis que aumentam muito o pre
ço das importações. Durante muitos anos o país que inais cobrava 
comissões para importar era o Marrocos. Chegou a 20%. Depois, 
veio a Nigéria. Passou a cobrar, em média, 25% de comissão nas com
pras exten1as. Pois hoje, no Brasil, muita empresa, sobretudo as 
oficiais cobra até 30% de comissão. Para pagar, temos, naturalmente, 
de aumentar em 30% os preços das mercadorias. Não sei como_ o 
Brasil consegue pagar, não sei para onde vai tanto dinheiro e não sei 
como ninguém tomou ainda uma providência. 

Respondi que podia ser uma exceção, ele foi mais além: 

- Hã pouco tempo, perdi um negócio no Brasil porque achei 
alta demais a comissão de 30%. Os canadenses pagaram e venderam. 
A partir daf, aumento o preço e vendo. 

Sai do jantar irritado com o italiano, Queixei-me patriotica
mente a meu amigo. Trinta por cento era demais. Agora, o industrial 
brasile-iro Rudolf Mirow denuncia que "80% das empresas estatais 
brasileiras exigem propinas e subornos para fazer suas compras e 
ainda especificam que o pagamento deve ser em francos suíços ou 
marcos alemães, a serem depositados em bancos sufços". 

Ficou difícil até ser patriota. 

InformeJB 

TRISTE FIM 

Terminou da pior maneira possível o episódio das prisões no 
Paranã. 

Pessoas foram para a cadeia, permaneceram diversos dicls inco
municáveis, tiveram as casas revistadas e objetos apreendidos, 
ficaram debaixo da suspeita de ter cometido sérios crimes e, ao fim 
de uma semana, viu-se que tudo não passava de um monte de vento. 

A lei que prevê a incomunicabilidade, e a interpretação que 
proíbe até a visita de advogados, destina-se, em nome do bom senso, 
a garantir o Estado de ameaças imediatas e !mportantes. Até mesmo 
aqueles que conceberam situações excepcionais como essa não 
pretendiam que tamanha artilharia fosse usada para tão pouco. 

Num momento em que se discute a própria legitimidade do apa
rato de leis repressivas no País, o episódio paranaense é demonstra
tivo do arbítrio que elas patrocinam. Ficou provado em Curitiba um 
velho princípio de política, segundo o qual os instrumentos excepcio
nais são temíveis e desaconselháveis, não pela medida dos delitos que 
podem ser cometidos, mas pela medida das violências que podem 
patrocinar. 

Os presos foram tratados de forma correta, mas do episódio res
salta claramente que neste País, a qualquer momento, por qualquer 
motivo e por qualquer especulação, uma pessoa pode ser presa, colo
cada em regime de incomunicabilidade e depois solta, como se nada 
houvesse. 

Essa situação, esculpida em nome da segurança nacional, só 
serve para trazer insegurança a todos aqueles que, na pior das hipó
teses, se dão ao perigoso hábito de ter livros em casa. 

O mais estranho de tudo é que, ao lado das prisões, ocorreu um 
seqUestro, onde uma jovem foi submetida a violências. Esse caso, 
para a polícia, parece não ter importância, pois até agora ela não 
descobriu uma só pista. 

Como não descobriu quem botou uma bomba na OAB. 
Como. não descobriu quem botou uma bomba na ABT. 
Como não descobriu quem seqUestrou o Bispo de Nova lguaçu. 
Como não descobriu que as pessoas podem ser pacatas, mas não 

são necessariamente tolas. 
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José Lindoso {ÂRENA- AM) 49-Secretório: 

Renato Franco {ARENA- PA) 

29-Vice-Presidente: 

Amoral Peixoto (MDB- RJ) 

1 9-Secretório: 

Mendes Canale (ARENA- MT) 

29-Secretório: 

Mauro Benevtdes {MDB- CE) 

COMISSOES 

Oiretor: José Soares de Oliveira Filho 

local: Anexo 11 - Térreo 

Telefon&s: 23-6244 e 25-8505- Ramais 193 e 257 

Suplentes de Secretório: 

Altevir leal (ARENA- AC) 

Evandro Carl'eirc:s_ (MDB- AM) 

Otair Becker (ARENA- SC)

Braga Junior (ARENA- AM) 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

Líder 
franco Montor.o 

Vico!-Líde~s 
Roberto Soturnino 

Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

lá~aro Barboza 
Danton Jobim 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice-Presidente: Evondro Carreira 

Titulare~ Suplentes 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 1. Heitor Dias 
ARENA 

1. Saldanha Derzi 

Chefe: Cláudio Carlo5 Rodrigues Co5ta 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefone: 25-SSOS- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
{7 membros) 

Titulares 

1. Otair Becker 

2. Benedito Ferreira 

3. ltalívio Coelho· 

4. Murilo Paraiso 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Agenor Maria 

Vlca-Presidente: Otair Becker 

Suplentes 

ARENA 

1. Oinarte Mariz 

2. Saldanha Oerzi 

3. Ma~R!s leõo 

5. Vasconcelos Torres 

1. Agenor Maria 

2. Roberto Saturnino 

MDB 

1 . Adalberto Sena 

2. Evelás!o Vieira 

Assistente: Clól.ldio Carlos Rodrlgu&s Coita - Ramais 301 e 313 

Reunii!les: Terços-feiras, às 10130 horas 

local: Sala "Clóvis Bevilócqua"- A.nexo 11- Ramal623 

2. Jarbas Passarinho 
3. Dinarte Mori:r. 
4. Teotônio Vilela 
5. Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2. Evondro Carreira 

MDB 

2. Jose Sarney 
3. Otair Becker 

1 , Evelásio Vieira 
2. Gilvan Rocha 

Assistente, lêda Ferreira da Rocha- RomÇII312 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
Loca[, Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramal 6_23 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente:· Daniel Krieger 
1 o?-Vk:e-Presidente: Accioly Filho 
29-Vke·Presidente: leite Chaves 

Titulares 

1. Ac<:loly Filho 
2. Gustavo Capanema 
3. Daniel Krieger 
4. Eurico Rezende 
5. Heitor Dias 
6. Helvídio Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
8. ltalivio Coelho 
9. Otto lehmann 

10. Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. leite Chaves 
3. NelSon Carneiro 
4. Paulo Brossord 
!i. Orestes Quércia 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1 . Mattos Leao 
2. lenoir Vargas 
3. Arnon de Mello 
4, Vasconcelos Torres 
5 .. Milton Cabral, 
6. José Sarney 

1. Franco Montoro 
2. lcizaro Borbota 
3. Cunha lima 

Assistente: Maria Helena Bueno Brandão- Ramol305 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilcicqua" - Anexo 11·- Ramal 623 
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COMISSÃO 00 DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(1 T membros) 

Titulares 

1, Heitor Dia~ 

'2. Murilo Paraíso 

3, Cattete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5. Saldc:mho Derzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Tóvora 

8. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. Lázaro Borboza 

3. Adalberto Seno 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Wilson Gonçalves 

Vice-Pr~sidente: Itamar Franco 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1, Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Braga Junior 

- 4. AlteYir leal 

S. luiz Covcdconte 

· J. Evandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

Assistentl!!: Ronaldo Pacheco de OliYeira - Ramal306 

Reuniões: Quintas-feiras, às lQ,OQ horas 

local: Sala "Rui Barbosau- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice.Presidente: Vasconcelos Torre~ 

Titulares 

1. Mitoon Cabral 

2. Arnon de Mello 

3. José Guiomard 

4. Luiz Cavalcante 

5. Murilo Paraíso 

6. Vascof'lcelos Torres 

7. Dinarte Mariz 

8. Otair Secker 

1·. Franco Montara 

2. Marcos Freire 

3. Roberto Saturnino 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1, Cattete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. José Sarney 

4. Domido Gondim 

5, Jarbos Passarinho 

T. Agenor Maria 

2. Orestes Quêrcia 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 

Reuniõe~: Quartos-feiras, -às 10:30 horas 

Local: Sola "Rui Barbosa" -An-exo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO OE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Preside:nte: Joóo Calmon 

Vice-Presidente: Evelósio Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. TarSo Outra 1. HeiYídio Nunes 

2, Gustavo COpanemo 2. Ruy Santos 

3. Jo6o Calmon 3. Arnon do Mello 

4. Otto lehmann 4. Heitor Dias 

5. Jarbas Passarinho 

6. Cattete Pinheiro 

MDB 

1. Evelâsio Vieira 1. Franco Montara 

2. Paulo Brouard 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Sena 

Assistente: Cleide Maria B. F: Cruz - Ramal 598 

Reuniões: Quintas-feiras, às lO:OOhoras 

local: Sala "Clóvis Bevilócquau - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Paulo Brossord 

Vice·Pres!denter Comício Gondim 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Teotônio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Comido Gondim 

5. Helvidio Nunes 

6. lenoir Vergas 

7. Matto~ Leão 

8. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outra 

11, Virgílio Tóvora 

12. Magalhães Pinto 

MDB 

1. Paulo Brossard 

2. Evelósio Vi'1iro 

3. Gilvan Rocha • 4. Roberto Saturnino 

5. Cunha Lima 

Assistente: Cdndido Hippertt- Ramal 676 

Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 

1. Catteht Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. lourival Baptista 

4. Daniel Kríeger 

5. Josá Guiomord 

6. José Sarney 

7. Saldanha Cerzi 

1. Oanton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreira 

Local: Sala "Clóvis Bevildcquau- Anexo 11- Ramal623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

1. Jesse Freire 
2. Ruy Santos 
3. lenoir Vergas 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessé Frsire 
Vice-Presidente: Orestes Quércia 

Suplentes 

ARENA 
1 . Braga Junior 
2. Virgílio Tdvora 
3. Osires Teixeira 

4. Jarbas Passarinho 4. Oomído Goridim 

5. Louriva[ Baptista 
6. Accioly filho 

MOB 
1. Franco Montoro 1. Lázaro Bgrboza 
2. Orestes Quérda 2. Cunha lima 
3. Nehon Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramai67S 
Reuniões: Quintos-feiras, à1o 11:00 horas 
local: Solo "Clóvis Bevilácqua" - Anexo ll - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

Titulares 

I. Milton Cabral 
2. Domício Gondim 
3. Arnon de Mello 
4. luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorbos Pos~orinho 
Vice-Presidente: luiz Cavalcante 

Suplente5 

ARENA 
I. José Guiomard 
2. Murilo Poroiso 
3. Virgillo Távora 

5. Jarbas Passarinho 
MOB 

1. Dirceu Cardoso I. Gilvon Rocha 

2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente~ Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniõe1o, Quarto,..feiros, às 10~00 horas 

Local: Sola "Rui Bqrboso"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

Titulares 

1. Helvidio Nunes 
2. Otto lehmann 
3._ Saldanha Derzi 

1 . Danton Jobím 
2. Ad_alberto Sena 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Seno 
Vice·Presidente: Helvídio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. Virgllio Távora 
2. Arnon de Mello 
3. Jorbas Passarinho 

MOB 
1. Dirceu Cardoso 

Assistente: Maria Carmen Castro SoiJza ~ ~om~_l 134 
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 
locah Sala "Clóvis Be-vilácqua." - Anexo 11 - R;amal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
{ 15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Magalhães- Pinto 

19-Vice-Presidente: Soldanho Derzi 

29-Vice-Presidente: Nelson Carneiro 

Titulares 

ARENA 

1 , Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgilio Távora 

4. Jessé Freire 

5. Arnon de Mello 

6. Saldanha Derzi 

7. José Sorney 

8. João Calmon 

9. Augusto Franco 

10. Otto tehmann 

MDB 

1. Danton Jobim 

2. Gilvan Racho 

3. Itamar Fron<:o 

4. Leite Chaves 

5. Nelson Carneiro 

Assistente: Cándido Hippertt- Rc:~mal676 

Reuniões: Terça1o-feiros, às 10:30 horas 

Suplentes 

1 . Accioly Filho 

2. Fausto Castelo-Bronco 

3. Helvídio Nunes 

4. Domício Gcmdim 

5. Jarbas Passarinho 

6. luiz Cavakante 

1. Mortos Freire 

2. Paulo BroS$ard 

3. Roberto Soturnino 

local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo li -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Altevir leal 

2. Ruy Santos 

3. Cotte+e Pinheiro 

COMPOSIÇ~O 

Presidente: Ruy Santos 

Vice-Presídente: Altevir le_pl 

Suplentes 

ARENA 

1. Saldanha Den:i 

2. ltalivio Coelho 

3. Osires Teixeira 

4. Fausto Castelo-Bronco 

5. lourival Baptista 

MOB 

1. Adalberto Seno 1. Beniamim Farah 

2. Gilvan Rocha 2. Cunha Lima 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha- ~omal31 2 

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

Titulares 

1. José Guiomard 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice-Presldente: Augusto Franco 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgilio Tâvora 3. Dinarte Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MDB 
1. Adal,berto Sena 1. Agenor Maria 
2. Benjamim Farah 2. Dirceu Cardoso 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:00 horas 
Local: Sala "Ruí Barbosa"- Anexo li- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPq 
(7 membros) 

Titulares 

1. lenoir Vargas 
2. Acdoly Filho 
3. Augusto Franco 
4, Heitor Dias 
5. Saldanha Derzi 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSICÃO 

Presidente: Benjamim Faro h 
Yice-Presidente: lenoir Vargas 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3. Mattas leão 

MDB 
1. Danton Jobim 
2. Lózaro Barboza 

Assistente: Sônia Andrade Peixoto- Ramal307 
Reuniões: Quintos-feiras, âs 9:00 horas 
locah Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lourival Baptista 
Vice-Presidente: Alexandre Costa 

Titulares. Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 1. 0tto Lehmann 
2. luiz Cavalcante 2. Teotônio Vilela 
3. Braga Junior 3. Wilson Gonçalves 
4. lourival Baptista 
5. Mottos leão 

MDB 
1. Evandro Carreira 1. lózaro Barboza 
2. Evelâsio Vieira 2-. RobertO Saturnino 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reuniões, Terças-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUÔRITO 

Comissões Temporários 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
Local: Anexo 11- Térreo 
Telefone: 25-8505 - Ramal 303 
1} Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Naclanal 
2) Comissões Tentporória' para Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Proieto de Lei Orçamentória (art. 90 do Regir:.ento. 

Comum). 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Rqmal 674; 
Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal598; 
Mouro Lopes de Só- Romol310. 

SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARAOANODE 1978 

HORAS TERÇA S A. L A S ASSISTENTE HORAS QUINTA SAL AS ASSIS TENS$ ·--
C.T. RUY BARBOSA RONALDO 09:00 C.F. CL6VIS BEVIIJ:t: .... uA CANDIDO 

Ramalll - 621 e 716 Ramal - 623 
10:00 

C.A.R. Cr.c!VIS BEVIUCQUA LEDA 09:30 c.s.P.c. RUY BARBOSA SONI.H. 
Ramal - 62.3 Ramata - 621 e 71 

C,A, CLCIVIS BEVIUCQlJA CLÁUDIO C.E.e. CL6VIS BEVIL!tCQUA CLEIDE 

10:)0 
Ramal - 623 COSTA 

lO:OO 
Ramal - 623 

C.R.E, ROY BARBOSA CINDIDO 
Ra:na~!!l - 621 e 716 

C.D.F. RUY BARBOSA RONALDO 
Ra.n lillS - 621 • 71 

F.O?J.S ÇUA:l.TA SAL A S ASSISTENTE C. L. S. 

ll:OO 

CL6VIS BEVIUCQ1JA 
Ramal - 623 

DANIEL 

09:00 c.s.N. RUY BARBOSA LEOA R1JY BARBOSA c.s. LEDA 
~81.8- 62l e 716 Ramais - 621 e 71 

c.c.J CLCIVIS BEVIUCQlJA MAR! A l2:00 C.R. 
CLéiVIS BEVILJtCQTJA MA !liA 

10:00 Ramal - 623 HELENA Ramal - 623 CA!U'.EM 

C.M.E. RUY BARBOSA RONALDO 
?.ama1.a - 621 e 716 

10:,30 C.E. RUY BARBOSA DANI>L 
Ramals - 621 e 716 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXIII- N• 019 SEXTA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 1978 BRASILIA - DF 

,------CONGRESSO NACIONAL----_, 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 1•, da Constituição, e eu, 

Pctrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N•003, DE 1978 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.582JIIe 17 de novembro de 1977, que "altera o De
creto-lei n• 1.438, de 26 de dezembro de 1975, que dispõe sobre o Imposto sobre os Serviços 
de Transporte Rodoviário lntermuniclpal e Interestadual de Passageiros e Cargas (ISTR)". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.582, de 17 de novembro de 1977, que "altera 
o Decreto-lei n• 1.438, de 26 de dezembro de 1975, que dispõe sobre o Imposto sobre os Serviços de Trans
porte Rodoviário lntermunicipal e Interestadual de Passageiros e Cargas (ISTR)". 

Senado Federal, 30 de março de 1978.- Senador Perrónio Porrel/a, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 27•SESSÃO, EM 30 DE MARÇO DE 1978 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens.do Senhor Presidente da Replibllca 
Submetendo ao Senado a escolha de nomes indicados para 

cargo cujo provimenro depende de sua prévia aquiescência: 
- N"' 68/78 (n' l04f78, na origem), refeiente à escolha do 

Sr. Ney Moraes de Mello MJlttOs, Ministro de Segunda Classe, 
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Em-baixador 
do Brasil junto ao Governo da República do Quênia. 

- N' 69/78 (n' 105/78, na origem), referente à escolha do 
Sr. Carlos dos Santos Veras, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto ao Governo da- República Socialista da Romênia. 

Submerendo à deliberação do Senado o seguinte projeto: 

- Projeto de Lei do Senado n' 32/78-DF, que dá nova re
dação a dispositivos das Leis nts 6.022, de 3 de janeiro de 1974 

(Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal) e n' 6.023, de 3 de janeiro de 1974 (Estatuto 
dos Policiais-MHitares da Polícia Militar do Distrito Federal). 

1.2.2- Oficio do Sr. ]'1-Secret,rio da Cimara dos DeputadO!II 

Encaminhando autógrafo de projeto de lei sancionado: 

-Projeto de Lei do Senado nt ll/78 (n' 4.706/78, na 
Câmara dos Deputados), que reajusta os vencimentos dos 
servidores do Senado Federal, e dâ outras providências. (Projeto 
que se transformou na Lei n' 6.518, de 17 de março de 1978.) 

1.2.3- Comunicações da Presidência 

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

-Arquivamento do Proje~o de Lei do Senado n' Sl/77, 
por ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito, da 
comisSão a que foi distribuída. 
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1.2.4 - Requerimento 

- Ni> 38/78, de autoria do Sr. Senador Dirceu Cardoso, soli
citando lhe seja fornecida a resenha de "A Voz do Brasil", lida 
ontem. na hora Q_Q F'ocler _Legislativo, pela Agência Nacional, 
referente aos trabalhos do Senado. 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR ARNON DE MELLO- Artigo publicado na 
revista americana "Business Week" sob o tftulo "Nova 
atmosfera no Brasil". 

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Encontro ma:ntido 
hoje, em Brasília, pelo Presidente Jimmy Carter, com o Grupo de 
Liderança Cristã. 

1.2.6 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n' 33/78, de autoria do 
Sr. Senador Orestes Quércla, que revoga o§ 3~' do art. 67 da Lei 
n' 5.682, de 21 de julho de \971, que regulou a organização, o 
funcionamento e a extinçào dos partidos políticos. 

1.2.7- Requerimento 

- N9 39/78. de autoria do Sr. Senador Murilo Paraiso e 
outros Srs. Senadores, de homenagens de pesar pelo falecimento 
do ex-Senador Antônio de Navais Filho. Aprovado, após usar da 
palavra no encaminhamento de sua votação _o Sr. Senador 
Murilo Paraíso. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento nl' 505/77, do Sr. Senador Virgnio Távo
ra, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
pronunciamento feito pelo Embaixador Azeredo da Silveira, 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, por ocasião da 
sessão de abertura da Reunião Preparatória sobre Cooperação 
Multinacional na Região Amazônica. Aprovado, apó:s usar da 
palavra no encaminhamento de sua votação o Sr. Senador Jar
bas Passarinho. 

-Requerimento n' 506/77, do Sr. Senador Lourival 
Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais _do Senado Fe
deral, das Ordens do Diª baixadas pelos Ministros de Estado do 
Exército e da Aeronáutica, alusivas ao 42' aniversário da Intento
na Comunista de 1935. Apro"ado. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 01/78 (n' 1.792~8/76, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli
ca, que autoriza a d_o_ação, à Prefeitura Municipal do Rio de Ja
neiro, Estado do Rio de Janeiro, de faixas de terreno de proprie
dade do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Estado -lP ASE. Aprovado. Á sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 02/78 (n' 2.688-B/76, na 
Casa de o_rigem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli
ca, que autoriza a doação ao Montepio Geral de Economia dos 
Servidores do Estado do terreno que menciona, situado na Ci
dade e Estado do Rio de Janeiro. Aprovado. A sanção. 

-Projeto de Lei do Senado nç 1S4j77-Complementar, de 
autoria do Sr_. Senador Cattete Pinheiro, que altera a redação do 
art. 12 do Decreto-lei nç 406, de 31 de dezembro de 1968. 
Aprovado. A Comissão de Redação. 

-Projeto- de Lei do Senado n~' 70/75, de autoria _do 
Sr. Senador José Esteves, que autoriza os Municípios localiza
dos na Amazônia Legal a empregar suas cotas do Fundo 
Rodoviário Nacional no setor que especifica. Rejeitado, ficando 
prejudicada a emenda a ele oferecida. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n' 140/76, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carne_iro, que acrescerita dispositivo ao 
Decreto-lei n~> 221, de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a 
proteção e estímulos à pesca. Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado nl' 68j77, de autoria do 
Sr. Senador Vasconcelos Torres, que institui O voto a bordo e 
nas embaixadas, consulados, e dâ o_utras providências. (Aprecia
ção preliminar da constitucionalidade.) Rejeitado. Ao Arquivo. 

1.4- LE1TURA DE PARECER 

Referente à seguinte matéria: 

-Projeto de Lei do Senado n' 154/77-Complementar, que 
altera a redação do art. 12 do Decreto-lei n~> 4o6, de 31 de 
dezembro de 1968. (Redação ftna\.) 

L5- D1SCURSOS APOS A ORDEM DO DlA 

SENADOR EVELÁSIO VIEIRA - Distorções na econo
mia brasileira. 

SENADOR VIRG!LIO TÁVORA, como Líder 
Considerações sobre o discurso do orador que o antecedeu na 
tribuna. 

SENADOR ITAMAR FRANCO--Justificando projeto de 
lei, que encaminha à Mesa, proibindo aplicações financeiras, 
pelas pessoas jurídicas de direito público, de recursos obtidos 
com a finalidade de financiar obras ou empreendimentos de inte
resse da respectiva administração. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- 6()1' aniversário de 
fundação da Escola de Agronomia, do Estado do Cearâ. 

SENADOR LOVRIVAL BAPTISTA - ASsinatura de 
contrato para elaboração de projeto de viabilidade técnico
econômica e de anteprojeto para implantação de terminal fluvial 
ou marítimo, de granéis sólidos e líquidos, no Estado de Sergipe. 

SENADOR ÓTTO LEHMANN- Comunicado do Miilis
tro das Minas e Energia, em resposta a discurso proferido na 
Câmara pelo Deputado João Cunha, no qual solicitara a exone
ração de S. Ex•. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Solicitando da Mesa 
providências no sentido da inclusão. em Ordem do Dia, do Proje
to de Lei do Senado n~' 78/76-Complementar, que dispõe sobre a 
verba de representação aos presidentes das câmaras municipais. 

1.5- ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 28• SESSAO, EM 28 DE MARÇO DE 1978 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n' 34/78, de autoria do 
Sr. Senador Itamar Franco, que proíbe aplicações financeiras, 
pelas pessoas jurídicas de direito público, de recursos obtidos 
com a finalidade de financiar obras ou empreendimentos de inte-
resse da respectiva administraçãO. -

2.2.2 - Requerimento 

- N' 40/78, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Sena_do Federal, da 
saudação feita ontem pelo Presidente Ernesto Geisel ao 
Presidente Jimmy Carter e o agradecimento do Presidente dos 
Estados Unidos da Amêrica do Norte. 

2.3- ORDEM DO D1A 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a 
Mensagem n9 54j78 (n' 58/78, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete ao Senado a escolha do 
Sr. Frederico Carlos Carnaúba, Ministro de Segunda Classe, da 
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Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto ao Governo da República da Corêia. Apreciado em 
sessão secreta. 

- Parecer da Comissão de Finanças sobre a Mensagem 
nt:J 61/78 (n\" 88/78, na õrigem), pela qual o Senhor Presidente 
da República submete ao Senado a escolha do Doutor Mário 
Pacini para exercer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas 
da União, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro 
Glauco Antonio Lessa de Abreu e Silva. Apreciado em sessão se
creta. 

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI-. 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- INSTITUTO DE PR EVIDENCIA DOS CONGRES
SISTAS 

-Ata da Reunião d_o Conselho Deliberativo. 
-Ata da Assembléia-Geral Ordinária. 
-Relatório referente ao ano de 1977. 

4- ATAS DE COMISSOES 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÁO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA. DA 27ª SESSÃO, EM 30 DE MARÇO DE 1978 
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 8ª Legislatura 

PRESIOtNCIA DOS SRS. JOSf: LINDOSO, AMARAL PEIXOTO E HENRIQUE DE LA ROCQUE 

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-Sé PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- Braga Junior- José Lindoso- Jarbas Pas
sarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La 
Rocque- José Sarney- Helvídio Nunes- Mauro Benevides
Virgílio Távora- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Jessé Freire
Murilo Paraiso- Arnon de Mello- Lourival Baptista- Luiz Via
na- Ruy Santos- Dirceu Cardoso- Eurico Rezende- João Cal
moo- Amaral Peixoto- Otto Lehmann- Benedito_Ferreira
Lázaro B;.~rboza - Osires Teixeíra -=-rfãTLvio Coelho - Mendes 
Canale- Saldanha Derzi- Leite Chaves - Mattos Leão- Evelá
sio Vieira- Lena ir Vargas- Otair Becker- Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE -(JOs-é "LínifOso) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão, 

O Sr. 1~'-Secretário procederâ à leitura do Expediente. 
E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a 
escolha de nomes indicados pàra cargo cujo provimento depende de sua 
prhia aquiescência: 

MENSAGEM N• 68, DE 1978 
(119104/78, na origem) 

Excelentíssimos Senhores membros do Senado Federal: 

De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição, 
tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a esco· 
lha, que desejo fazer, do Senhor Ney Moraes de Mello Mattos, 
Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto ao Governo da República 
do Quênia, nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto n9 71.534, de 
12 de dezembro de 1972. 

Os méritos do Ministro Ney Moraes de Mello Mattos, que me 
induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa informação do Ministério das ltelações Exteriores. 

Brasília, 29 de março de 1978.- EmHto G~bel. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vi ta e: 

Ministro Ney Moraes de Me\lo Mattos. 
Nascido em Santa Maria, Rio Grande do -Sul, 15 de 

maio-de 1929. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IristitU.to 

Rio-Branco, 1953. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IzlStif.iito 

Rio-Branco, 1955. 
Cônsul de Terceira Classe, 6 de maio de 1953. 
Cônsul de Segunda Classe, antigUidade, 31 de dezembro 

de 1960. 
Primeiro-Secretãrio, antigüidade, 22 de novembro de 

1966. 
Conselheiro, merecimento, I~' de janeiro de 1973. 
Ministro de Segunda Lasse, merecimento, I~' de janeiro 

de 1976. 
Divisão de Comunicações, 1953. 
Divisão do Pessoal, 1953, 
Chefe, substituto, da Divisão de Comunicações, 1954. 
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1964. 
Assistente do Chefe do Serviço de Relações com o 

Congresso, 1971. 
Chefe, substituto, do Cerimonial, 1971/1972. 
Subchefe do Cerimonial, 1973/75. 
Bogotã, Terceiro~Secretârio, provisoriamente,l954. 
Ancara, Terceiro-Secretário, 1955/57. 
Ancara, Encarregado de Negócios, 1956. 
Bruxelas, Terceiro-Secretário, 1957/60. 
Bruxelas, Encarregado de Negócios, 1958 e 1959. 
Rosário, Vice-Cônsul, 1960. 
Rosãrio, Encarregado do Consulado, 1960. 
Rosário, Cônsul, 1960/61. 
Berlim,Cônsul,t961f~. 
Teerã, Segundo-Secretário, 1965/66. 
Teerã, Encarregado de Negócios, 1966. 

- -- --- Teerã, Primeiro~Secretârio, 1966/67. 
Caracas, Primeiro-Secretário, 1967/68. 
Caracas, Encarregado do Serviço Consular, 1968. 
Caracas, Chefe do SEPRO, 1968. 
Addis-Abeba, Primeiro-Secretá!io, 1968/71. 
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Addis-Abeba, Encarregado de Negócios, 1968, 1969 e 
1971. 

Washington, Conselheiro, Missão junto à OEA, 1976. 
Washington, Ministro-Conselheiro, Missão junto a 

OEA, 1976(78. 
Reunião dos países da Area de Conversibilidade Limita

da, Londres, 1959 (observador). 
Conferência de Ministros de Educação para Erradicação 

do Analfabetismo, Teerã, 1965 (membro). 
Pavilhão Brasileiro na Feira do Pacífico, Lima, 1968 

(organizador). 
Comitiva Presidencial à República do Uruguai, 1975 

(membro). 
Comissão para a Nova Tavela de Milhas, 1954 (mem

bro). 
Comissão de Assistente à Transferência do Corpo 

Diplomático para Brasília, 1971 (secretário executivo). 
Professor de Prâtica Diplomâtica, Curso de Prática 

Diplomãtica e Consular, 1975. 

O Ministro Ney Moraes de Mello Mattos se encontra nesta data 
no exercício de suas funções de Ministro-Conselheiro da Missão do 
Brasil junto à Organização dos Estados Americanos. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 21 de março 
de 1978.-Sergio de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão do Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM No 69, DE 1978 
(n"' 105j78, na origem.) 

Excelentíssimos Senhores membros do Senado Federal: 
De conformidade com o art. 42 (item III) da Constituição, te

nho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a esco
lha, que desejo fazer, do Senhor Carlos dos Santos V eras, Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto ao Governo da República Socialista 
da Roménia, nos termos dos arts. 21 e 22 do Decreto-lei n\"' 71.534, 
de 12 de dezembro de 1972. 

Os m~ritos do Embaixador Carlos dos Santos V eras, que me in
duziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, cons
tam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasnia, 29 de março de 1978.- Ernesto Gelsel. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vltae: 
Embaixador Carlos dos Santos V eras. 

Nascido em Parnafba, Piauí, 17 de abril de 1922. 
Bacharel em Ciências Jur(dicas e Sociais, Faculdade de Direi-
to, Universidade do Brasil. _ 
Curso de História da Cartografia Política do Brasil, Instituto 
Rio-Branco, 1945. 
Curso de Prâtica Diplomática, Instituto Rio-Branco, 1947. 
Diplomado em Italiano, Espanhol e Sociologia Política, Insti
tuto Rio-Branco, 1948. 
Curso Superior de Guerra, Escola Superior de Guerra, 1972. 
Cônsul deTer~ira Classe, concurso, 15 de dezembro de 1945. 
Segundo-Secretário, merecimento, 19 de setembro de 1951. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 21 de fevereiro de 1957. 
Conselheiro, título, 28 de janeiro de 1963. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 29 de abril de 
1965. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 27 de junho de 
1977. 
Auxiliar do Chefe da Divisão Económica e Comercial, 
1945/46. 
Auxiliar do Chefe da Divisão Econômica, 1947/50. 
Auxiliar do Chefe do Departamento Econõmico e Consular, 
1950. 

Chefe-Substituto da Divisão Econômica, 1958. 
Washington, TerceirQ-Secretário, Missão junto à OEA; 195 I. 
Washington, Segundo-Secretário, Missão junto à OEA, 
1951(54. 
Washington, Encarregado de Negócios, Missão junto à 
OEA, 1953. 
Helsinki, Segundo-Secretário, 1954/55. 
Helsínki, Encarregado de Negócios, t 954 e 1955. 
Atenas, Segundo-Secretário, 1955/57. 
Atenas, Encarregado de Negócios, 1955. 
Lisboa, Primeiro-Secretário, 1960/62. 
Lisboa, Encarregado de Negócios, 1960 e 1961. 
Nova Iorque, Primeiro·Secretário, Missão _junto à ONU, 
1962(63. 

Nova Iorque, Conselheiro, Missão junto à ONU, 1963j65. 
Nova Iorque, Ministro-Conselheiro, Missão junto à ONU, 

1965. 
Buenos Aires, Ministro-Conselheiro, 1965/68. 
Buenos Aires, Encarregado de Negócios, 1966 e t 967. 
Milão, Cônsul·Geral, 1968/72. 
Nairobi, Embaixador, 1975/78. 
Kampala, Embaixador, cumulativamente, 1976. 
Dar-es-Salaan, Embaixador, cumulativamente, 1976. 
Missão Especial à Argentina, 1946 (membro). 
Conferência de Comércio e Emprego, ONU, Havana, 1974 
(secretãrio). 

II Reunião das Partes Contratantes do GATT, Annecy, 1949 
(secretário), 
Terceira Série de Negociações Tarifárias e V Reuni~o das 
Partes Contratantes do GATT, Torquay, 1950. 
IV Reunião sobre Tarifas Aduaneiras, Torquay, 195 I. 
Conselho lnteramericano Econômico e Social, 1952 (repre
sentante-substituto). 
III Sessão Extraordinària do CIES, Caracas, 1953 (membro). 
Comissão_ Interamericana da Paz, Washington, 1953 (repre
sentante). 
X Conferência Interamericana, Caracas, 1954 (membro). 
Negociações Tarifárias Brasileiras, GAIT, Genebra, 
1958 (membro). 
Conselho de Política Aduaneira, Genebra, 1958 (membro). 
XIV Sessão das Partes Contratantes do GATT, Genebra, 
1959 (delegado). 
Negociações de Novo Ajuste de Comércio e Pagamento entre 
o Brasil e o Japão (delegado). 
XVII Sessão da Assembléia-Geral da ONU, Nova Iorque, 
1962 (membro). 
XXXIV Sessão do Comitê de Assistência Técnica, Nova 

Iorque, 1962 (representante). 
XXXIV Sessão do ECOSOC, Nova Iorque, 1962 (membro). 

Conselho de Segurança, Nova Iorque, 1963 (representante
suplente). 
Sessão do Conselho Diretor do Fundo Especial da ONU, No~ 
va Iorque, 1963 (representante·substituto). 
Reunião do Comitê de Assistência Tél:;nica d_a ONU, Cope
nhague, 1963 (representante). 
Reunião do Comitê "ad hoc" dos "DEZ" do Comitê de As
sistência Técnica da ONU, Nova Iorque, 1964 (representante). 
te). 
XII Sessão do Conselho de Administração do Fundo Espe
cial da ONU, Haia, 1964 (delegado-suplente). 
Conferência da ONU sobre Comércio e Pesenvolvimento, 
Genebra, 1964 (membro). 
Reunião do Comitê de Assistência Técnica, 1964 (delegado). 
XIX Sessão da Assembléia-Geral da ONU, Nova Iorque, 
1964 (membro). 
Xlll Sessão do Conselho de Administração do Fundo Espe
cial c! ::a ONT T Nnv~ Tnrnn"' !Oh<:; fil.,.l.,.,...,...l,..\ 
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Comitiva da Escola Superior de Guerra, em viagem de estu· 
dos ao exterior, 1973 (chefe), 
Comissão Nacional do Trigo, 1946/47 (secretárío}. 
Comissão de Redação e Coordenação na Conferência Intera
mericana para manutenção da Paz e Segurança do Continen
te, Rio de Janeiro, 1974 (secretário-assistente). 
Comissão Especial para estudar a posição do Brasil perante o 
GATT, Rio deJa_neiro,l95\ (membro). 
Assistente do Coinando da Escola Superior de Guerra, 
1973(75. 
Ordem do Condor, Comendador, Grécia. 
Ordem do Infante Don Henrique, Comendador, Portugal. 
Ordem de San Martin, Grande Oficiar, Argentü1a-. 
Ordem Soberana de Malta. Grande Oficial, Malta_. 
Ordem do Mérito, Comendador, Itália. 
Ordem do Mérito Militar, Oficial. Brasil. 
Ordem de Rio-Branco, Grande Oficial, Brasil. 
Medalha Laura Müller, Brasil. 
Medalha "Mérito Tamandaré", Brasil. 
Medalha "Mérito Santos Dumont", Brasil. 

O Embaixador Carlos dos Santos V eras se encoptr.a nesta data 
no exercício de suas funções de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica do Qui!:nia. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 21 de março de 
1978.- Sergio de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão do Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberaçdo do 
Senado Projeto de Lei: 

MENSAGEM N'70, DE 1978 
(N~> 107/78, na. origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado _Federal:_ 

Nos termos do artigo 5\, combinado com o artigo 42, item V, da 
Constituição, tenho a honra de submeter à elevada del_i_Pe_ração de 
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Governador do Distrito Federª!, o anexo projeto de lei que 
.. dá nova redação a dispositivos das Leis n~' 6.022, de_ 3 de janeiro de 
1974 (Estatuto dos bombeiros-militares do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal), c n~' 6.023, de 3 de janeiro de 1274 (Estatuto dos 
polici:Jis-militares da Polícia-Militar do Distrito Federal)". 

Brasília, 29 de março de 1978.- Ernesto Gelsel. 

E.M.E. 
No 14/77- CAG 

A Sua Excelência o Senhor 
ERNESTO GEISEL 

Brasília, 24 de junho de 1977 

Dignissimo Presidente da Repúbtica Federativa do Brasil 
Palácio do Planalto 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
O advento dos novos Estatutos dos Policiais-Militares do Distri

to Federal e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, de que tra
tam a Lei_ n~' 6.023, de 3 de janeiro de 1974, e da Lei nl' 6.022, da mes
ma data, permitiu a reorganização daquelas Corporações, nos ter
mos das citadas Leis especiais, como instrumentos básiCos para essa 
fmatidade, atendendo, concomitantemente, aos direitos e deveres de 
seus integrantes e ao interesse público de seus serviços. 

A Lei n"' 6.023, citada, posteriormente veio a ser adotada como 
paradigma em relação ao assunto de que trata, nos termos do artigo 
10 da Lei n~' 6.270, de 26 de novembro de 1975: 

"Art. lO. Enquanto não se dispuser, em norma própria, 
sobre a situação, obrigações, deveres, direitos, prerrogativas 
e regime de remuneração do pessoal militar das PoHcias Mili-

tares dos Territórios Federais, aplicam-se as disposições das 
Leis n"' 5.906, de 23 de julho de 1973; e n~' 6.023, de 3 de ja
neiro de 1974, no que não contrariarem esta Lei." 
(Grifamos) 

O parágrafo segundo do dispositivo legal anteriormente transcri
to, tratando das limitações à aplicação da Lei n"' 6.023, citada, alte
rou as idades-limites previstas na alínea c, do inciso 1 de seu artigo 
95, que passaram a ser as seguintes: 

Subtenente PM 
Primeiro-SargentQ PM 
Segundo-Sargento PM 
Terceiro-Sargento PM 
Cabo e Soldado PM 

56 anos 
54 anos 
52 anos 
51 anos 
50 anos 

No que se refere aos inativo_s da Polfcia Militar e do Corpo de 
Bonibelros, as normas vigentes, além de aCarretarem cOnstante san
gria nos cofres públicos, incorrem em falta de amparo social aos inte
grantes daquelas Corporações, eis que, além de provocar nos mes· 
mos certa insegurança, motivam, meSmo ainda aos que estão na ati
v a, a procura de empregos subsidiários, com reflexos negativõS"I'fó 
seio das Corporações. 

Na conformidade do texto legal vigente (alinea c do inciso I do 
artigo 95 da Lei nl' 6.023, citada), para os políciaís-militares do Dis
trito Federal, as idades-limites para sua transferência para a reserva 
remunerada ex officio e, conseqUentemente, recrutamento de novos 
elementos em substituição, com o considerável aumento de despesa 
resultante, são as seguintes 

Subtenente PM 
Primeiro-Sargento PM .. , ............ . 
Segundo-Sargento PM .. , ............... . 
Terceiro-Sargento PM ................ ~-· . 
CaboPM ......................... . 
Soldado PM .......................... .. 

52 anos 
50 anos 
48 anos 
47 anos 
45 anos 
44 anos 

_ De acordo com os princípios básicos de técnica legislativa, o 
direito escrito encerra apenas período provisório da vida do direito, 
sempre imanente, considerando-se ainda que a lei deriva d9 fato e 
surge para regulã-lo. 

Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada, é apresenta
da_ solução para o assunto que, atendendo ao interesse público, 
econômico e social, consubstancia os anteprojetos de lei anexos, o 
primeiro alterando as alíneas c dos incisos I dos artigos- 95 e 101 da 
Lei n~' 6.023, de 3 de janeiro de 1974, com a fix.açio de novas idades
limites para a transferência para a reserva remunerada das praças de 
que trata a alinea c do referido artigo 95, bem como para a 
permanência dessas praças na reserva remunerada, ou seja, para are
forma desses policiais-militares (Art. 101, citado). 

Quanto ao Corpo de Bombeiros, ocorre o mesmo fato exa
minado anteriormçnte, razão do segundo anteprojeto de lei anexo, 
alterando as alíneas c dos inciso I dos artigos 94 e 97 da Lei n'~ 6.022, 
de 3 de janeiro de 1974, com a fixação de limites de idades iguais aos 
propostos para os policiais-militares do Distrito Federal, para os 
mesmos objetivos. 

Tal medida, além de evitar que a idade-limite para a pernl.anên~ 
cia do subtenente PM e CB no serviço ativo seja coincidente com a es
tabelecida para a reforma da praça nessa graduação, contribui para 
minimizar a redução da disponibilidade de praças dessas Corpo
rações na reserva remunerada. 

Ocorre, ainda, a oportunidade criada com ess_a medida para que 
os Cabos e Soldados PM e CB venham a completar os 30 anos de 
serviço previstos na Constituição Federal, visto que a legislação do 
Serviço Militar Só permite o ingresso nas mencionadas Corporações, 
com cxcecão feita a alunos de Escola de Formação de Oficiais, ao ci
dadão quite com o Serviço Militar ou seja, via-de regra, aos 20 anos 
de idade. 
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b evidente que, após 58 anos de idade e depois de uma atividade 
média de 30 anos nessas ãrduas profissões, o cidadão já não terá mui
to a oferecer, no tocante à convocação dos mesmos na reserva 
remunerada, ficando esta como um preâmbulo à passagem para a re
forma. 

Face ao exposto, submeto à elevada apreciação de Vossa 
Excelência os inclusos anteprojetos de Lei, para posterior enca
minhamento ao Senado Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os 
protestos de minha mais alta estima e profundo respeito. - Elmo 
Serejo Farias, GovernadOr. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 32, DE 1978-DF 

Dá nova redaçào a dispositivos das Leis n~> 6.022, de 3 de 
janeiro de 1974 (Estatuto dos bombeiros-militares do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal) e n~> 6.023, de 3 de janeiro de 
1974 (Estatuto dos policiais-militares da Polfcla Militar do Dis
trito Federal). 

O Senado Federal decreta: 

Art. I~> A alínea c do inciso I do artigo 94 e a alfnea c do inciso I 
do artigo 97 da Lei n~> 6.022, de 3 de janeiro de 1974, passam a vigo
rar com a seguinte redação~-

"Art. 94. 

c) Para as praças 
Graduação Idades 

Subtenente BM .........• -, .•... , ......... 56 anos 
PrimeiropSargento BM .... , .... , ..... , . , .... ....---55 anos 
Segundo-Sargento BM . . . ... ··-~··•" 54 anos 
Terceiro-Sargento BM .............•.•• _ _53__anos 
Cabos e Soldados BM ................•. --ç.-.- ••• 51 anos." 

"Art. 97. 

c) Para praças, 58 anos," 

Art. 21' A alínea c do inciso I do artigo 95 e alínea c do inciso I 
do artigo lO I da Lei n~> 6.023, de 3 de janeiro de !974, passam a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 95. 

c) Para as praças 
Graduação 

Subtenente PM 
l_dades 

56 anos 
Primeiro-Sargento PM ................. , ..... 55 anos 
Segundo-Sargerito PM ........ ·-·-· ........ 54 anos 
Terceiro-Sargento PM .................•... -.. 53 anos 
CaboseSoldadosPM ........................ 51 anos." __ _ 

"Art. 101. ......... , .... , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

c) Para pruças. 58 anos." 

Art. 3~> Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrãrio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N•6.022, DE 3 DE JANEIRO DE !974 

Dispõe sobre o Estatuto dos bombeiros--militares do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências. 

Art. 94. 

c) Para as praças: 
SubtenentesBM ···~---····· ......... 52anos 
Primeiro-Sargento BM ...... ·--·~ .•. ~- .. ~ ·- .... -50 anos 
Segundo Sargento BM ............................... 48 anos 
Terceiro--sargento BM ........ , ............••.....• 47 anos 
Cabo BM .... , ............... _ , ......... -. 45 anos 
Soldado de Primeira Classe BM ..............•...•.. ~ ~. --44-anos 
............................... , .......................... . 

Art. 97. . ........................•...........••......•. 
c) Para Praças, 56 anos. 

LEI N• 6.023, DE 3 DE JANEIRO DE 1974 

Dispõe sobre o Estatuto dos pollcla1s--mllltares da Polícia 
Militar do Distrito Federal, e dá outras providências. 

.................................. ·' .................... . 
Ar't. 95. . ...........................•...••• , •......•. ~ 
c) Pam as praças: 

Subtenente PM ......... . 
Primeiro-Sargento PM 
Segundo-Sargento PM 
Terceiro-Sargento PM 

. .............•.......... 52anos 

...... ··• •.•••.••••••••.•• -50 anos 
...........•....... -. 48 anos 

..............•....•......•. 47 anos 

CaboPM ····························-·--········· 45anos 
Soldado PM . . . ................. ._ ........ 44 anos 

Art. 101. . ..... ' ......... -~ ............ ·'. 
c) Pam praças, 56 anos; 

f Às Comissões de Constituição e Justiça e do Distrito Fe
derai.; 

OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETARIO DA 

C AMARA DOS DEPUTADOS 

N\> 033(78. de 28 do corrente, encaminhando autógrafo do Prop 
jeto de Lei do Senado n' 11, de 1978 (ri' 4. 706, dC 1978, na Câmara 
dos Deputados). que reajusta os vencimentos dos servidores do Se
nado Federal, c dá outras providências. (Projeto que se transformou 
nalein' 6.518,det7demarçodel978.) 

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

Através das Mensagens n~'s 54 e 61, de 1978, o Senhor Presidenp 
te da República submete à deliberação do Senado os nomes dos Srs. 
Frederico Carlos Carnaúba e Mário Pacini para exercerem, respecti· 
vamente. a função de Embaixador do Brasil junto ao Governo da 
República da Coréia e o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da
U_niào, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Glauco An· 
tonio Lessa de Abreu e Silva. 

Para a apreciação da matéria, a Presidência convoca extraordí
n'ária a realizar-se hoje. às 18 horas e 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A Presidência comuni· 
ca que. nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o 
arquivamento do Projeto de Lei do Senado n' 51, de 1977, do Sr. Se
nador Vasconcelos Torres, que disciplina a venda, no comércio vare
jista, dos cereais acondicionados em pacotes padronizados, por ter 
recebido parecer contrário, quanto ao mérito, da comissão a que foi 
distribuído. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, reque
rimento que será lido pelo Sr. !~'·Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 38, DE 1978 

Senhor Presidênte; 
Com apoio no Regimento Interno da Casa, requeiro a V. Ex• se 

digne de determinar me seja fornecida a resenha de "A Voz do 
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Brasil", lida ontem, na hora do Poder Legislativo, pefa Agencia 
Nacional, referente aos trabalhos do Senado. 

Sala das Sessões. 30 de março de 1978.- Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O requerimento lido 
será encaminhado à Comissão Diretora. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Arnon de Mel\o, orador 

inscrito. 

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Confesso que, às vezes, deixo este Plenário deprimido e sem es
peranças. Ouço vozes de ilustres colegas do MDB, sobre a situação 
do País. e de tal modo pessimistas que, embora de temperamento ati
mista e objefiVo, chego a perguntar-me se valerá a pena fazer 
qualquer esforço para salvar o Brasil do despenhadeiro, já que para 
ele não há mais remédio, segundo se depreende de honradas palavras 
aqui pronunciadas. Deixam essa_s_ lriCSTTUfs nobres vozes a falsa im
pressão de que o Governo da União, que apoiamos, não faz nada 
certo, só faz tudo errado. 

Eis porque, Srs. Senadores, surpreendeu-me agradavelmente, 
muito nutrindo meu otimismo - e resolvi trazê-lo a esta tribuna 
para que conste dos Anais da nossa Casa, no dia mesmo em que nos 
visitou o Presidente Carter, chefe do Governo de uma nação de que 
somos amigos ininterruptamente hã mais de 150 anos -.o artigo as
sinado pelo Jornalista ameriCano Ernest Me Gray, publicado na re
vista Business Week, sob o título "Nova Atmosfera no Brasil", con
forme o insuSpeito Jornal do Brasil o divulgou em resumo. 

Diz ele: 

"O Brasil naturalmente aspira ao starus de potência 
mundial. e esse desejo serâ, provavelmente, apoiado pelo fu
turo Presidente, João Baptista de Figueiredo. Como o cresci
mento econõmico brasileiro chega próximo ao seu objetivo, 
choques com nações industrializadas - especialmente os Es
tados Unidos - são inevitáveis. Há um ano, o Presidente 
Carter, em uma de suas primeiras investidas na polítíça 
exterior. tentou impedir a aquisição brasileira de sensível 
know-how nuclear alemão. Os brasileiros, furiosos pelo que 
chamaram de sermão da não-proliferação de Jimmy Carter, 
agitaram-se como nunca. Rejeitaram aquilo que chamaram 
de interferência em seu programa de energia e seguiram em 
frente com o multibilionário Programa Nuclear com a Ale
manha Ocidental.'' 

Acentua o artigo que o Brasil atualmente é a décima oitava 
maior, diga-se economia mundial e que a dependência de capitais 
estrangeiros para finandaniertfó de investimentos caiu -de 27%, em 
974, para 11% no ano passado. E, então, o Brasil "revela seu 
verdadeiro músculo para conquistar seu estágio de independência". 

"Em menos de 25 anos, a população brasileira atingirá 
200 milhões de habitantes contra os 14 milhões de hoje, 
quando, anota-se. somos a sexta_ nação do mundQ ~m po~ 
pulação, e o Pais alcançará o n(vel político das maiores na
çM européias. Isso significa que o Brasil está crescendo, o 
que envolve confrontação com os poderes estabelecidos no 
mundo." 

O jornalista americano ressalta que nada disso é surpresa para 
Washington, mas, com o desenvolvimento, surgem problemas úlis 
que as relações políticas e económicas de Brasília ultrapassam o 
plano de relações com os Estados Unid_os e se estabelecem indepen
dentemente. 

"Agora, os brasileiros têm relações comerciais com 
mercados da Africa: votara-m contra Israel, a favor dos 
árabes. nas Nações Unidas, num gesto amigável para com os 
fornecedores de petróleo: e romperam subitamente o acordo 
militar com os Estados Unidos em resposta a intromissões 
americanas na sua política de direitos humanos." 

O que a situação pede, continua o Sr.' Ernest Me Gray, é mais 
realismo na Casa Branca, no Congresso americano e nos investidores 
americanos para com o Brasil e para com a América Latina em geral. 
Ainda persiste nos Estados Unidos o engano segundo o qual "nossos 
vizinhos latino-americanos" estão famintos por maior identificação 
com os americanos do norte. Pelo contrário.,Os latinos estão ten· 
tando emergir de sua histórica dependência, nascida das necessi~ 

dades económicas. 
A declaração de Richard Nixon, em 1971, de que "para onde fôr 

o Brasil, vai o resto da América Latina", foi simplista. O Brasil não 
tem desejo nem capacidade de conduzir a América Latina politica· 
mente. O Brasil não quer ser suspeito de imperialismo em relação aos 
seus vizinhos". 

Afirma o artigo de Business Week que a linha da diplomacia 
brasileira em relação à América Latina é de servir como catalizador 
de um movimento de autoconfiança. Ainda, que o crescimento 
econõmico brasileiro leva enorme influência sobre os vizinhos 
menores, como Bolívia, Paraguai e Uruguai. 

O Sr. Italívio Coelho (ARENA- MT)- Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador Arnon de Mello? 

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL) - Com muita 
honra, nobre Senador ltalivio Coelho. 

O Sr. Italívio Coelho (ARENA - MT) - Acompanhei o dis
curso de V. Ex~ com muita atenção. E me vem à mente ao final a 
necessidade de ressaltar a desigualdade estabelecida ou pretendida 
pela politica econõmica americana, não só no comércio bilateral 
conosco, mas também com relação à presença da produção brasileira 
no mercado internacional. A pressão que se faz, ou melhor, o esforço 
que se faz para que o Brasil modifique a política de incentivos fiscais 
e de incentivos de financiamento, sob o ângulo de uma pretendida 
igualdade de tratamento por incentivos, seria buscar uma igualdade 
entre desiguais. A nossa produção é muito mais cara, muito mais cus
tosa, sobretudo a produção agrícola que difere em várias regiões, 
com a insuficiência de meios de transporte, com insuficiência de 
meios de armazenamento, insuficiência técnica, insuficiência de pro
dutividade. não pode. em absoluto, receber o mesmo tratamento fis
cal para efeito de exportação que uma produção da economia 
americana. plenamente amadurecida e preparada com grande fndice 
de produtividade. Por conseguinte, as pretensões norte-americanas. 
A politica de exportação brasileira é injusta, é pretencíosa de uma 
igualdade amplamente desigual, com desfavorecimento para nós 
brasileiros. 

O SR. AR:'\iON DE MELLO (ARENA- AL)- Inteiramente 
de acordo com V. Ex~. nobre Senador Italívio Coelho, Senador por 
Mato Grosso. Muito obrigado. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso, por cessão do nobre Senador Fran
co Montara. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Em 1972. chegava a Brasília, em visita de cortesia à nossa Capi· 
tal. um casal de americanos simpáticos, acessíveis e alegres, que com
pareceu, àquela época, a um almoço que, semanalmente, uma insti· 
tuição do Congresso, fundada há 3 anos, realiza com a participação 
de membros do Senado Federal e_ da Câmara dos Deputados. Esta 
instituição é a Liderança Cristã, e este casal de americanos acessfveis 
e simpãticos era, nada mais nada menos, que o Sr. Jimmy 
Carter. Governador da Geórgia e sua esposa. O casal tomou parte 
naquele almoço que, semanalmente, a instituição realiza nesta Casa, 
às quartas-feiras. ao meio-dia e meia, com duração de uma hora. 

Mais tarde, Sr. Presidente, este Governador da Geórgia, através 
de uma campanha magnífica nos Estados Unidos, se elege Presidente 
daquele grande pafs e. no ano passado, convidando membros da 
Liderança Cristã do Mundo, para o café que ali se realiza, também 
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sob a égide da Liderança Cristã amerícana, compareceram 2 mil e 
500 líderes cristãos de vãrios países do Mundo. Durante o café, a que 
compareceu uma delegação da Liderança Cristã do Brasil, foram 
convidados para uma entrevista pessoal com o Senhor Presidente 
Jimmy Carter, o Presidente da Liderança Cristã, o nobre Deputado 
Daso Coimbra, com mais oito lfderes cristãos do Mundo. Naquela 
ocasião, o ilustre e digno Deputado Daso Coimbra levou a S. Ex• o 
Senhor Presidente Jimmy Carter o desejo expresso num convite, de 
que, como se falava na sua próxima visita ao Brasil, o grupo teria a 
oportunidade e a subida honra de recebê-lo numa confraternização. 
Sua Excelência prometeu que, quando aqui viesse, tomaria o seu café 
matinal com o grupo brasileiro. 

Sr. Presidente, a visita, o programa, enfim uma série de aconte
cimentos, de entrevistas e diâlogos importantes à aproximação ameri
cano-brasileira, difiCultaram, no início, a realização desse encontro. 
Mas, através de ligações do nosso grupo com o grupo americano, 
conseguimos a promessa formal de Sua Excelência, de que teria um 
encontro conosco, hoje, em Brasílla, na oportunidade em que visita~ 
va o BrasiL 

Sr. Presidente, isso não figura nos programas aliciais, POrque 
foi uma confirmação pessoal do Presidente Jimmy Carter ao grupo 
brasileiro. E ontem, de Caracas, recebemos a confirmação de Sua 
Excelência de que, como os minutos dele no Brasil eram contados e 
precisava de um tempo maior para entendimentos e diâlogos com as 
nossas lideranças políticas e administrativas, não poderia participar 
do café. Mas desejava ter um encontro com a delegação do grupo na 
manhã de hoje, no Hotel NacionaL 

nossas preces, pedindo a Deus que iluminasse os governantes de nos~ 
so País. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

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

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Congratulo-me com 
V. Ex• pelo seu pronunciamento sobre o Movimento de Liderança 
Cristã. E praxe antiga esses Encontros, que não tém sofrido solução 
de cciiliinuidade. Vários governantes -têm comparecido a essas 
reuniões. Quando tive a honra de presidir esse M:ovimento, o Ge: 
!lera! Ernesto Geisel - como V. Ex• há de lembrar~se - compare
ceu a um almoço. Pela primeira vez na História do Brasil um Pre
sidente da República - a meu pedido, aliâs - leu a Biblia. Houve 
repercussão muito grande, porque em tempo nenhum, neste País, um 
Presidente lera a Bíblia. Lâ, nos Estados Unidos, é uma praxe. Ao 
tomar posse, o Presidente americano ra-z o juramento sobre a Bíblia. 
Mas, no Brasil, nenhum Presidente se havia manifestado a este 
respeito. Assim, o Presidente Ernesto Geísel, a nosso pedido, 
compareceu ao nosso Encontro e leu um trecho da Carta de São 
Paulo aos Rom'anos. Foí rCãlmente uma solenidade bonita, com lar
ga repercussão neste País e no estrangeiro, conforme pude observar. 
O Brasil é um País cristão. Numa hora em que o materialismo se alas
tra por toda parte, o Brasil, através do honrado Presidente Er~esto 
Geisel, manifestou que queremos viver sob a proteção de Cristo. 
Trazendo V. Ex• esta informação do cantata com o Presidente 
Carter - aliâs, quando Governador da Geórgia, S. Ex• -jâ tiVera a 
honia de coffiparecer àquele Encontro - trazendo esta informação, 
V. Ex• está dando à Casa e a:o País não só a imageni do sentirriento 
do nobre colega, como a do Senado Federal e, por igual, da Câmara 
dos Deputados, o que vale dizer, este Congresso é um Congresso 
cristão. Meus parabéns a V. Ex• 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES} - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB -- E.S)- Pois não, ilustre 
Senador. 

Portanto, Sr. Presidente, os entendimentos deste encontro só 
foram efetivados graças, prímeiro, ao convite do Presidente Daso 
Coimbra, em Washington, no cafê da oração com o Senhor Presiden
te Jimmy Carter, e, agora, ao trabalho anõnimo também de um 
destacado membro do grupo, como todos nós, que manteve esses 
entendimentos e conseguiu a c_onfirmação da hora e da presença de 
Sua Excelência no nosso encontro, o Pastor Eugênio Young. Através 
da Liderança Cristã da América e das suas ligações pessoais com a 
delegação do Senhor Presidente em Caracas, o Pastor Eugênio 
Young conseguiu a confirmação de que, às nove horas de hoje, no 
Hotel Nacional, estivesse tâ presente, não o grupo todo, mas a sua 
direção, bem como o Presidente do Grupo Judiciârio da Capital, na 
pessoa de um grande elemento e ilustre nome desta Casa, o ex~Sena~ 
dor Guida Mondin, hoje Presidente do egrégio e consp[cuo Tribunal 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Nobre Senador Dir~ 
ceu Cardoso, hâ muitos anos, nesta Casa, eu não via e ouvia um pãr~ 
lamentar assomar ao seu microfone para fazer comunicação tão 

-- ---liilportante e, ao mesmo tempo, gratificante. Dentro do relato que de Contas da União. 

Hoje pela manhã, cinco membros do grupo, o Presidente Depu- v, Ex' acaba de fazer, devemos estabelecer algumas colocações - a 
tado Daso Coimbra, o Secretário Aldo Fagundes, o Senador que faz primeira, para elogiar a iniciativa do nobre e brilhante Deputado 
esta comunicação, o Ministro Guida Mondim e o Pastor Eugênio Daso Coimbra, cujas primeiras medidas e iniciativa proporcionaram 
Young, como intérprete e assessor do grupo e seu destacado membro 0 Encontro_ que podemos considerar histórico- objeto da notícia 
participaram, Sr. Presidente, durante vârios minutos, tranqüHamen- que v. Ex• nós dá. A segunda Colocação renete um ponto ~!to, tal
te, de conver~'lçÕes. Primeiro, com Madame Rosalyn Carter, que nos vez 0 ponto mais ecuménico da visita do Presidente Carter ao Brasil. 
pôs a par do,., seus profundos conhecimentos da vida brasileira, da as- Naqueles instantes da intervivência dos elementos do Movimento de 
sistência ao menor, ao doente e, dos grandes problemas brasileiros Liderança Cristã com 0 Supremo Mandatário da grande nação do 
que ela estuda e deles tem conhecimento. Norte, estabeleceu~se, através da oração, uma ponte mental, espiei-

Finalmente, Sr. Presidente, minutos depois, dentro da hora fixa- tua!, entre os Estados Unidos e o Brasil, O nosso País é a inaior na-
da, chegava ao grupo Sua Excelência o Senhor Presidente Jimmy ção católica do mundo, os Estados Unidos são um país onde mais se 
Carter, com aquela simpatia irradiante, aquela simplicidade, com lê, interpreta e divulga a Bíblia. Este documento, que atravessa a 
aquela humildade cristã e, ali, conversamos durante vârios minutos e poeira dos tempos e que vive em nossa memória, está presente no 
oramos. Nós, brasileiros, oramos para que a viagem de Sua Excelên- momento mais culminante da vida poHtica daquela nação, que é o 
cia fosse propicia tá ria ao maior entendimento entre os nossos países juramento presidencial da República. Daí por que faz muito berit 
e, Sua Excelência também assim se manifestou, de que tudo Q que de- V. Ex•, com seu discurso, em colocar, no currículo recíproco da visi~ 
pendesse dele seria feito para que a nossa aproximação fosse a maior ta do Presidente Jimmy Carter e da hospitalidade brasileira, esse 
possível, o entendimento fosse o melhor possível, entre o Brasil e os Encontro, realmente importante, porque, por meio das afirmações 
Estados Unidos da América. da fé e da beleza do simbolo da religião, podemos construir um mun-

Mas, quero, Sr. Presidente, sem que se quebrem as tradições da do melhor: os Estados Unidos, com a sua liderança ocidental indis-
Casa e também o ritmo da nossa vida humilde e dessa associação que cu tive!: e o Brasil, na sua condição, para nós cativante, de potência 
toda a Casa sabe que existe, mas onde católicos e evangélicos de emergente a serviço da paz e da humanidade. Por fim, como capixa-
todas as denominações se reúnem às quartas-feiras, ao meio-dia e ba, agora não como Líder do Governo, declaro que foi profunda-
meia, reunião essa que, várias vezes, já contou com a presença de três mente honroso para o nosso Estado estar V. Ex•, Sr. Senador Dir-
Presidentes da República. No ano passado, o Senhor Presidente da ceu Cardoso, presente àquele episódio, que há de permanecer na 
República Ernesto Geisel conviveu con6sco, orou conosco, ouviu as memória e na seqüência das nossas gerações. 
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O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite-me V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Concedo o apar
te ao nobre Senador Franco Montara. Depois responderei ás t"rês 
intervenções_. 

O Sr. Franco Montoro (MIJB-- SP) --Também deSejo con
gratular-me, com V. Ex• por salientar este aspecto cristão da presc:n
ça e da mensagem do Presidente Jimmy Carter. O discurso do Presi· 
dente Carter no Congresso Nacional representou, sem dúvida, um 
ponto alto na pregação da democracia e dos Direitos Humanos. Car· 
ter colocou esses valores como exigências do respeito à pessoa hu
mana e da fraternidade entre todos os povos, tese universal que ul
trapassa as dimensões nacionais. E claro que essa colocação não 
significa qualquer ingerência em problemas internos e particulares de 
nossa Terra. O que houve foi a reafirmação solene de uma tese huma
na e universal a que estão obrigados todos os homens em todas as 
partes da Terra. Lembro-me de expressão corajosa do grande· Hder 
que foi Queirós Filho: "é preciso levar as exigCncias cristãs da 
fraternidade humana às suas últimas conseqO.ências". Ainda devo 
salientar o sentido profundamente cristão do discurso do Deputado 
Erasmo Martins Pedro, que foi interrompído, inúmeras vezes, por 
aplausos de toda a assistência, constituída de representantes eleitos 
pelo povo brasileiro em voto direto. Trata-se, assim, da manifes
çào de apoio da população brasileira àquela mensagem cristã._ Em 
linguagem elevada, salientando o sentido humano e cristão da pre
gação universal do Presidente dos Estados Unidos e dos homens de 
formação cristã, em todo o mundo, o Deputado Martins Pedro 
mostrou que os Direitos Humanos representam uma cruzada e um 
dever universal de toda a h_u_manidade. t este, aliãs, o fundamento 
da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana propostã 
ao mundo, inclusive. pelo Brasil, que também a subescreveu e, por 
isso, constitui um compromisso de toda a Nação brasileira.. Quero, 
também, salientar no aspecto democrãtico, mencionado por V. Ex•, 
que a presença no Brasil do chefe de uma nação que, hã mais de 200 
anos, vive em regime de normalidade democrãtica, c::onstitui uma 
demonstração viva de que a democracia, longe de ser um obstãculo, 
representa o melhor caminho para o verdadeiro desenvolvimento do 
Pafs. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O Sr. Amon de Mello (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Concedo o apar
te ao nobre Senador José Sarney e, em seguida, concederei ao nobre 
Senador Arnon de Mel! o. -

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Sr. Senador Dirceu Car
doso. toda a Casa está apoiando o discurso de V. Ex•, que se destina 
a registrar, nos Anais da CaSã, CsSa faceta da personalidade do 
Presidente Jimmy Carter, e a reUhião que foi feita hoje, pela manhã, 
com um grupo brasileiro que tem o alto, um simbólico significado de 
unir as mãos e os corações numa gra-nde prece de homens públicos 
do Brasil e dos Estados Unidos, ali representados por V. Ex•s e pelo 
Presidente amerícano. no Sentido de melhorar as nossas relações e 
de iluminar os estadistas de todo mundo em favor da paz. Mas que
ro. também, neste aparte, suprir uma omissão do aparte do Senador 
Franco Montara: foi quaildo, naturalmente, S. Ex• se esqueceu de fi. 
xar que o discurso do eminente Líder Eurico Rezende também não 
fez outra coisa, senão defender os ideais do mundo ocidental, ideias 
esses que são os da cristandade e os princípios morais e éticos que a 
civilização cristã do mundo ocidental nos legou e que o nosso Lfder 
teve a oportunidade de fixar, do princípio ao fim de todas as suas 
palavras, sem deixar de incluir, na sua oração, a defesa de um princí
pio que não é americano, não é francês, não é inglês, mas é- de toda a 
humanidade, na defesa dos Direitos' Humanos. E ninguém neste 
País, nem nós, nem a Oposição, pode negar· ao Brasil uma vocação 
que é uma vocação histórica da nacionalidade em favor das defesas 
da criatura humana. Muito obrigado. 

O Sr. Franco :vlontoro (MDB- SP)- Permite V. Ex• um a par· 
te, Senador Dirceu Cardoso? (Assentimento do orador.) --Para Que 
não se veja nenhuma restrição na referência que fiz ao discurso do 
Deputado Erasmo Martins Pedro ... 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Foi uma omissão. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) - Foi uma omissão, mas 
quero agora e-xplicá-la. Salientava, V, Ex•, o sentido cristão, 
evangélico e bíblico. O discurso de Erasmo Martins Pedro foi um 
discurso orientado, fundamentalmente, pela linha bíblica, pela linha 
evangélica e pela linha cristã: por isso eu o destaquei. lsto não signifi· 
ca uma diminuição ou uma restrição de qualquer natureza ao 
brilhante discurso do nosso companheiro e Líder da Bancada da 
ARENA, nesta Casa, Senador Eurico Rezende. O seu discurso foi 
mais técnico, mais objetivo, defendendo teses--ligaaas aos direitos hU
manos, mas S. Ex• não teve a oportunidade de fazer a vinculação 
desses princípios com a mensagem cristã de Carter. Eu destacava 
apenas esse aspecto e não há, no fato de destacar o aspecto particular 
do discurso, nenhuma restrição ao outro discurso que abordou um 
aspecto diferente. Agradeço a V. Ex• a oportunidade que me deu, pa
ra congratular-me. também, com o Senador Eurico Rezende, pelo 
brilhante discurso que. em nome do Senado, proferiu hoje, no Con
gresso Nacional. 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Jamais passou na cabe
ça de qualquer um de nós que V. Ex• tivesse feito restrição e, sim, 
omissão. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Ouço agora o 
nobre Senador Arnon de Mello. 

O Sr. Arnon de Mello (ARENA- AL)- Nobre Senador Dir
ceu Cardoso, estou ouvindo, com muita atenção, V. Ex• Ouvi 
também os apartes dos nossos colegas, congratulando-se com V. Ex• 
pelo magnífico pronunciamento que faz. Mas eu não quero apenas 
congratular-me com V. Ex• Desejo sobretuáo referir a aois fatos a 
propósito da comunicação de V. Ex• Trata-se, em primeiro lugar, do 
Presidente Jimmy Carter. que, como ainda hoje relembrava em seu 
discurso _no Congresso, esteve aqui, quando Governador da Geórgia. 
Naquele tempo, um amigo brasileiro perguntou a Sua Excelência, 
porque não se candidatava à Presidência da República, e sua respos
ta foi a seguinte: "Qual é o menor Estado do Brasil? E o Piaut?" Não 
é o Piauí. que hoje tem um bom grau de desenvolvimento, e é a terra 
do Presidente do Congresso, do Ministro do Planejamento, do 
Presidente da ARENA. 

Acrescentou Carter: "Como é que eu posso aspirar à Presidên
cia dos Estados Unidos, se sou Governador da Geórgia, um dos mais 
p-Obres Estados americanos?" Nunca imaginou ele, realmente, ser 
Presidente dos Estàdos Unidos. Em segundo lugar, lembro o que 
aconteceu comigo. quando convidei o dicionarista Aurélio Buarque 
de Holanda para um almoço. E, atendendo a .seu pedido, marquei a 
hora: "ao meio-dia e meio". Aurélio respondeu-me de pronto: 
"Meio-dia e meio, não! Meio-dia e meio é meiO-dia e meio-dia. O cer
to é meio-dia e meia hora", O que estou dizendo aqui aconteceu 
comigo, e desejo transmitir a V. Ex•, nesta oportunidade, esta lição 
que recebi do grande Mestre Aurélio Buarque de Holanda. Era o que 
queria dizer, agradecido a V. Ex• pela oportunidade do aparte, 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Concedo o apar
te ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Nobre Senador 
Dirceu Cardoso, como vê V. Ex', os aparteantes estão praticaffie.rifc· 
se apropriando do seu tempo e V. Ex• muito generosamente nos con
cede o ;:parte. Gostaria de salientar, em aditamento ao que jã doi di
to, que considerei perfeito, do ponto de vista de uma saudação oficial 
por parte da Maioria, o discurso do nobre Senador Eurico Rezende, 
hoje, pela manhã. Primeiro, porque me parece que, S. Ex• pOde com-
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patibilizar, equilibradamente, o brio nacional com a saudação a um 
visitante que simboliza, signiflca a maior potência do mundo. Quan
do o Senador Eurico Rezende declarou, por exemplo, que era prefer[
vel que falássemos dos nOSliOS pontos de similitude, do que sobre a& 
nossas discordâncias, deixou claro que o Brasil não é um País alinha
do automaticamente, e que-poderá ter, aqui e acolá, uma discordân
cia na política dos Estados Unidos. Quando disse, mais ainda, que o 
Brasil nunca faltou aos Estados Unidos nas cQnjunturas críticas da 
História Universal, caracterizou um fato interessantíssimo do qual 
poucos se dão conta, hoje: nas duas guerras de natureza mundial, o 
Brasil esteve ao lado dos E:stados Unidos - como disse o nosso U
der- de maneira espontânea; isto custou sangue e dinheiro.â.O nosso 
País e às vezes .• até, uma discriminação intolerável e injustificável. 
Em nome da Amazônia, por exemplo, posso aflrmar a V. Ex• que os 
acordos de Washington em relação à venda de borracha, para servirw 
mos aos interesses estratégicos dos Estados Unidos, antes de entrar
mos na guerra, pagavam pela nossa borracha menos do que os pró
prios Estados Unidos pagavam, e ao mesmo tempo, no mesmo ins
tante, pela borracha de origem dos países amazônicos não brasilei
ros. O equipamento que o Exército brasileiro teve de receber na Itá~ 
lia- completamente diferente daquele que era o nosso, pois que o 
nosso era baseado, praticamente, em armamento alemão - por ele 
nós pagamos, na Lei de Leibnitz, ao passo que a União Soviética, 
que recebeu a mais importante de todas as contribuições militares 
que os E::.tados Unidos de>:am em algum tempo a qualquer país, ja
mais. pagaram um centavo de dólar pelo que receberam em equipa
mento e munição. E vçja V. Ex• que na hora em que estamos tratan
do, com toda a altivez, elegância e polidez natural que V. Ex• repre
senta nesta Casa_,.da visita de um Presidente dos Estados Unidos da 
América. vemos que-movimentos estudantis no Brasil. falam, suspei~ 
tamente, uma mesma linguagem, ao mesmo tempo publicada nos jor
nais, que é aquela que é lida pelos estudantes de Brasília, quer aquela 
que no mesmo tempo era lida com o mesmo teor pelos estudantes da 
Bahla. que os jornais de hoje nos dão conta, quando dizem que cada 
dente desse_ visitante ê. uma bomba de nêutron: e que ele seria. 
portantQ, um hipócrita na medida em que falasse em direitoS huma
nos e, ao mesmo tempo, estivesse a desenvolver a arma mais morti
fl!ra de que haveria notícia em toda a História da Hu_manidade. A 
preseno;a de V. Ex• na tribuna, pela insuspeição da figura de V. Ex•. 
pela altura do representante do El;pírito Santo, que tem a maior 
aceitação entre seus pares. marca uma posição ao mesmo tempo alti
va c compatível com o respeito e a amizade que nos liga ao povo dos 
Estados Unidos. independente de seus governos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Sr. Presidente, 
agradeço o aparte de todos os ilustres Senadores, cujas palavras 
foram eloqUentes e significativas por si mesmas; valem tanto quanto 
a comunicação que eu vinha fazendo. A todos, portanto, os meus 
agradecimentos pelas palavras que engrandeceram, que emol
duraram e enobreceram as pobres e desataviadas palavras que eu 
aqui trouxe para significar eSsa visita. (Não apoiado!) 

Mas. quero. Sr. Presidente, não sair da calha da comunicação 
que eu_ desejava fazer. Portanto, pela·eloqUência dos apartes - reti
rando aquele setor que me tocou- quero deixar a todos os agradeci~ 
mentes, não meus. mas da Liderança Cristã, humilde e anônima, que 
se reúne nesta Casa há treze anos. às quartas~feiras,- ao .meio-dia e 
meia. 

Desejo salientar, encerrando esta minha comunicação, que esta 
reunião de hoje só foi po::.sível graças à intervenção do nosso Presi
dente Daso Coimbra, de carta que o grupo enviou ao Presidente 
Carter convidando-o para o encontro e graças, principalmente, ao 
trabalho e a intervenção do pastor Eugênio Young, que em todos os 
momentos esteve ativo nos !=Olendimentos e cQnseguiu, através de 
seu relacionamento, a decisão do Presidente Carter, aceitando o con
vite e comparecendo ao encontro, &.em a manifestação de nossas vias 
diplomáticas e oficiais, . 

Sr. Presidente, terminando, quero dizer que só foi posSíVel este 
encon_tro graças à força e à expressão da Liderança Cristã nos Es
tados Unidos, porque não constou essa reunião de programa oficial 

algum e nem o Itamaraty dele tomou conhecimento, foi diretamente 
da Casa Branca com aquele traço de união, aquela ponte lançada 
entre os anexos I da Câmara e do Senado, entre os humildes, 
anônirnos e cristãos homens da Liderança Cristã, diretamente da 
Casa Branca com Brasília. 

Sr. Presidente, finalmente, quero ler, para que a CaSa tome 
conhecimento, as pequenas orações ali feitas pelo nosso representan
te A ido Fagundes, por Sua Excelência o Senhor Presidente Jimmy 
Carter, e assim como um texto bíblico tido, afinal, pelo Presiderite 
Dªso Coimbra, pronunciamentos estes que honraram, ilustraram e 
~ii~ni_fi?aram aquele momento. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Lindoso. Fazend_o soa,_r. a 
. cãtrtpáinha.)- O teinpo de V. Ex• jã terminou. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Sr. Presidente, 
queria apenas ler. para que a Casa tome conhecimento daquelas 
orações, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Defiro a V. Ex• dois 
minutos, para concluir seu discurso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Aqui estã a ora' 
ção de A ido Fagundes: 

"Senhor, voltamo-nos para Ti, no reconhecimento da 
afirmação do sal mista: ·"Se o Senhor não edificar a casa, em 
vão trabalham os que a edificaram; se o Senhor não guardar 
a cidade, em vão vigia· a sentinela". 

Sim, Senhor, reconhecemos a Tua soberania sobre os 
homens, sobre õs povoS, sobre as nações. E ·sabe·moS. que· 
ninguém é Líder verdadeiro se antes não for liderado por ií. 

Damos~Te graças por este encontro, marcado pela fé 
.cristã que nos é comum. 
Oramos pela nação americana, representada pelo Presidente 
Jimmy Carter. E oramos pela nossa Pátria. 
Oramos pelos que governam e pelos que são governados. 
Oramos pelos que sofrem e pelos que jazem marginalizados 
dos frutos do desenvolvimento. 
Oramos pelo entendim-ento ei1tre os povoS, pela COncórdia e 
pela Paz. 
Oramos pela afirmação dos direito·s· humanos e para qU:ci 
triunfe a Justiça. 
Esta é a nossa oração, Se-nhor. Como líderes cristãos, dá-nos 
energia e disposição para fazermos a nossa parte na constru
ção de um mundo melhor. 
Oramos em nome de Jesus. Amém. 

Respondeu à oração de Aldo Fagundes o ilustre Presidente 
Jímmy Caiiei'.lendo o seguinte: 

"Nosso Senhor, 
Estamos aqui em seu Espírito, agradecéndo~vos pela 

oportunidade de uma convivência cristã. 
Vosso Amor e interesse por nós são nossa esperança e 

nossa segurança. 
Tentamos exercer nossas responsabilidades de acordo 

com a vossa palavra. 
Quando trabalhamos pela justiça entre os homens, 

estamos trabalhando de acordo com vosSa palavra. 
Quando proclamas os direitos humanos, estamos agindo 

.de acordo com a vossa palavra. 
Quando procuramos harmonia entre todos os homens, o 

faze"mos de acordo com a vossa palavra. 
Pedimos vossa bênção sobre as nossas vidas e sobre este 

movimento de Liderança Cristã no Brasil. 
Temos esperança de uma paz comum que buscamos em 

vós. 
Assim'eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém!" 
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E, finalmente, Sr. Presidente, Daso Coimbra leu o Salmo 103, 
versículo 17: 

"A misericórdia do Senbor é de eternidade a eternidade 
sobre aqueles que o temem, c a sua justiça sobre os seus fi. 
lhos". 

Sr.' Presidente, naqueles instantes ali vividos, nós, homens 
cristãos, elevamos o nosso pensamento acima das nuvens_, acima das 
estrelas, até Deus, até 'onde as constelações silo gotas de sombra. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, projeto 
de lei que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 33, DE 1!178 

Revoga o§ 3\" do art. 67 da Lei n" 5.682, de 21 de julho de 
1971, que regulou a organizaçio, o funcionamento e a extlnçio 
dos partidos polftlcos. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I\" S revogado o§ 39 do art. 67 da Lei n" 5.682, de 21 de 
julho de 1971, que regulou a organização, o funcionamento e a ex· 
tinção dos partidos políticos. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Justifie~~çio 

o dispositivo que se quer rcvc,-gar-tem o seguinte texto: 

"Art.67 ....................................... . 

§ 3\" Desligado de um Partido c filiado a outro, o eleitor 
só poderá candidatar-se a cargo eletivo após o decurso do 
prazo de dois (2) anos da data da nova filiação." 

Essa disposição legal tem criado os maiores embaraços à vida 
dos partidos, pois, criando um caso novo de ineligibilidade, vem 
impedindo o aproveitamento de numerosos cidadãos do melhor 
gabarito pelas agremiações a que se filiaram mais recentemente. 

Nesse sentido, tenho r'ccebido numerosos apelos de eleitores de 
vârios municípios do meu Estado. Acredito que o mesmo esteja ocor· 
rendo nas demais Unidades da Federação e que os parlamentares das 
duas Casas do Congresso estejam sendo consultados e solicitados no 
sentido de propor a revogação do citado§ 3\" 

Atendendo a tais apelos é que formulo o presente projeto de lei. 
Fazendo-o, não viso apenas atender a apelos que me chegam de 

vãrios pontos do meu Estado. 
Tenho também o propósito de extirpar do texto da Lei Orgânica 

dos Partidos dispositivo evidentemente inconstitucional. 
Realmente, o que faz o citado§ 39? 
Simplesmente suspende direito político de ser candidato daquele 

que mudou de partido, pelo prazo de dois anos. 
Ora, os direitos polfticos do cidadão constituem matéria das 

mais alta importância. A tal ponto que a Constituição é expressa, ao 
dispor sobre o assunto no art. 149, que 

"§ 39 Lei complementar disporá sobre a especificação 
dos direitos políticos, o gozo, o exercício, a perda ou Suspen
do de Todos ou de qualquer Deles e os casos e as condições de 
sua reaquisição." 

Ora, determinando que o eleitor que se desliga de um partido e 
se filia I;' outro só poderá. ser candidato ~após o decurso de um prazo 
de dois anos a ser contado da nova filiação, o f 39 tio art. 67, na Y~ 
dadt, "SUSpeDde o direito polttico de11er candidato. 

E não suspende por apenas dois anos, como à primeira vista po· 
deria parecer. 

Realizando-se as eleições em nosso Pais de dois em dois anos, o 
cidadão impedido de ser candidato, por e:~~.emplo, nas próximas clei· 
ções por não ter completado ainda o prazo de doi:5 anos, terti de e.•;» 

rar pelo próximo pleito, que somente se realizará em 1980. Portanto, 
a inelegibilidade criada pelo dispositivo que se quer revogar é tão 
absurda que, na realidade, alcança tempo superior ao próprio prazo 
que prevê. 

C-omo todos sabem, o Congresso Nacional não votou ainda a 
Lei Complementar relativamente aos direitos políticos. 

Ao incluir em lei ordinária a disposição que só poderia ser 
acolhida em lei complementar, o§ 39 do art. 67 exorbitou. E vulne· 
rou evidentemente o§ 3\" do art. 149 d_o Estatuto Básico. 

Mais ainda. Violou também o art. 151 da Constituição, que 
dispôs expressamente: 

.. Art. 151. Lei complementar estabelecerá os casos de 
inelegibilidade e os prazos dentro dos quais cessará esta, 
visando preservar:." 

Do textO supratranscrito, vê-se claramente que também no que 
concerne aos casos de inelegibilidade, a Constituição exige norma le-
gal de hierarquia superior. Em conseqUência, veda terminantemente 
que o assunto possa ser legislado através de lei ordinária. 

Em cumprimento ao art. 151, o Congresso Nacional votou a Lei 
Complementar n" 5, de 29 de abril de 1970, que definiu os casos de 
inelegibilidade e os prazos de desincompa'tibilização. Mas, em nen
hum de seus artigos, a Lei Complementar n" 5/70 define a inelegibili
dade por qualquer tempo do eleitor que se desligou de um partido pa
ra se filiar a outro. 

Este simples fato mostra que o legislador absolutamente não 
quiz inelegfvel qualquer cidadão que fez nova filiação partidária. 

Ora, se a hipótese não está prevista na Lei das Inelegibilidades
pois'de inelegibilidáde se trata- é evideRte.que ela nAo pOderia 
existir em outro tuiar e, muito menos, no texto de lei ordinária. 

Assim, o citado§ 39 do art. 67 é duplamente inconstitucional. 
, Como tal, é nulo de pleno direito. 

Mas, como não foi revogado, nem ainda declarado inconstitu
-cional pelos Tribunais e suspenso pelo Senado Federal, continua 
como texto de direito positivo, criando toda a sorte de problemas. 

Cumpre, assim, ao Congresso eliminá-lo através do meio ao seu 
alcance: a revogação por outra lei. 

Daí a razão de ser deste projeto que, esperamos, mereça a acolhi
da de todos os meus ilustres pares. 

Sala das Sessões, 30 de março de 1978. -Orestes Quércla. 

(À Comissão de Constituiç8o e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O projeto serti publi· 
cado e remetido às Comissões competentes. 

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

.E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 39, DE 1!178 

Sr. Presidente: 

Requeremos, na forma regimental, e de acordo com as tradições 
da Casa, as seguintes homenagens de pesar pelo falecimento do- ex
Senador António de N ovais Filho: 

a) inserção em Ata de um voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à. famflia e ao Estado de 

Pernambuco. 
Sala das Sessões, 30 de março de 1978. - Murilo Paraiso -

Marcos Freire- Dinarte Mariz- Ruy Santos- Mauro Benevides. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Em votação o requeri
mento. 

O Sr. Murllo Paralso (ARENA - PE) - Peço a palavra, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Sen~dor Murilo Paraíso, para encaminhar a vot&yilo, 



684 Sexta-feira 31 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Março de 1978 

O SR. MURILO PARAISO (ARENA- PE. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-
rcs: 

Pernambuco perdeu, nos dias da semana passada, um dos 
nomes mais expressivos de seus valores políticos - o do ex-Senador 
Antônio Novaes Filho. 

Ex-Prefeito da Capital pernambucana, realizou ali uma notâvcl 
obra. Sempre aluando, na vida pública do meu Estado, com modera
ção, habilidade e, acima de tudo, com desprendimento e amor l 
causa p(lblica, o Sr. Antônio Novacs Filho chegou a esta Casa, onde 
teve atuação destacada, sempre dentro da sua linha de conduta 
humana, dedicada e voltada às grandes causas nacionais. 

Pelo seu falecimento, ocorrido durante a semana passada, é que 
eu encaminhei à Mesa, subscrito pelos Senadores Dinart.c Mariz e 
Ruy Santos, um requerimento de pesar pela ocorrência. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Em votação o requeri
mento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Mesa associa-se às homenagens de pesar pelo falecimento do 

ex-Senador Antônio de Novaes Filho, uma das personalidades 
marcantes do Estado de Pernambuco. E as homenagens, na forma 
do requerimento, serão cumpridas, de acordo com a deliberação da 
Casa. 

COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES: 

Altevir Leal - José Guiomard - Evandro Carreira - Cattete 
Pinheiro - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portclla - Wilson 
Gonçalves- Domício Gondim - Milton Cabral- Cunha Lima -
Marcos Freire - Luiz Cavalcante - Teotónio Vilela - Augusto 
Franco - Gilvan Rocha - Heitor Dias - Vasconcelos Torrea -
Benjamim Farah- Hugo Ramos- Gustavo Capanema - Itamar 
Franco - Magalhães Pinto- Franco Montoro - Orestes Quércia 
- Paulo Brossard -Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Josl: Lindoso)- Estâ finda a Hora do 
Expediente. Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Votação, em turno único, do Requerimento n' 505, de 
1977, do Senhor Senador Virgnio Távora, solicitando a trans
crição, nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento fei~ 
to pelo Embaixador Azeredo da Silveira, Ministro de Estado 
das Relações Exteriores, por ocasião da sessão de abertura da 
Reunião Preparatória sobre Cooperação Multinacional na 
Região Amazónica. 

Em votação o requerimento. 

O Sr. Jarbos P .... rtnho (ARENA - PA) - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA. Para en· 
caminhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: · 

Como se sabe o Senado da República é o forum próprio, no 
Congresso Nac:ional para a análise dos problemas de política inter
nacional. 

fiá dias o nobre Senador Evandro Carreira, da bancada do 
MDB nesta Casa, reportava-se precisamente ao fato de que um 
pacto amazónico estava em andamento, sem que o Senado, até aqui, 
por nenhuma das suas Comissões e muito especialmente a Comisd.o 
própria, de Assuntos Regionais, tivesse tido oportunidade de conhe-
cer, sequer, o documento bâsico para estudo. 

Agora, o nobre Vice-Lfder Virgílio Tivora pede a transcrição, 
no~ anais da Casa, desse discurso pronunciado por S. Ex• o ChanCe· 
ler Azeredo da Silveira, na ocasião em que abria a Reunião Prepara
tória sobre Cooperação Multinacional na Região Amazônica. 

Neste discurso S. Ex•, o Chanceler, declara que '"até agora, 
nenhuma vo_z se !evantou para negar que a colaboração entre os 
países da Amazônia ~ um imperativo hiStórico exigido pela consciên~ 
cia doS povos da região". 

Noutra parte do discurso ele fala num "texto encaminhado pelo 
Brasil ao exame dos demais países" com "caracteristicas de um 
amplo Acordo~Quadro, que estabelece as coordenadas gerais da 
colaboração, com flexibilidade para amoldá-las às circunstâncias e 
exigências das Partes". 

Em seguida, S. Ex• se refere a alguns princípios bãsicos e entre 
eles o principio de respeito à soberania dos pafses amazónicos. 

Mas, Sr. Presidente, V. Ex', como um dos mais lCicidos 
representantes da Amazônia, nesta Casa, e meus ilustres colegas de 
bancada da região sabem bem que esse problema de cooperação 
multinacional, em relação à Amazônia, tem gerado no País algumas 
distorções e alguns preconceitos. 

Lembro-me bem da discussão que nas duas Casas do Congresso 
jã houve em relação à hiléia amazónica, o princípio que, afinal de 
contas, não nos foi dado pela iniciativa de nenhum estrangeiro, mas 
que cabe exatamente a um diplomata brasileiro, o Dr. Paulo 
Carneiro, que representava o Brasil na UNESCO. E, mais ainda, 
creio eu que se pode encontrar a semente dessa idéia de uma Pan
Amazônia, de um quadro de colaboração multinacional, no discurso 
do Presidente Getúlio Vargas, proferido em 1940 no Teatro 
Amazonas, quando S. Ex• convidou os demais condóminos da 
Bacia a sentarem-se em uma mesa para discutir amplamente os desti
nos daquela região. 

Ora, Sr. Presidente, se o Executivo jã tem, através do seu 
Ministério pi'õprio, não só um Acordo-Quadro, como diz a lingua
gem do Ministro das Relações Exteriores, mas também coordenadas 
que definem quais são os objetivos que se busca concretizar na 
ocasião em que se convida as outras nações para discutirem conosco 
o destino da Amazônia, a mim me parece, Sr. Presidente, que seria o 
momento oportuno de se engajar o Senado da República, pelo 
menos no conhecimento prévio desse documento, para que pudesse 
também ter a oportunidade de con~ribuir para o ~ aperfei
çoamento, digamos, sem falsa modéstia. Nesta Casa uma voz 
altamente respeitável, como é a· Voz do Senador pela ·sabia, -o 
Senador Luiz Viana, já at~ sê insurgiu, em parte, em relaçio ao proje
to de Pacto Amazõnico, sem que o Senado da República disso tivesse 
o menor conhecimento. 

No momento em que voto a favo!;' desse requerimento que pede 
a inclusão desse discurso magnífic_o nos anais da Casa, faço um ape
lo, Sr. Presidente, para que pelo menos aÇomissão de Assuntos Re
gionais, presidida pelo ilustre Senador Dinarte Mariz. convide o 
Ministro das Relações Exteriores para conversar com os Senadores 
da República do Brasil a respeito daquilo que estA sendo conversado 
COJll os representantes dos diversos países amazónicos não· 
brasiléiros, por iniciativa do Governo brasileiro. (_Muito beml) 

O SJit. PRESIDENTE (Josê Lindoso)- Em votação o requeri· 
mento. 

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

Aprovado. 
Seri feita a transcrição solicitada. 

E o seguinte o pronunciamento cuja transcrlçdo I solicita-
da: 

Senhores Embaixadores acreditados junto ao Governo brasileiro, 
Senhores Chefes de Delegação, 
Senhor Secretário-Geral, 
Senhores Delegados, 

A aspiração comum de unir esforços para o desenvolvimento da 
Amazónia congrega, hoje, nesta Sala, pela primeira vez, representa~ 
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ções de todos os países da Região, numa reunião multinacional desti
nada a estudar as formas e modalidades dessa cooperação. 

Ao transmitir os votos de boas-vindas do Governo brasileiro às 
Delegações aqui presentes, quero assinalar o considerâ.vel caminho 
percorrido desde o lançamento da idéia no começo de.ste ano. 

Moveu-nos, naquele momento, a percepção de que as transfor
mações que se operam na Amazônia e os contactos internacionais 
por elas gerados justificavam, e exigiam mesmo, o reconhecimento 
de direito do que ocorria de fato: a existência, na Arca, de um proces
so de cooperação cm nível regional. 

A unânime receptividade e o vivo interesse que acolheram essa 
sugestão vieram provar que já se encontravam plenamente amadure
cidas as condições para dar-lhe forma e realidade. Foi somente após 
adquirir a certeza dessa confluência de vontades que o Brasil se ani
mou a tomar a sua segunda iniciativa na matéria: a apresentação de 
um anteprojeto de Tratado para servir de base às conversações. 

Inspirado em experiências similares de cooperação regional no 
Continente e cuidadoso cm respeitar as áreas de competência especi
fica de outros instrumentos, o documento de trabalho brasileiro 
vem merecendo exame prioritário e minuciOSO -das Chancelarias inte
ressadas. Tampouco pertnaneceu alheia a esse debate a opinião públi
ca dos países amazanicos, cuja atenção participante tem sido solicita
da por artigos e declarações que se multiplicam. 

Por mais diversas que sejam as origens e os objetivos dessas ma~ 
nifestações, um balanço sintético permite, desde já, chegar a uma now 
tãvel conclusão: nem uma só voz se levantou, até agora, para negar 
que a colaboração entre os países da Amazônia é um imperativo his
tórico exigido pela consciência dos povos da região. 

A coincidência que, de forma tão significativa, se registra entre 
os Governos e a opinião pública nos impõe, agora, um novo passo. 
Adiantados os estudos nos âmbitos Q.acionais, trata-se, a partir de ho
je, de iniciar, em nfvel regional, o intercâmbio c.onstrutivo e harmo
nioso dos pontos de vista. 

A meta que nos orienta é, evidentemente, a de alcançar, no pra~ 
zo breve reclamado por uma Região cansada de .adiamentos passa
dos, o consenso necessário para criar instrumentos que tornem possf
vel e efetiva a colaboração mútua no desenvolvimento amazônico. 

Sem querer prejulgar as conclusões da busca de entendimento a 
que nos vamos dedicar, alenta-me a esperança de que não será dificil 
confluir para a vasta área de convergência criada pela comunidade 
de interesses e pela disposição de todos de respeitar e acomodar as 
necessidades de cada um. 

Com efeito, o texto encaminhado pelo Brasil ao exame dos de
mais países apresenta características -de um amplo Acordo-Quadro, 
que estabelece as coordenadas gerais da colaboração, com flexibilida
de para amoldáwla às circunstâncias e exigências das Partes. 

Seu principal objetivo é instituir um mecanísmo permanente que 
regularize os contactos entre os Governos da região, eliminando o ca
râter episódico c descontínuo que os tem prejudicado no passado, 

Os princfpios que presidiram à construção do mecanismo for
mam, em conjunto, uma articulação equilibrada c realista, cuja con
cepção procurou 'Obter o máximo aproveitamento do potencial da 
cooperação. 

O primeiro desses princípios é o que visa a reservar, com exclusi· 
vidade, às Nações da área, a responsabilidade pelo desenvolvimento 
da Amazônia. Ao mesmo tempo, tevewse o cuidado de claramente re-
conhecer, no projeto, o contorno das esferas de soberania. Ni\o se 
tenciona, de forma alguma, superpor critérios multilaterais aos na
cionais. Ao contrãrio, proclama-se que o esforço interno continuará 
a ser o fator fundamental e prioritãrio no desenv.,Jvimento dos terri
tórios amazónicos. 

Outro princípio básico que se propõe para a definição do siste
ma é o da absoluta igualdade das Partes, com expressão prática na re
gra da unanimidade das decisões. Nilo haverá, em nossa opinião, par~ 
ceiros maiores ou menores, nem divisão entre maioria e minoria. O 
consenso terá de ser a marca das decisões. 

Dentre as linhas-mestras que orientam a proposta brasileira, 1110~ 
bressai, também, a preocupação de compatibilidade com outros es-

quemas de cooperação no Continente. A ALALC, o Grupo Andino, 
o Tratado da Bacia do Prata ou o SELA são iniciativas que não se ex
cluem ou hostilizam, já que suas respectivas jurisdições se exercem 
sobre temas ou áreas dÍferentes. O critério distintivo nem sempre~ O 
dos limites geográficos, como entre a Bacia do Prata e o Grupo Andi
no, mas o temático, tal como se vê entre o SELA e a ALALC. O que 
caracteriza cada uma dessas entidades é a presença de um fator aglu
tinador, seja uma região, seja uma programação setorial, seja, ainda, 
a coordenação de posições econômicas, com força bastante para ser
vir de comum denominador a vários países. 

Da mesma forma, o Pacto Amazónico não deseja usurpar Arcas 
ocupadas. O que se deseja é preencher lacunas e mobilizar a cooperã.
ção numa ãrea até agora sem aproveitamen.to: a da integração ffsica. 

f: certo que alguns dos países amazónicos, a começar pelo Bra
sil, já tomam parte em outros foros. ~ o caso, tamb~m. dos cinco 
membros do_Grupo Andino. 

E, porém, diversa a natureza desses projetas. O Grupó Andino 
busca a integração das economias, mediante a unificação tarifãria e, 
sobretudo, a programação setorial. O processo Amazónico ora em 
estudo não tem nenhuma competência nessas matérias e pi-efere·dii'i::
gir a atenção a aspectos inexplorados .. 

Claro está que a melhoria da infra~estrutura de transportes eco
municações deve, em boa lógica, conduzir a economias de escala. O 
intercâmbio se fará, porém, dentro dos parâmetros traçados pelos 
acordos de comércio aos quais pertençam os países da região. 

Se, no caso dos Andinos, o fator aglutinador é o desejo de criar 
um mercado ampliado através da soma de cinco economias, para o 
processo Amazônico, o elemento catalisador é a própria realidade 
fisica de uma imensa região que é preciso vincular, povoar e desen
volver. 

Na realidade, o que surpreende não é o atual convite para estru
turar um sistema de cooperação em torno do Amazonas. O estranho 
é que tenham tardado tanto em se materializar propostas que tomam 
como foco uma Região que cobre nada menos do que um terço da 
América do Sul. 

Empenhado em esforço perseverante para incorporar à vida 
nacional a parcela que lhe cabe da Amazônia, entende o Brasil que 
chegou, igualmente, a hora de tratar cop1o uma unidade, dentro 
de empreendimentos conjuntos, questões que afetam oito pafses vin
culados por caracterfsticas geográficas comuns. Ao tomar esta inicia
tiva, confirma o Brasil sua vocação para multiplicar vrnculos adicio· 
nais entre os países do Continente e gerar áreas sempre novas ao con
vívio e à converget1cia das Nações sul-americanas. 

Essa diplomacia de projeto, essa invenção criadora de razões 
para a colaboração é a que melhor convém à Região Amazónica, 
onde o desafio consiste não tanto em regular relações existentes mas 
em estimular, pela ação catalisadora, projetos originais de trans
formação. Em lugar de obedecer simplesmente à realidade, trata-se 
de domá-la e _de colocá-la a serviço do hom~m. 

Ao dar inicio à expiÓração sistemática desse potencial. se estará 
também fazendo obra mais vasta de reforço dos laços de cooperação 
politica e econômica entre Nações sul~americanas com problemas 
semelhantes de desenvolvimento. Comprometidos com a causa da 
reforma da ordem econômica internacional, cabe-nos demonstrar, 
por atas, a capacidade de substituirmos a dependência vertical em re
lação ao mundo industrializado pelo esforço de inverter esse movi
mento, dirigindo as setas da colaboração não mais para fora mas 
para o interior do Continente. 

Com essa nota de esperança, declaro abertos os trabalhos desta 
reunião, fazendo votos para que o progresso resultante de suas deli~ 
berações faça do encontro um dos mais importantes marcos para o 
progresso de cada um de nossos países e para o desenvolvimento ge
ral da América Latina. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item Z: 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 506, de 
1977, do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, das Ordens do 
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Dia baixadas pelos MiniStros de Estado do Exeh::ito e da 
Aeronáutica, alusivas-ao -421' aniversário -da Intentona Comu-
nista de 1935. - -

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transCrição solicitada. 

E a seguinte a matéria cujiz lrãtíscriçao é Solicitada: 

ORDEM DO DIA DO MINISTRO DO EXERCITO 

Nesta data, há 42 anos passados, o Comunismo Internacional 
ateu e materialista, armando braços de estrangeiros e de maus 
brasileiros, atentou de forma violenta contra a liberdade do nosso 
povo, sacrificando traiçoeiramente vidas preciosas e derramando o 
generoso sangue de jovens patriotas. 

O movimento comunista de 1935, orientado e comandadO do 
exterior, teve iníCio- nó- Nordeste e terminou no Rio de Janeiro, 
intranqUilizando e traumatizando a opinião pública nacional pela 
violência empregada e pela repugnante traição, particularmente, 
daqueles que o estimularam e chefiaram. 

Tendo como filosofia o materialismo e como método o dialéti
co, o Comunismo procUra combiná-los para explicar, a seu modo, a 
evolução histórico-social_ dos povos. 

Alimentando o ódio entre as classes __ saciai!>, o racismo e outros 
antagonismos, os .. vermelhos" vão semeando sorrateiramente a sua 
falsa doutrina, e desta forma, estimula!).do a 'indisciplina, o desrespei
to à autoridade, a lassidão dos costumes e outros atentados à ética e 
à moral democráticas porque desejam a confrontaçilo e a quebra das 
estruturas. Os meios Utilizados são geralmente os mais torpes, pois, 
para eles tudo é válido, desde que conduza aos fins propostos. 

No Brasil, jã por duas vezes, o COmunismO tentoU apoderar-se 
do Governo sendo, entretanto, derrotado em suas nefastas preten
sões: em 1935 e em 1964. 

Porém, qual nova Hidra, ressurgiu desses fracassos, desafiando 
os sentimentos relígiosos e ã.s cOnvicções democráticas dos brasilei
ros. A ação sub-reptícia dos seus sequazes afronta a consciência 
nacional e a memória daqueles companheiros que lutaram em defesa 
da Democracia para preservarem não somente o Brasil, mas a 
própria hum~nidade dos perigos dos totalitarismos. 

Hábeis manipuladores dos meios de comunicação de massa, os 
comunistas, intrinsecamente SUbverSivos, aproveitam-se das meias
verdades, mentiras e calúnias para provocarem a cisão e lançarem a 
dúvida e o desânimo nos corações e nas mentes dos menos avisados. 
Pois, sabem eles muito bem que uma das mais eficazes maneiras para 
se alcançar a vitória é tirar a vontade de lutar do adversário. E que 
um dos melhores meios para executar esse desígnio é fazê-lo descrer 
do sucesso, inculcando-lhe a falsa impressão de que a maioria estl 
solidária com a subversão. . _ . 

Hoje ainda é preciso que todos os brasileiros, em sCuS diferentes 
setores de atuação e em todos os quadrantes da nossa Pátria, estejam 
atentos e vigilantes contra a ação astuciosa e deletéria dos mensa
geiros do Comunismo, doutrina importada não condizentes com a 
nossa formação. 

Não podemos e não devemos esquecer que comunismo e 
democracia são ideologias completamente antagónicas, que jamais 
poderão conviver pacificamente: E por essa razão que a democracia 
necessita de instrumentos de defesa que assegurem a sua sobrevi
vência na guerra global que lhe é imposta pela subversão comunista. 
Atualmente, estamos assistindo em parscs altamente desenvolvidos 
da Europa, vitimas do terrorismo assassino, o emprego em situação 
de emergência, desses instrumentos, verdadeiras salvaguardas dos 
regimes democrâticos. 

Nenhum brasileiro ignora, e o Governo muito menos, que no 
Brasil, País de extensão quase continental e de regiões bastante 
diferenciadas entre si, ainda existem inúmeros e complexos proble
mas a serem solucionados., apesar da luta intensa c ininterrupta 

travada, desde 1964, pelos Governos da. Revolução. Os êxitos 
PGí eles alcançados são mais do que evidentes. O noSso Pafs está 
sendo conduzido, de modo seguro e inexorável, ao seu grandioso 
destino. Só aqueles brasileiros, que por outras raZões não desejam 
enxergar os sucessos já conquistados- e o pior cego, segundo refrão 
popular, é aquele que não quer ver - não os reconhecem. 

MeuS comandados! 
E preciso que a traição comunista de1935 - um dos mais 

lamentáveis fatos da nossa História- sirvã.-nos de lição no presente 
e no futuro e dela retiremos todos os ensinamentos possfveis. 

E mister que continuemos vigilantes contra a ação desagregado· 
ra do Comunismo Internacional, sem olvidar jamais aqueles que 
sacrificaram suas vidas para que pudéssemos viver em liberdade. 

Da nossa união em torno dos chefes e dos princ[pios e ideais, 
pelos quais lutamos em 31 de março de 1964, resultará, sem dúvida 
nenhuma, a força e a grandeza necessárias p<l.ra que possamos atingir 
os objetivos nacionais que, em última análise, visam a propOrcionar 
o tal almejado bem-estar para todo o povo brasileiro. 

Brasflia, 27 de novembro de 1977.- Fernando Belfort Bethlem, 
Ministro do Exército. 

ORDEM DO DIA DO MINISTRO DA AERONÁUTICA 

Um sistema, seja ele social, politico-ou económico, reflete em 
seus príncfpios, idéias e concepções de vida. 

O comunismo revelou-se, de corpcdilteiro, aos olhos atônitos da 
nossa gente, na madrugada de 27 de novembro de i935. 

Companheiros assassinados por falsos irmão; de armas, brasilei
ros vencidos pela máquina bem ajustada da propaganda do iniinigo, 
brasileiros que se deixaram iludir pda mesquinhez da imaginativa 
marxista. 

Nestes quarenta e dois anos, que nos separam da Intentona 
Comunista, muitas lições do passado foram esquecidas: o próprio 
avanço inexorável do tempo, com seus problemas presentes e futu
ros, nos da v a a impressão de que a história nunca se repetiria. Mas, o 
comunismo não se deté~ O<? tempo, nem despreza as lições do passa
do; pode não repetir táticas fracasSadas, nem incidir nos mesmos 
erros, porém, a sua estratégia de dominação do mundo permanece 
praticamente a mesma. O mundo contemporâneo vive em permanen
te çstado de efervescência, com a presença sempre atuante das mino· 
rias comunistas que explorando os antagonismos agitam as massas e 
incitam à luta de classe; movimentos internos evoluem para guerras 
revolucionárias e quando tudo cessa - ou parece cessar - surge no 
mapa mais um pólo de dominação comuriista, Compondo um mosai
co aparentemente casual ou isolado, que, entretanto, visto sob uma 
conceituação estratégica global configura-se em um verdadeiro 
.. front", afetando importantes âreas estratégicas do Mundo Ociden
tal. 

Méus Camaradas 

O comunismo ateu é a negação do homem como ser moral, que 
rebaixado à condição materialista de simples peça da coletividade, 
passa a constituir mera engrenagem, em cujOs dentes se aniquila a 
sua personalidade, a sua própria cOndição de ser humano. 

Cultuemos a instituição da fani.flia, ()s princípios morais e espiri
tuais da formação cristã da Nação brasileira, os sentimentos de 
solidariedade humana, a lealdade aos nossos inniios de armas e 
todas as virtudes militares, que servem de base ao fiel cumprimento 
de nossos deveres para com a Pátria. 

Reverenciemos a memória daqueles que, na trágica madrugada 
de 27 de novembro de 1935, imolaram suas vidas no cumprimento do 
dever. Talvez, ao morrerem, desconhecessem u cores do traiçoei-ro 
inimigo. Mas, nós as conhecemos. 

Alertar os eng~nados e dissuadir os oportunistas i: a nossa pala
vra de ordem. 

Brasília, 27 de novembro de 1977. --Joelmir de Araripe Mace
do, Ministro da Aeronáutica. 
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O SR. PRESJDENTE (José Lind_oso)_-ltem 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n"' 01, de 1978 (n"' 1.792-B/76, na Casa de origem), de iniciati
va do Senhor Presidente da República, que autoriza a 
doação, à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, de faixas de terreno de propriedade do Insti
tuto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado
lP ASE, tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n9s 66 e 67, de 1978, 
das Comissões: 

- de Legislação Social, e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro encerrada a 

discussão. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• I, DE 1978 
(N'11.792-B/76. na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Autoriza a doacão, à Prefeitura Municipal do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, de faixas de terreno de pro
priedade do Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Estado- lP ASE. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica o Instituto de Previdência e Assistência- dos Servi
dores do Estado- IPASE- autorizado a doar, à Prefeitura Muni
cipal do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, faixas de terreno, 
assim descritas e caracterizadas: pela Estrada Comandante Luiz 
Souto, com 4.056,50 mJ: 463,00 m, pelo alinhamento existente em li
nha sinuosa, pelo atínhamento projetado, medindo: 16,00 m em cura 
va, com 50,00 m de raio, mais 29,00 m, mais 70,00 m riúlls-39,00 m 
em curva, com 100,00 m de raio, mais 124,00 m, mais 43,00 m em 
curva, com 100,00 m de raio, mais 4i5~00 m em-Curva, com 100,00 m 
de raio, mais 100,00 m; 11,00 m à direita e 12,00 m à esquerda; pela 
Rua Cândido Benício- duas ãreas, a primeira com 4.917,15 m2; 

701,38 m pelo alinhamento existente em linha sinuosa pelo alinha· 
menta projetado, medindo: 51,00 m em curva, com 311,00 m de 
raio, mais 106,00 m, mais 49,00 m em curva, com 210,50 m, mais 
60,00 m, mais 30,00 m em curva, com 490,00 m de raio, mais 84,00 
m, mais 44,00 m em cun,a, com 190,50 m de raio, mais 243,38 m; 
7,00 m à direita e 6,00 m à esquerda; a segunda com 92,00 ml: 96,00 
m pelo alinhamento existente da Rua Cândido Benício; 50,00 m pelo 
alinhamento existente da Estrada Comandante Luiz Souto; pelo 
alinhamento projetado da Rua Cândido Benício. mede: 70,00 m em 
reta, mais 12,02 m em curva subordinada a um raio de 6,00 m, con
cordando com o alinhamento da Estrada Comandante Luiz Souto, 
por onde mede 29,50 m em curva, com 50,ÓO ~ de raio; 6,'00 m à 
direita e 6,00 m à esquerda; pela Estrada Comandante Luiz Souto 
com 2.160,00 m2• 298,00 m pelo alinhamento existente; peta alinha
mento projetado, mede: 38,00 m em curva, com 50,00 m de raio, 
mais 76,00 m em reta, fiais 40,00 m em curva, com 100,00 m de raio, 
mais 2:5,28 m em reta, mais 23,00 m em curva, com 90,00 m de raio, 
maís 96,00 m em reta; 6,00 m à direita e 11,00 m à esquerda: pela 
Estrada Comandante Luiz Souto e. Rua Cândido Benício, com 
3.090,00 m2 : 110,70 m pelo alinhamento existente da Rua Cândido 
Benício; 243,00 m pelo alinhamento existente da Estrada 
Comandante Luiz Souto; pelo alinhamento projetado da Rua Cândi
do Benício; 54,00 m em curva, com 299,00 m de raio, mais 36,00 m 
em reta, mais 12,25 m em curva subordinada a um raio de 6,00 m, 

concordando .com o alinhamento da Estrada Comandante Luiz 
Souto, por onde mede 35,00 m, mais 37,00 m em curva, com 30,00 m 
de raio, mais 76,00 m, mais 47,00 m em curva, caril 100,00 m de raio, 
mais 25,00 m; 21,00 m à direita, pela Estrada Comandante Luiz 
Souto, e 7,00 m à esquerda, pela Rua Cândido Benício. 

Art. 2'1 As faixas de terreno indicadas e descritas no artigO 
anterior se destinam exclusivamente a recuo para alargamento da Es
trada Comandante Luiz Souto e da Rua Cândido Benício", na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, dentro do prazo de cin
co anos, a contar da data de assinatura do contrato. 

Art. 3'1 A presente doação se tornará nula, sem direito a 
qualquer indenização, inclusive por benfeitoríã.Sou obras em geral 
realizadas, se ao imóvel, no todo ou em parte, for dada destinação di
versa da prevista no artigo anterior ou, ainda, se houver 
inadimplemento de cláusula do contrato a ser lavrado. 

Art. 4~ Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 5'1 Revogam-se as ?isposições em contrário .. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n~' 2, de 1978 (n~' 2.688·Bf76, na,.Casa de origem), de iniciati
va do Senhor Presidente da Repi:iblica, que autoriza a doação 
ao Montepio Geral de Economia dos Servidores do Estado 
do terreno que menciona, situado na Cidade e Estado do 
Rio de Janeiro, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 65, de 1978, da 
Comissão: 

- de Financas. 

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 niatéria vai à sanção. 

Ê o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 2, DE 1978 
o (N'il 2.688-B/76, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Autoriza a doacão ao Montepio Geral de Economia dos 
Servidores do Estado do terreno que menciona, situado na Ci· 
dade e Estado do Rio de Janeiro. 

O COng-resso Nacional decreta: 

Art. 1'1 Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, por doa
ção, ao Montepio Geral de Economia dos Servidores do __ Estado, o. 
terreno designado por lote n"' 3, da Travessa Belas Artes, situado na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com os elementos constantes do 
processo protocolizado no Ministério da Fazenda s·ob o n'il 0768-
12.866, de 1974. 

Art. 2~> No terreno a que se refere o art. 1~' manterá a donatãriã 
em funcionamento serviços assistenciais, vinculados às suas finalida
des. 

Art. 3'1 A doação efetivar-se-ã mediante contrato, a ser lavrado 
em livro próprio do Serviço do Património da União, tornando·se 
nula, sem direito a qualquer indenização e com a reversão do terre
no, se a este for dada aplicação diversa da prevista no art. 29 desta lei, 
ou se ocorrer inadimplemento de cláusula contratual. 

Art. 4"' Esta Lei entrarã em vigor na data da sua publicação. 
Art. 5"' Revogam-se as disposições em contrário 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n'il 154, de 1977-Complementar, do Senhor Senador Cattete 
Pinheiro, que altera a redação do art. 12 do Decreto-lei 
n~' 406, de 31 de dezembro de 1968, tendo 
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PARECERES, sob n~'s 68, 69 e 70, de 1978, das Comis
sões: 

- de Constitulçio e Ju!tlça, pela constitucionalidade e 
juriP,icidade e., no mérito, favorãvel; 

-de Economia, favorável; e 
-de Finanças, favorável. 

Em discussAo o projeto. (Pausa.) 
Nilo havendo quem queira discuti-lo, úcclaro encerrada a: 

discussão. 
Tratando--se de projeto de lei complementar, a votaçilo devera 

ser nominal, pelo processo eletrônico. 
Os Srs. Uderes votarão em primeiro lugar, votando em seguida 

os Srs. Senadores. (Pausa.) 

VOTAM SIM O SRS. SENADORES: 

Eurico Rezende - Paulo Brossard - Alexandre Costa -
Augusto Franco- Benedito Ferreira- Braga Junior- Cattete Pi
nheiro- Daniel Krieger- Helvidio Nunes- Henrique de La Roo
que- ltalfvio Coelho - Jarbas Passarinho - Jessé Freire- José 
Sarney - Lenoir Vargas - Lourival Baptista - Milton Cabral -
Osires Teixeira - Otto Lehmann\- Renato Franco - Ruy Santos 
-Saldanha Derzi - Virgflio Távora- Adalberto Sena - Agenor 
Maria - Amaral Peixoto - Cunha Lima - Dirceu Cardoso -
Evandro Carreira - Evelásio Vieira- Franco Montara - Gilvan 
Rocha- Leite Chaves - Marcos Freire- Mauro Benevides. 

VOTAMNÀO OS SRS. SENADORES: 
Benjamim Farah. 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Esteves)- Votaram favoravelmen
te ao projeto 35 Srs. Senadores, ocorrendo um voto em contrário. O 
projeto foi aprovado. A matéria vai à Comissão de Redação. 

. O SR. PRESIDENTE (Jos~ Esteves) -Item 6: 

Discussão, em primeiro turno. do Projeto de Lei do 
Senado n9 70, de 1975, do Senhor Senador José Esteves, que 
autoriza os M uniê:ípios localizados na Amazônia Legal a 
empregar suas cotas do Fundo Rodoviário Nacionat'no setor 
que especifica, tendo 

PARECERES, sob n9s 993 a 996, de 1977, das Comis
sões: 

- de Constltulçio e .llstiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, com emenda que apresenta de n~'l-CCJ; 

- de Assuntos Regionais, favoráveis; 
-de Transportes, Comunicações e Obras Pttbllcu, (ouvi-

do o Ministério dos Transportes), contrário, com voto venci
do, em separado, do Senhor Senador Lázaro Barboza; e 

- de Finanças, contrário, com voto vencido, em sepa-
rado, do Senhor Senador Braga Junior. 

Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria será ~rquivada. 

E o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70, DE 197S 

Autoriza os Munlcfplos localizados na Amazônia Legal a 
empregar suas cotas do Fundo Rodo-v"rlo Nacional no setor 
que especifica. 

O Coi:tgresso Nacional decreta: 

Art.l' Os Municípios localizados na Amazônia Legal poderão 
empregar suas cotas do Fundo Rodoviário Nacional na aquisição de 
embarcações, na construção, conservação e melhoramento dps por
tos fluviais e na desobstrução de vias fluviais. 

ParAgrafo l'ínico. A aplicação dos recursos ae que trata este 
artigo dependerá de prévia autorização dos Distritos Rodoviários 
Nacionais. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçilo. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrlirio. 

O SR. PRESIDENTE (Jo~ EstevC$)- I!<m 7: 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 

Senado n9 140, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carnei
ro, que acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n' 221, de 28 de 
fevereiro de 1967, que dispõe sobre a proteção e estimulo à 
pesca, tendo 

PARECERES, sob n9s 937 a 939, dcl977, das Comissões: 
- de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade, e, no m~rito, favorável; 
-de Agricultura, contrário; e 
-de Assuntos Regionais, contrário. 

Em díscussilo o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discus

são. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer.sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria serâ arquivada. 

E o segtJnte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 140, DE 1976 

Acrescenta dispOsitivo ao Decreto--lei n9 :121, de 28 de 
fevereiro de 1967, que dispõe sobre a proteçào e estfmulos à pes
ca. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Acrescente-se ao art. 28 do Decreto-lei n' 221, de 28 de 
fevereiro de 1967, o seguinte§ 1', renumerando-se os existentes para 
2' e J9, respectivamente: 

··Art. 28. • .•.•••...•••.••••••.•••.••••••.•••.•• 
§19 A autorizaçilo de que trata este artigo setá obtida 

mediante a comprovação de que o interessado ~ colonizado 
ou sindicalizado. 

" ··············································· 
Art. 2' Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jo~ Esteves) -Item 8: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 68, de 1977, do 
Senhor Senador Vasconcelos Torres, que institui o voto a 
bordo e nas embaixadas, consulados, e dá outras providên
cias, tendo 

PARECER sob n~ 915, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria será arquivada. 

E o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 68, DE 1977 

Institui o voto a bordo e nas embaixadas, consulados, e d' 
outras pro-vidências. 

O Congresso NaCional decreta: 
Art~ 1' Fica instituído, em caráter obrigatório, o voto a bordo, 

a ser exercido em navios de guerra e em navios mercantes surtos em 
águas territoriais brasileiras ou em alto mar. 
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§ 1'~ No dia de eleição, todos os eleitores que se encontrem em 
locais onde funcionem Mesas Eleitorais, votarão em qualquer uma 
delas, sempre em separado; 

§ 2'i' Não havendo Mesa Eleitoral o local onde se encontre ã. 
embarcação, ou estando a embarcação navegando, as eleitores vo
tarão em urna colocada no navio, perante Mesa previamente designa
da pelo Superior Tribunal Eleitoral. 

Art. 2• Os tripulantes e passageiros de aeronaves militares ou 
comerciais, votarão cm Mesa Eleitoral de qualquer aeroporto onde 
pousem. 

§1' Serão constitufdas, em todos os aeroportos do PaSs, Mesas 
Eleitorais; 

§ 29 Toda aeronave nacional, militar ou comercial, é obriga
da, no dia da eleição, a pousar em qualquer aeroporto do território 
nacional, dentro do horário destinado à votação, a fim de que seus 
tripulantes e passageiros possam votar; 

§ 39 Os tripulantes e passageiros nas condições referidas no pa
rágrafo anterior terão prioridade para votação. 

Art. 3' O voto a bordo de embarcações marítimas ou fluviais, 
c o voto dos tripulantes e passageiros de aeronaves, só serão admiti
dos nas eleições para Presidente e Vice-Presidente da República. 

Art. 49 Para efeito de designação dos membros das Mesas 
Eleitorais que deverão funçionar em cada caso, os Ministros da Mari
nha e da Aeronáutica e as empresas de navegação aérea, marítima ou 
fluvial, comunicarão ao Superior Tribunal Eleitoral, quinze dias an
tes da data marcada para as eleições, a relação das embarcações que 
estarão em viagem na data do pleito e os nomes dos componentes do 
comando de cada embarcação. 

Parágrafo único. Tratando-se de navios ou aeronaves de guer
ra ausentes do País, ou de navios mercantes navegando em águas bra
sileiras ou em alto mar, os Ministros da Marinha e da Aeronáutica e 
as empresas a que pertençam as embarcações, enviarão, no mesmo 
prazo referido neste artigo, ao Presidente do Superior Tribunal Elei
toral, os nomes dos comandantes, pilotos e respectivos auxiliares, de 
cada embarcação. 

Art. 5' Fica instituído, também, o voto para brasileiro resi
dente ou em trânsito em países estrangeiros, o qual será tomado nas 
sedes das embaixadas, ou, não existindo estas, nos consulados do 
Brasil, em urnas ali colocadas. 

Parágrafo único. Os embaixadores e os cônsules, trinta dias 
antes do pleito, remeterão ao Presidente do Superior Tribunal Eleito
ral os nomes de todo o pessoal que serve nas respectivas embaixadas 
e consulados, para o fim de se constituírem as Mesas Eleitorais. 

Art. 6' Finda a votação, os Presidentes das Mesas Eleitorais 
enviarão, no mais breve prazo possível, as urnas devidamente lacra
das e autenticadas, juntamente com envelopes lacrados e autentica
dos contendo a lista de votantes e a ata da eleição, ao Superior Tribu
nal Eleitoral, onde se farã a apuração. 

Art. 79 O Superior Tribunal Eleitoral, dentro do prazo de 120 
(cento e vinte) dias, regulamentará a mat~a constante deste projeto. 

Art. 89 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Esgotada a mat~ria da 
pauta. 

Sobre a mesa, a redação final do Projeto de Lei do Senado 
n9 154, de 1977, aprovado na Ordem do Dia da presente sessão e 
que, nos termos do parágrafo único do art. 355, do Regimento Inter
no, se não houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. 1'1-5ecretâ
rio. (Pausa.) 

E lida a seguinte 

PARECER N9 s:;;, DE 1978 
Da Comlsslo de Redaçio 

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n' 154, de 
1977-Complementar. 

Relator: Senador Helvi"dio Nunes. 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Sena

do n9 154, de 1977-Complementar, que altera a redação do art. 12, 
do Decrc:to-lei n9406, de 31 de dezembro de 1.968. 

Sala das Comissões, 30 de março de 1978. - Adalberto Sena, 
Presidente - Helvídlo Nunes, Relator- Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N' 85, DE 1978 

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n9 154, de 
1m-Complementar, que altera a redaçio do ut. l:Z, do 
Deçreto-lel n' 406, de31 de dezembro de 1968. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O art. 12; do Decreto-lei n9 406, de 31 de dezembro 

de 1968, passa a vigorar com a seguinte redação: 

.. Art. 12. O imposto será devido, em qualquer hipóte-
se, ao Município onde o serviço for prestado." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Lindoso)- O parecer vai à publica
ção. 

Ainda hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelâsio Vieira. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O Sr. VirgDio Távora (ARENA- CE)- Peço a palavra, Sr. 
Presidente, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Virgílio Távora, como Líder da Maioria. 

O SR. VIRGIL10 TÁVORA (ARENA- CE. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Mais uma vez se vem, aqui, a esta tribuna, e convidamos o emi
nente Senador Evelásio Vieira para poder se ressarciar, se assim o 
desejar, de todos aqueles minutos sob a forma de apartes, que reti
ramos do seu discurso, belo na forma, mas contentável em todos os 
itens no fundo. 

Assistimos, inclusive, à parte de S. Ex• nos atribuindo - e as 
notas taquigráficas aí estão para testemunhar - assertivas que a 
seriedade de discussões procedidas nesta Casa não comportam. 
Jamais aqui afirmamos que não haveria nenhum economista - e 
para isto fazemos apelo não só à Taq1,1igrafia, mas à memória de to
dos os Senhores - que pudesse resolver o problema brasileiro, no 
ponto em que ele está. Isto jamais em tempo algum foi aqui por nós 
afirmado. Fique bem claro._ 

Dissemos - e vamos mais uma vez aqui repetir para que não 
haja a menor d(lvida- que esse~ diferentes projetas de salvação da 
economia brasileira ...._ e citamos o do eminente e culto vice-Lí_der 
Roberto Satumino e dos Professores Mangabeira Unger e Edmar 
Bacha, este o conhecido projeto Unger Bacha aquele outro que 
traduzia o modo de pensar da inteligência económica da Universi
dade de São Paulo, da USP, todos os três fazendo apelo ao cresci
mento do mercado interno, que é o fim que todos procuramos atin
gir, mas não o meio - não resolviam. E desafiamos que se prove 
matematicamente, que resolvesse o dilema da economia brasileira, 
queestâ no momento no freiar a inflação, no dar equilíbrio à balança 
comercial, para depois diminuir os déficits de conta corrente da 
balança de pagamentos para, finalmente, ter um balanço de pap:a-
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mentos equilibrado, sem grandes apartes de capital externo e, de ou
tro lado o combate à pobreza, com a redistribuição de renda. · 

Sr. Presidente, vamos deixar claro, cm nenhum desses projetas 
fOi até o dia de hoje contestado por número, porque palavras voam, 
como se conseguirá resolver o problema brasileiro sem a extroversão 
ado ta da pelo Governo brasileiro cm 1977. Mais ainda - queremos 
deixar bem claro - o pontífice maior dessas idéias, qui: cm l1ltima 
anãlise conformam a Escola Estruturalista, o eminente Professor 
Celso Furtado, no seu conhecido Projeto para o Brasil, como que a 
mãe--nutriz de todas essas outras tentativas que hão de ser feitas de 
apresentar outro modelo para o Brasil sob a forma da mudança da 
demanda, ele mesmo reconhece nos seus itens em que não citaremos 
por extenso aqui - pegados de surpresa que fomos 'hoje - como 
um ponto básico da sua projeção do que deveria ser a boa poHtica 
brasileira no campo oconômico, um aumento e apoio acelerado c 
constante da exportação, com diversificação de itens c diversifi
cações de compradores. E o que temos feito no Brasil, senão isso, 
Srs., que não saiu da cabeça de uma peSsoa - como foi dito aqui -
nem de duas, mas que faz. parte do próprio bom senso? Só 
exportando é que se produzem divisas necessárias para a obtcnç!io 
daquelas moedas fortes que vão pagar as necessidades mínimas e 
compreensíveis de importação que temos. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Virgílio Távora? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com todo o 
prazer, nobre Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Muito obrigado pela con
cessão do aparte ao representante de Sergipe, Estado por sinal uma 
das maiores vitimas, da política econômica, pois é um dos Estados 
mais ricos do lirasil que continua com as jazidas jazendo ... Mas, eu 
aguardava de_ V. Ex• retificação de ,que V, Ex• não teria dito que 
não existiria nenhum economista no mundo que consertasse isso que 
,~stã ai. 

Mas V. Ex• acaba de reafirmar isso. Apresentados planos por 
homens da mais alta credibilidade, V, Ex• - e uso as palavras de 
V. Ex•- desafia quem resolva o dilema brasileiro. V. Ex• está-se 
repetindo. E pergunto, mais adiante: V, Ex• diz que esses planos 
foram examinados pelo Governo e que nenhum deles resolvia esse 
dilema- usando novamente a expressão ~o ã. gosto de V. Ex• Mas, 
pergunto, como foram examinados? Em que forum foram examina
dos'? Com quem foram discutidos, senão naqueles gabinetes fechados 
onde a onisciência autoritária nilo permite que se rebatam atgU.men~ 
tações'? Esses planos foram dissecados em auditórios universitários? 
Foram trazidos a debate nacional? Foram ouvidos os interessados? 
Nilo. Simplesmente usou-se aquilo que é uma constância deste 
Governo: gabinetes trancados simplesmente vetam como improduti
vas quaisquer coisas que não tenham o aval do Governo todo
poderoso. 

O SR. VIRGILIO TAVORA (ARENA - CE) - Vamos 
responder ao impetuoso representante de Sergipe. 

Não precisadamos, apenas, fazer um apelo à imaginação de 
S. _ Ex• para ver que não éramos tão infantis de virmos afirmar, 
perante um auditório tão seleto como este aqui, que o Plano Celso 
Furtado - Projeto para o Brasil- foi discutidíssimo justamente nes
te Congresso. S. Ex.' foi trazido especialmente, àquelC tempo, à 
Câmara, embora tivesse, à época, os seus direitos políticos cassados 
e discutiu profundamente esse plano. E este projeto, pela altura do 
seu autor, não ficou adstrito aqui, foi discutido em todos os cenácu
los. Foi discutido na Fundação Getúlio Vargas, em sua escola 
de Pós-Graduação e o que se viu foi justameritC qUe era um projeto 
em bases absolutamente estruturalistas, cepaliana e que fazia essa 
concessão, que aliás V. Ex•s não fazem, como que dando uma certa 
possibilidade de aceitação dele por outros setores. 

Vamos adiante; ao plano de U nger e de M angabeira. Disse 
V. Ex• que não foi discutido, mas foi até cognominado por pessoas, 
que não têm nada de governistas, como uma bela utopia. V. Ex• está 

ouvindo apenas que esses planos foram examinados e fulminados pe
los jt\piteres tr~antes ·dentro de gabinetes fechados. E uma prova 
absoluta da intolerância com que a Oposição procura, apresentando 
como dogmas, idéias que tem, obter que as mesmas por todos sejam 
aceitas. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Ilustre Senador Virgr
lio Távora, lamentavelmente V. Ex• retirou o seu aval de uma afir
mativa verdadeira, lógica e racional: a de que nenhum economista no 
mundo pode equacionar a problemática económica brasileira. Eu 
estava com V. Ex•, que retirou o end05So e eu venho e confirmo: 
nenhum economista, no mundo, está capacitado a equacionar uma 
tábua de valores para a economia brasileira. b_ momento económico 
brasileiro exige uma visão de estadista autêntico, um homem com 
uma visão profética, além do economista, que se circunscreve a 
macro c à microeconometria, ao número, às curvãs, aos diagramas e 
cronogramas. E preciso um homem com a sensibilidade de profeta, 

autêntico estadista, para equacionar e entender o momento que o 
Brasil Cstá vivendo diirite da contextura universal. O problema 
petrolífero, a posição do mundo árabe diante do comércio petroU
fero, a própria escassez de petróleo, que eles dominam, está exigindo 
dos estadistas modernos um novo comportamento, uma revisão 
total, nobre Senador Virgílio Távora, dos planos econômicos para as 
nações que pretendam alcançar, com proximidade, o patamar de 
superpotências. 

Então, o que é preciso ~uma visílo de estadista. O petróleo ni\0 
serve mais de fundamento nem base para nenhum modelo econó
mico atual, nobre Senador, O petróleo está superado. E preciso que 
se entenda isso. O estadista moderno tem que visualizar outra opçã<;~, 
dentro das vocações naturais do seu território. O petróleo está supe
rado, mas o Brasil teima cm modelar o seu projeto de desenvolvimen
to com base num combustrvel que ele não tem e que cada vez ficará. 
mais caro e escasso. O Brasil tem que sair para outras opções, que ele 
possa encontrar no seu território. Esse é o fundamento. Asseguro a 
V. Ex•: não é o economista que vai resolver o probleffia -brãsileiro, ~ 
o estadista com visão profética. Não é da Revolução de 1964 não, é 
anterior a ela que enveredamos por um modelo errado. Desde 1957, 
quando Israel já se unia à França e à Inglaterra para tornar o Suez, já 
se sabia de antemão Que os árabes, mais cedo ou mais tarde, usariam 
o petróleo como arma. V e:io 1967, depois veio Yon Kippur c nós con-
tinuamos e teimamos num modelo _com a sua base no petróleo. Era 
essa a contribuição que queria trazer a V. Ex• 

O SR. VIRGILIO TAVORA (ARENA- CE)- A qual será 
respondida oportunamente. 

te'? 
O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- Permite V. Ex• um a par-

O SR. VIRGILIO TA VORA (ARENA- CE)- Com prazer. 

O Sr. Eveláslo Vieira (MDB - SC)- Senador Virgflio Távora, 
V. Ex• diz que nenhum pais pode desenvolver-se se não estabelecer a 
troca de mercadorias, de produtos, a sua exportação. Concordamos 
com V. Ex• Ocorre que devemos dar preferência para aqueles produ
tos que temos condições de exportar; os produtos primários, especial
mente, os oriundos da agropecuária, Mas não procedemos assim; 
fornos exatamente para produtos industrializados sem termos a 
tecnologia, sem termos a capacídade gerencial de colocarmos os nos
so~ produtos lá, sabendo, inclusive, das barreiras alfandegárias. 
Resultado: o nosso endividamento cresceu fantasticamente, não só 
pela explosão dos preços do petróleo, mas, porque tivemos, como te
mos, que pagar muito pela carência da tecnologia, na importação de 
máquinas e equipamentos para produzir esses artigos sofisticados. E 
veja V. Ex•, com essa política que se adotou, estamos desnacio
nalizando as empresas nacionais, estamos propiciando sempre maio
res lucros para as multinacionais. V. Ex• é um entendido em econo
mia, ~ um estudioso da matéria; V. Ex• sabe que, hoje, as CinprcsãS 
nacionais estão-se descapitalizando, estão-se empobrecendo e, em 
contrapartida, as multinacionais se enriquecendo cada vez mais, por-
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que são as que mais faturam. No setor automobiUstico por exemplo, 
as empresas estrangeiras jâ chegaram a quase 100%; bebidas e fumo, 
63%; comércio atacadista, 50%; eletrônica, 77%; setor de hgiene e 
limpeza, 75%; plásticos e borrachã,- M%; e vai por aí afora. E há 
mais! Veja V. Ex• a aberração: enquanto os agentes vendedores no 
exterior percebem uma remuneração, uma comissão, de I% os agen
tes para a colocação dos produtos industrializados no exterior estão 
percebendo de I a 25%, sem falarmos no lucro que vai embutido no 
preço geral. E a desnacionalização, é o operário trabalhadof brasilei
ro que não tem melhor remuneração porque o Governo impede que 
se contemple o trabalhador com melhor remuneraçlo, para que ele 
possa exportar os nossos produtos. V. Ex• sabe que ê: o Governo que 
não permite o empresário brasileiro remUnerar melhor o trabalha
dor, para que seja possível exportarmos caminhões produzidos no 
Brasil para os Estados Unidos, quase, com uma redução de 50%, 
máquinas de costura, produtos têxteis, tudo, com concessões espe
ciais! Quase tudo subsidiado à custa, com o sacriflcio dos trabalhado
res brasileiros. V. Ex• poderá falar com toda a sabedoria, com toda 
a experiência, horas e dias, mas não convencerá ninguém de que a 
política econômica que se-ãdotou neste País é correta. Muito obriga-
doa V. Ex• --

0 Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Lembro ao nobre 
Orador que seu tempo está esgotado. Por favor, não conceda mais 
apartes. 

O SR. VIRGILIO TA VORA (ARENA- CE)- Jâ terminare
mos, Sr. Presidente; antes pedimos licença para conceder o aparte ao 
nobre Senador José Sarn"ey e proceder umas chegas finais, engloban
do ar as contribuições generosas da Oposição. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Senador VirgRio 
Távora, evidentemente, a situação de V. Ex• fica muito difícil para 
argumentar quando a base do argumento é um absurdo ou, de certa 
maneira, dados inexatos. Por exemplo: o nosso eminente colega 
Senador Evelâsio Vieira parte de uma premissa inteiramente errada 
de que o modelo brasileiro foi voltado para a exportação de 
manufaturados e de que ao inv~ de ter-se montado uma indústria' de 
base. montou-se uma indústria de manufaturados, voltada para o 
mercado internacional. Não· foi o Governo atual que tomou essa de
cisão e nem foi a partir de 1964. A decisão do Brasil foi realmente a 
de qualquer país que deseja se desenvolver. Só há duas fónnulas: ou 
a estagnação, tudo parado, ou o desenvolvimento que significa cresci
mento. E desenvolvimento também quer diz_er crescimento indus
trial! Quando o País marchou para os manufaturados ele o fez justa
mente voltado para o consumo interno, porque nós importávamos. 
tudo. Nós importávamos automóveis, liquidificadores, geladeiras, 
enfim, tudo. Então, o Brasil teve que montar, internamente, um 
parque industrial, não para exportar, mas sim para SC:rvir ao 
mercado interno. Aí é que ele defenderia e continuaria defendendo as 
exportações, que é aquele sistema do modelo colonial no qual se 
fazem apenas exportações de produtos agrfcolas para obter divisas e 
importar produtos manufaturados. Foi eSte o modelo que o Brasil vi
veu até quase a metade deste século, que é o tipo clássico do modelo 
colonial. Como estamos, hoje, exportando produtos manufaturados? 
Aproveitando a capacidade ociosa da indústria montada no Brasil e, 
com isso, melhorando os custos até mesmo dos produtos internos. 
Não há país algum no mundo que não exporte justamente no sentido 
de incentivar, porque é esta margem qUe realmente lhes dá a condi
ção de barganha no mercado internacional. Agora, quando se diz 
aqui que o Brasil está montando este modelo errado, justamente vol
tado para exportar,~ uma coisa iri"exata. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto. Fazendo soar a 
campainha.) - Pedimos ao nobre Líder encerre as suas considera
ções. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) -Seremos a 
mais breve possível, Sr. Presidente. 

Agradecemos o aparte do nobre Senador Jo~ Sarney. Ma!, 
estilo os Senhores Senadores aqui vendo o que (:, caricatura e o que é 
retrato. Apresentado foi pela nobre Oposição a caricatura. Estamos 
tentando debuxar, talvez sem o engenho e arte que gostariam de os 
nobres representantes do MDB ver em nossas palavras, o retrato. O 
retrato exato é este: o Brasil quando decidiu por sua industrialização, 
ha sua fase mais importante, porque se iaodustrializando ele jâ vinha 
há muito tempo, teve que se decidir entre a indústria de porte e a inw 
dústria de base; as nossas indústrias de porte estão, hoje, voltadas e 
contra elas tanto hoje se deblatera. Por que foram escolhidas como o 
carro-chefe de nossa industrialização? Porque eram aquelas de ma
turação mais rápida, porque eram aquelas que exigiam menos investi
mentos, porque eram aquelas de tecnologias mais acessfveis c mais 
fáceis. E o que vimos nisto foi qtie, com todos os erros, com todos os 
acertos, a instalação da indústria automobilfsticã, da indústria naval, 
nos anos de 56/57/58, por Juscelino, constitui uin ponto basilar do 
desenvolvimento brasileiro. 

Vamos para diante, Sr. Presidente. E muito fácil, aqui, no calor 
dos debates - e vamos dar o exemplo, lamentando que o eminente 
Senador por Goiás não esteja presente.. mas o participante do debate 
aqui est.ã: Senador Franco Montoro. Não havendo _mais o que recla
mar contra o Governo, ontem foi aqui afirmado: 

· "Erriinente Senador Franco Montoro, vou narrar ao 
Senado um fato gravfssiril.o·que desejava revelar em discurso 
que estou estruturando a respeito do problema agrícola, que 
é exatamente em relação ao milho." 

Havfamo-nos referido ao milho. 

"O que aconteceu, no passado, com esse produto? O Go
verno adquiriu, basicamente, toda a produção do mi_lho na
cional ao preço de 58 e 62 cruzeirOs a saca. Entretanto 48 ho
ras após o encerramento das entregas por parte dos produto
res aos órgilos do Governo, o rililho passou a ser cotado a 120 
cruzeiros a saca. E o Governo acabou faturando basicamente 
100% sobre o preço pago ao produtor." 

Recordado? O aparte dado a V. Ex• pelo eminente Senador 
Lázaro Barboza. 

Dentro da nossa obrigação de trazer sempre a verdade a esta 
Casa. procuramos nos certificar destes números que, à primeira vis
ta, pareciam realmente fugir de qualquer razoabilidade. 

O que aconteceu: 
Em 1977- são dados fornecidos pela CFP que fez a operaçãO 

- o Governo adquiriu de uma safra de 19 milhões de toneladas de 
milho, I milhão e 400 mil toneladas. Fica evidente, logo, portanto, 
que não comprou toda safra. 

O milho começou a subir no mercado a partir da segunda quin
zena de setembro. Até sétembro de 1977 o preço do milho estava 
absolutamente estável em torno de'80 cruzeiros a saca posta em São 
Paulo, o que significa o preço mínima-pago no interior. 

Não é verdade. Há manifesto eqUivoco (aqui entra o ltamaraty) 
que o preço do milho tenha dado lucro de 100% ao -Governo. As 
vendas foram feitas a preço administrado atingindo 900 mil tonela
das e os preços variando entre 65 e 70 cruzeiro_s, portanto, ·abaixo de 
80 cruzeiros. A atuação do Governo em vender a preços baixos foi, 
justamente, para conter o pfeço de mercado. 

Portanto, Srs. Senadores, fica bem claro que, muitas vezes, 
quando pela Oposição apresentado um dado impacto à situação, a 
Maioria não distorce o fato com uma frase bonita mas procura os 
dados necessários que possam bem esclarecer o problema._ 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Pennite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto. Fazendo soar a 
campainha.) - Lembro a V. Ex• que há outros oradores inscritos. 
V. Ex' já excedeu 7 minutos do seu tempo. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE) - Eminente 
Ptesidente, vamos fazer um apC:lo a V. Ex• Ouçamos o eminente 
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Senador Franco Montara que, aliás, o assunto não diz respeito a 
S. Ex• mas a um aparte dado ao discurso de S. Ex• e prometemos a 
V. Ex• terminar, at~ sem maiores considerações. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Refere-.se V. Ex• ao 
aparte dado pelo Senador Lázaro Barboza. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Como 
exemplo de dados apresentados de sopro. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- O Senador Lázaro Bar~ 
boza não está presente. Citou dados estatísticos e fez referCncia ao 
estudo que estava fazendo sobre essa matéria. S. Ex•, pessoalmente, 
darâ a V. Ex• a resposta a esses dados que V. Ex• contrapõe. Talvez 
haja uma questão de interpretação mas, só ele, que citou os dados, é 
que pode realizar ~te confronto. Mas não poderia deixar de 
acrescentar que V. Ex•, ao refutar as objC9àes que lhe foram 
formuladas, passou por uma generalidade inadmissíveL Ningu~m. 
aqui, foi contra a industrialização do Brasil, seria condenar o Brasil à 
estagnação. O que acontece, o que é criticado, o que foi criticado 
pelo Senador Evelásio Vieira, foi a dosagem, a excessiva proteção à 
indústria automobilística, por exemplo, e a falta de proteção e quase 
perseguição à agricultura, à pecuária, à piscicultura e a outras ativi
dades económicas. O problema não é simples como V. Ex• colocou. 
Ninguém contesta a necessidade de industrialização, mas há uma 
industrialização adequada ao Brasil, à agroindústria principalmente, 
e a uma outra industrialização que corresponde à imítação de países 
estrangeiros. A resposta de V. Ex•, data venia, não responde às críti
cas que lhe foram formuladas pelos nobres Senadores que o 
interpelaram. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Sr. 
Presidente, cumprindo a palavra dada a V. Ex•, vamos terminar. 

Cuidâvamos que o aparte solicitado seria sobre o que afirmâva~ 
mos. Sua Excelência levantou uma tese, praticamente contestando tu
do o que nós havíamos dito, dentro da forma erudita com que costu
ma assim fazer. 

Sr. Presidente, então, numa palavra, terminando, contestamos 
tudo que o eminente Senador Franco Montoro disse_agora, em 
gênero, número e grau. A industrialização brasileira havia. de ser 
feita dessa forma, foi feito certO" e não havia, no momento, outra ma~ 
neira de proceder. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não apoiado. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Em outro pro
nunciamento, procuraremos, então, transformar essa afirmação 
sintética cm uma oração, para ouvir as achegas do eminente represen
tante por-São Paulo. 

Muito agradecido. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO. Pronuncia o seguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O exercício da administração pública, a qualquer nível, deve 
obedecer a normas estritas, especialmente, no que diz respeito ao 
trato com recursos financ;eiros. O zelo nunca é demais, frente às di
versas situações com que se depara, hoje em dia, o administr_ador da 
coisa pública. 

Em primeiro lugar, na medida em que aumenta a riqueza do 
País em termos reais, os meios financeiros crescem. E não só, no caso 
específico brasileiro, a intervenção do setor público em atividades até 
então exclusivas da iniciativa privada torna ainda mais complexo o 
problema. 

O Decreto-lei n~" 1.205, de 31 de janeiro de 1972, instituiu 
normas para utilização dos creditas orçamentârios e adicionais. Por 
seu intermédio, o pagamento da despesa, com recursos do Tesouro 
Nacional, é feito pelo crédito em contas especrficas no Banco do 
Brasil. Esse mesmo diploma legal veda expressamente o saque desses 
recursos para depósito em outra conta ou instituição financeira, que 

não o Banco Oficial, com a ressalva de casos excepcionais, dependen
tes da autorização pelo Ministro da Fazenda. 

Este é o teor do art. 39 do Decreto-lei n9 1.205, de 31 de janeiro 
de 1972: 

"Art. 39 ~ vedado sacar recursos de contas originadas 
de cotas, repasses e sub-repasses, para depósito em outra 
conta ou instituição financeira diversa da mencionada neste 
Decreto-lei, ressalvados os casos excepcionais e expressamen
te autorizados para fins específicos pelo Ministro da 
Fazenda." 

O mecanismo definido pelo Decreto-lei n' 1.205 é simples, mas 
não deixa de ser rigoroso, e a eXceção mencionada apea;1s confirma a 
regra. 

Da mesma sorte é o teor do Decreto-lei n9 1.290, de 3 de dezem
bro de 1973, que profue às Entidades da Administração Federal 
Indireta a utilização de recursos provenientes de dotações orçamentâ
rias da União, inclusive, transferências, neln eventuais saldos da 
mesma origem apurados no encerramento de cada ano civil, em suas 
aplicações financeiras. · 

As autarquias, empresas públicas e sociedades de economia 
mista, bem como as fundações superviSioitadas pela União, segundo 
o Decreto-lei n<1 1.290, de 1973, poderão adquirir título do Tesouro 
Nacional, com disponibilidades resultantes de receitas próprias, 
atravês do Banco Central do Brasil ou na forma que este estabelecer, 
inclusive, quanto à sua negociação. 

Diz o citado decreto: 

""DECRETO-LEI No 1.290, DE 3 DE DEZEMBRO DE 
1973 

Dispõe sobre a aplica~ào financeira de disponibili
dades pelas entidades da Administraeão Federal Jndire
ta, bem como pelas fundações supervisionadas pela 
União, e d' outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o item II do art. 55 da Constituição, decreta: 

Art. 1~" As entidades da Administração Federal lndire
ta não poderão utilizar recursos provenientes de dotações 
orçamentârias da União, inclusive, transferências, nem 
eventuais saldos da mesma origem apurados no encerra
mento de cada ano civil, em suas aplicações no mercado 
financeiro. 

Parágrafo único. A Inspetoria-Geral de Finanças do 
Ministério da Fazenda e o Banco Central do Brasil promo
Verão as medidas necessárias ao cumprimento -das diretrizes 
fixadas neste artigo. 

Art. 21' As autarquias, empresas públicas e sociedades 
de econoiDia mista, integrantes da Administração Federal 
Indireta, bem como as fundações supervisionadas pela 
União, poderão adquirir tftulos do Tesouro Nacional, com 
disponibilidades resultantes de receitas próprias, através do 
Banco Central do Brasil ou na forma que este estabelecer, 
inclusive, quanto a sua negociação. 

Art. 31' ~ vedada às entidades referidas no artigo 
anterior a aplicação de disponibilidades financeiras em títu
los de renda fixa, outros que não títulos do Tesouro Na~ 
clona!, ou em depósitos bancários a prazo. 

Parágrafo único. De acordo com o disposto neste arti
go, as aplicações de disponibilidades em outros ativos 
financeiros que não títulos do Tesouro Nacional, existentes 
na data da publicação deste Decreto-lei, não poderão ser 
renovadas após os respectivos vencimentos. 

A Resolução n<1 299, de 29 de agosto de 1974, do Banco Central 
levantoU temporariamente a vedação quanto a depósitos a prazo 
fixo, condicionando apenas o resgate dos recursos aos respectivos 
vencimentos. 
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Dois anos depois, outra Rcsoluçlo, de n" 370, de 9 de abril de 
1976, revogou proibição quanto a aplicaçôes em t1tulos de renda fixa 
e outros que não títulos do Tesouro Nacional, permitindo a aquisi
ção ~ títulos federais, depósitos a prazo fixo, com ou sem certifi
cado, debêntures, letras de câmbio, títulos de Estados e Municípios e 
obrigações da ELETROBRÁS. 

E a seguinte a Resolução: 

.. RESOLUÇAO N• 370 

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9t da 
Lei a9 4.595, de 31 de dezembro de 1964, toma pdbllco 
qoe o Conselho Monetlirlo Nacional, em setslo realiza .. 
da em 7 de abril de 1976, te1:1do em vista u dispodçin 
do art. 4•, aUnea c, do Decreto-lei n9 1.2.90, de 3 de 
detembro de 1973. 

RESOLVEU: 

I - Autorizar o levantamento temporário da proibição 
de que trata o art. 39 do Decreto-lei n" 1.290, de 3 de dezem
bro de 1973, especificamente para a aplicação de disponibili
dãdes financeiras em títulos federais, depósitos a prazo fixo, 
com ou sem emissão de certificado, debêntures, debêntures 
conversivcis em ações, letras de câmbio com aceite de institui
ções financeiras. títulos da divida pública dos E!tados e 
Municípios e obrigações da ELETROBRAS, dirctamente 
nas instituições financeiras emissora~ e aceitantes ou através 
de instituição 2o sistema de distribuição de títulos ou valores 
mobiliários no mercaaõ de capitais, previsto no art. Sf da Lei 
n' 4.728, de 14 de julho de 1965. 

II - As aplicações autorizadas na forma do item 
anterior, assim como a eventual negociação posterior dos 
títulos, serão realizadas a preço de mercado, não se admitin
do qualquer garantia de rentabilidade, seja atraves d&. prefixa
ção de preços para liquidação ou resgate de investimento em 
data anterior à do vencimento do papel, seja pela utilização 
de prãticas semelhantes, ressalvado o contido no item seguin
te. 

III- As aplicações em Letras do Tesouro Nacional 
poderão também ser reitas .. a preços fixos••, na forma da 
Resolução n' 366, desta data. 

IV- Fica revogada a Resolução n" 299, de 29 de 
agosto de 1974. 

Brasnia (DF), 9 de abril de 1976. - Banco Central do 
Brasil- Paulo H. Pereira Lira, Presidente. •• 

Sr. Presidente, estou fazendo essa série de considerações para, 
no final, apresentar um projeto proibindo aplicações no mercado 
financeiro. Palavras essas, Sr. Presidente que servirão - jâ alerto 
V. Ex•- para a justificativa do projeto que pretendo apresentar no 
final dessa minha rala. 

Tal decisão, Sr. Presidente, assim tão ampla, durou pouco tem
po, pois por intermédio da Resolução n' 384, de 21 de julho de 1976, 
veio a revogação do ato anteriormente citado: 

RESOLUÇÃO N• 3114 

O Banco Central do Brasil, na forma do artigo 99 
da Lei n9 4.595, de 31 de dezembro de 1964J toma 
público que o Conselho Monet,rio Nacional, em. HMio 
realizada nesta data, tendo em Ylsta o disposto na alf
nea "c" do artigo 49 do Decreto-lei n9 1.190, de 3 de 
dezembro de 1973. 

RESOLVEU: 

1- Revogar a Resolução n9 370, de 9 de abril de 1976. 
II - Em conseqüência, as aplicações de disponibilidades 

em outros ativos financeiros que não títulos do Tesouro 

Nacional, existentes nesta data, nilo poderão ser renovadas 
após os respectivos vencimentos. 

Brasília (DF), 21 de julho de 1976 - BANCO 
CENTRAL DO BRASIL - Paulo H. Pereira Ura, 
Presidente." 

Essa revogação surpr«lndeu. especialmente porque a Resoluçlo 
n9 370, de 9 de abril de 1976, ao autorizar aplicações, ou a aventual 
negociação posterior dos Utulos, condicionou-as a serem realizadas 
"a preço de mercado, não se admitindo qualquer garantia de renta
bilidade, seja atravês da prefix.ação de preços para liquidação oures
gate de investimento em data anterior à do vencimento do papel, seja 
pela utilização de prâticas semelhantes". 

O risco vinha implfcito na ressalva, não resta nenhuma dúvida, e 
se configurou pela pressa com que a Resolução n" 370 foi revogada. 
menos de quatro meses depois de ter sido adotada. 

Do Relatório do Banco Central, em 1976, extraímos o seguinte 
trecho: 

.. No tocante às aplicações do setor público, evidencJOU· 
se comportamento não uniforme ao longo de t 976. Assim ê 
que, nos primeiros quatro meses do ano, constatou-se 
permanente elevação de suas posições em LTN, até que se 
fizessem sentir os efeitos da Resolução n9 370, de 9-4-76, que 
pennitiu às entidades públicas adquirirem títulos de renda fi
xa livremente no mercado financeiro. 

Durante o período em que vigorou tal permissão (abril a 
julho de 1976) o estoque de títulos federais mantido por essas 
entidades apresentou redução, pelo maior interesse do investi
dor por outros papéis, particularmente em relação aos certifi
cados de depósitos bancários." 

Houve o retorno, então, aos termos do Decreto-lei ntL290, de 3 
de dezembro de 1973, que permite às entidades da Administração Fe
deral Indireta adquirir títulos do Tesouro Nacional, valendo-se de re
cursos próprios, nunca lançando mão de dotações orçamentârias fe
derais, inclusive transferências. 

Quer dizer, prevaleceu, no caso, a medida acauteladora, indis
pensA.vel como proteção dos dinheiros ptí.blicos. E fundamental que 
sempre assim o seja, porquanto ainda que o risco dessaJ aplicações fi
nanceiras seja, sob esse ângulo, minimizado. outros riscos podem, 
até mesmo, sobrepor a eles. 

Além disso, a permissão para a aquisição de Letras do T~oq_ro 
Nacional por intermédio de recursos próprios atendia a um outro 
objetivo, qua ainda persiste, ou seja, & contenção do processo infla
cionário. D;:~.i vir explicitado na Exposição 'de Motivos do Decreto-lei 
n9 1.290, de 3 de dezembro de 1973, o objetivo de financiar eventuais 
déficits de caixa da U niiio pelo "emprego de recursos oriundos de 
fonte não inflacionária", ou seja, os r®ursos próprios dessas entida
des. 

Todas essas observações preliminares que estamos fazendo, Se
nhor Presidente, ganham rorma frente a diversas situações que vimos 
observando, nas quais recursos provenientes õe fontes pilblicas têm 
um emprego não de todo condizente com a racionalidade que deve 
informar qualquer tipo de administração. 

Acreditamos devam existir normas legais aplicâveis aos casos 
em ql•e recursos destinados a um empreendimento definido não se
jam dispendidos dentro dos prazos contratuais. Ocorrendo tal hipó
tCse, é de toda a conveniência que esses recursos fiquem depositados 
em bancos oficiais, aguardando o momento preciso para a sua utili· 
zação. Não cabe, nem mesmo, aplicar esses recursos em titules do Te
souro Nacional, especialmente quando decorram de financiamentos 
obtidos via entidades oficiais. O que deve ocorrer é a necessãria previ
são dos dispêndios, para que se evite que esses recursos fiquem ocio
sos e sujeitos aos mais diversos encargos, como pagamentos de juros 
e c9rreção mon~tária, onerando afinal os cofres públicos com essas 
desç ~o;Qs. 

A linha do nosso raciocínio, Senhor Presidente, é a mesma· dos 
decretos-leis com que emolduramos estas nossas observações. Quer 
dizer, é necessário o controle sobre todo e qualquer recurso disponi-
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vel à administração pública, direta ou indireta, e de qualquer nível de 
responsabilidade. Assím, em última análise, proteger-se-â a bom no
me do administrador público, sobre o qual recai sempre a atenção de 
todos, dificultando, inclusive, interpretações duvidosas ou malicio
sas a respeito. 

Alêm disso, é de toda conveniência, tambêm, reduzir o coeficien
te de realimentação inflacionária existente em todas as aplicações fi
nanceiras. 

O Sr. Evel,slo VIeira (MDB- SC)- Permite V. Ex• um apar-
te? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Com muito pra· 
zer. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- Eu_dou lJ.mJt.lto valor ao 
trabalho de equipe, ao associativismo. Eu acabara de fazer um pro
nunciamento sobre as distorções na economia brasileira, em que um 
dos graves problemas é a inflação; e o Governo é um dos que mais 
contribuem para essa inflação galopante, incontrolável pelo próprio 
Governo. V. Ex• tem a feliz iniciativa de apresentar à Casa um proje
to visando à disciplinação do mercado financeiro. Veja V. Ex•: nós, 
na nossa industrialização, com esse novo modelo, essa nova estraté
gia económica, estabelecemos, demos preferência para os produtos 
sofisticados, para um povo que não tem condições de adquiri-los. A 
faixa que tem condições de adquirir é muito estreita. Para suprir essa 
deficiências instituíram-se as financeiras, inclusive, fu-riciOn3ndo 
dentro dos conglomerados industriais. E essas financeiras existem pa
ra um povo que não reflete, não medita, atentamente, naquilo que 
vai adquirir, no seU custo~ rio- seu preço e vai para o crediârio, para o 
consumo direto. A!, o custo do dinheiro explode e vai a 134% ao ano. 
e um fato pesquisado, comprovado; e levado ao conhecimento do ti
tular do Banco do Brasil, este fica perplexo, quando perplexos fica
mos nós ao vermos uma autoridade monetária desconhecer este fato. 
Está aí, reside aí, um dos componentes, dentre tantos, a contribuir 
para essa inflação violenta. Os nossos cumprimentos pela iniciativa 
de V. Ex• em favor" do Governo, para que ele comece a corrigir as 
distorções existentes. Meus parabéns a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Eu que agradeço 
a intervenção de V. Ex•, Senador Evelâsio Vieira. V. Ex• estudioso 
- eu jâ disse aqui, nesta Casa, uma vez .:.,... sobre os problemas da 
e<:onomia. V. Ex• citoU o aspecto de nosso trabalho em equipe, que 
aP.rendemos desde que aqui. chegamos, sob a Liderança do nobre 
Senad_or Franco Montoro. S. Ex• conduziu a nossa Bancada nesse 
espírito de equipe. 

Meu trabalho nesta_ ta._rde - não diri~ que é um complemento 
do de V. Ex•-éo embasamento daquilo que V. Ex• acabou de pro· 
nunciar no Senado Federal. S essa realimentação do procesao infla
cioné.rio, Senador Evelâsio, que nós estamos assistindo; é a própria 
autoridade pública que se vê, face à inflação, obrigada a aplicar no 
mercado financeiro, para que o seu dinheiro não perca o valor. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permite V .. Ex• um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO) - Com muito 
prazer. 

O Sr. José Samey (ARENA - MA) - Apenas para retificar, 
ainda, a alegação do Senador Evelásio Vieira, que insiste numa 
afirmação errada, de que o modelo brasileiro é baseado na produção 
de artigos sofiSticados, deixando as indóstrias de base. Não é verdade. 
Todo o enfoque do modelo económico de industrialização brasileira 
é de concentração do máximo de recursos nas indllstrias, na infra
estrutura e ind,ústria de base. E ele não começou agora, e sim quando 
o Presidente Getúlio Vargas resolveu implantar a. Siderdf8!ça de 
Volta Redonda, quando os grandes projetas de base foram feitos no 
Brasil. a implantação da infra-estrutura de energia cl~trica, de estra
das, toda a infra-estrutura montada hoje d_e produtos petroquimicos, 
enfim, esta vem sendo a tônica, tanto que ::agora estamos, justamente, 
desejando obter, numa fase de infra-estrutura, que o Pafs tambE:m 

seja independente de insumos básicos. Estamos implantando toda a 
indústria de fertilizantes, substituindo quase 800 milhões de dólares 
por ano, duplicando a capacidade de produção de aço para elimi
narmos ainda mais as importações que fazemos. Enfim, o grande 
volume dos recursos disponfveis do Pafs está sendo empregado na 
infra-estrutura. Não é verdade, portanto, que o modelo brasileiro 
seja baseado em produtos sofisticados, em detrimento, justamente, 
das indústrias de base. I_sso não é verdade; é contra os números e con
tra a realidade. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO) -Com prazer. 

O Sr. Evehisio Vieira (MDB - SC) - Tenho a maior admi
ração pelo Senador José Sarney. E um homem dedicado, inteligente, 
talentoso, brilhante, é um homem honesto, mas não está sendo ho· 
nesto com o seu colega representante de Santa Catarina, quando diz 
que não é verdade o que eu estou a afirmar. O Senador José Slu-tley 
está interpreta~do mal- não faço outra colocação. Sempre fui, sou 
a favor e reconheço o alto valor do desenvolvimento industrial de 
base, mas houve um excesso, houve uma ênfase demasiada nos 61-
timos anos para os produtos sofisticados. E cito: ind.ústria automobi
listica. Damos preferência aos automóveis de passeio, de luxo, os 
carros esporte, com mudanças de modelo anualmente, um pafs 
pobre. Esta não é a politica recomendável. Telefones de luxo, sofisti
cados, geladeiras, televisores a cores. Senador, iríamos longe a 
desfilar os artígos sofisticadõs paa uma sociedade carente de 
recursos financeiros, de uma sociedade que tem um poder aquisitivo 
reduzido. Este o grande errO, entre outros, da política e<:onômica. 
Estou de pleno acordo quando o Governo investe na indústria de 
base- merece a nossa admiração. Por outro lado, sou contra o volu
me de gran·des projetas. Por exemplo: construir ltaipu, certo. Mas, 
simultaneamente Siderllrgica de Tubarão, Ferrovia do Aço, nova 
rodovia, paralela, São Paulo a Santos. Projeto Tucunií, Projeto 
Carajás- ao mesmo tempo - projetas grandiosos para um pafs que 
não tem possibilidades, um país carente de recursos financeiros. O 
próprio Presidente da Rep6blica, ainda ontem, deu ênfase, quando 
falou aos nossos irmãos dos Estados Unidos, pela televisão ameri~ 
cana. A minha posição é contra esses projetas que estão acima da 
nossa capacidade. Mas, c:m relação à indústria de base, da indústria 
de artigos populares- para que possamos ter acesso a esses produ
tos- estamos de inteiro acordo. Mas, demos ênfase aos produtos so
fisticados, que têm um preço maior na sua elaboração, e a que a 
grande maioria não tem acesso. Então, vai para o crediârio, pagando 
um custo alto por esse dinheiro, contribuindo decisivamente, 
também, para a inflação que está sufocando o brasileiro, e que é, na 
própria expressão do Presidente da Repllblica, General Ernesto 
Geisel, o maior tributo que a sociedade brasileira está a pagar. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Nobre Senador. 
V. Ex• tem razão no aspecto importante que abordou, e vou dar um 
exemplo prãtico, fugindo, evidentemente, um pouco da terDâtica do 
meu pronunciamento, quando V. Ex• fala na chamad_a economia de 
escala. Por exemplo, nobre Senador, em 1970 se propôs construir na 
cidade de Juiz de Fora uma siderúrgica- a Mendes J(mior- para 
aços não-planos, projeto na época previsto para seiscentas mil tonela
das, no ano de 1970. Vai esse projeto ao Governo, que mandou que a 
firma - era uma firma privada - alterasse, para elevar a produção 
de aços não~planos para dois milhões de toneladas. Evidentemente, 
de seiscentas mil para dois milhões de toneladas, o projeto teve que 
sofrer uma série de alterações, no tempo e no espaço, uma perda 
enorme. Pois bem, mais tarde, o próprio Governo Federal manda re
duzir, jã_agora para um milhão e duzentas mil toneladas, querendo 
cair na realidade dos números e da necessidade do mercado brasilei
ro de aços não-planos. Veja V. Ex•, de 1970, só agora, neste ano, é 
que essa siderúrgica começa a fazer a sua terraplenagem na cidade dQ 
Juiz de Fora. Por quê? Porque a economia de escala do Governo Fe
deral, que eleva de seiscentas mil para dois milhões, depois volt.t 
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para um milhão e duzentas mil toneladas, sem uma definição do cam
po siderúrgico nacional. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB - sq - Apenas como exemplo, 
em relação à cultura a atenção é voltada para a produção cm grande 
escala, objetivando a exportação. Então, hâ certas facilidades, em 
relação à cultura, como a da soja, da cana etc. 

Para os produtos de subsistência, por exemplo, os que se dedi
cam à. cultura do feijão, da cebola, do alho, de outros produtos, não 
há a mesma atenção para o médio. Em razio disso é que estamos 
constantemente a importar esses produtos. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- O alho estâ a( sen· 
do importado. 

O Sr. Evelúlo Vieira (MDB- SC) - Está aí, é outro exemplo 
frisante. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permite v. Ex• um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito pra-
zer. 

O Sr. José Samey (ARENA- MA)- Em primeiro lugar para 
dizer ao meu eminente e querido colega, Senador por Santa Catari
na, que tenho por ele, também, um grande apreço. S. Ex• sabe disso, 
tenho dito aqui vârias vezes em discursos, louvando o trabalho crite
rioso, bem intencionado, que tem feito nesta Casa, e a maior prova 
disto é a consideração que todos nós sempre damos aos seus pro
nunciamentos. Quando eu disse que nlo é verdade, é o fato que não ~ 
verdadeiro, não quer dizer que S. Ex• esteja fazendo uma_ afirm.a_çilo 
intencionalmente nilo verdadeira; é o fato. S. Ex• estâ dizendo, 
acreditando, mas a verdade é que o fato não é verdadeiro, quer dizer, 
não conferem os números. Então, quando ele afirma que na realida
de o Brasil dâ preferência, não é verdadeiro o fato, ele nllo dl prefe
rência, embora possa a ele parecer que esse fato seja verdadeiro. Em 
segundo lugar, ele fez uma crítica aos produtos sorLSticados. Ora, 
quando o Bras_il, hoje, adere à civilizaçllo industrial, p-orque nii.O
pode fugir dela, a produzir no País bens de consumo, evidentemente 
ele não pode produzir em uma escala defasada internacionalmente, 
sob pena de condenar o povo brasileiro a uma escravização tecno
lógica,' porque se hoje formos instalar uma fábrica de telefones e 
montarmos telefones produzidos no mundo há 15 anos ou hã tO 
anos, porque mais baratos, evidentemente, estaremos penalizando e 
atrasando o País. Por isso é que o Brasil tem que montar hoje - para 
competitívamente melhorar a quali<4lde - o que há realmente de 
mais moderno, porque assim ele entra em termos competitivos in
ternacionalmente. Quer dizer, quando não podemos nos submeter ao 
atraso tecnológico, temos realmente que montar as indt1strias mais 
modernas, porque, só assim, enfrentamos a concorrbcia internacio
nal.'Se não, jamais a enfrentaremos, iremos produzir, aqui no Brasil, 
produtos altamente gravosos, que no exterior vlo ser produzidos 
muito melhores e por preços mais baixos. E só podemos entrar na 
concorrência internacional, daDdo ao povo brasileiro produtos tam
bém a niveiS competitivOs internacionais. Nllo quer dizer que ve
nhamos a vender, mas que o povo brasileiro pague aquilo que inter
nacionalmente os outros povos pagam por esses pro.dutos. Então, é 
uma vocação irreversível, é um determinismo, vamos dizer assim, da 
civilização industrial, da qual, diz Galbraith que o mundo nllo vai fu
gir ainda nesses mil anos. At~ mil anos é esta a civilizaçilo que vai 
dominar na face da terra. Todos, evidentemente, hoje, jâ começamos 
a fazer criticas a respeito dela, não da quantidade dos nossos bens, 
mas da qualidade da nossa vida, Evidentemente, esta !: a realidade. E 
dentro desta realidade estamos fazendo não o que era desejado, mas 
o que é posslvel fazer, um esforço extraordinârio. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador1 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com prazer. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - E apenu para lembrar a 
contradição do nobre Lfder José Sarney. Ele dizia que o modelo não 

!: um modelo que visa exportação, mas, ao mesmo tempo, se refere 
que os bens de consumo produzidos no Brasil têm que acompanhar o 
mercado internacional, sob pena de não poder competir. Ouça bem, 
no raciocínio de S. Ex•, daqui a poucos dias vamos fabricar mini
computadores para cozinha, como já fabricamos geladeira que não 
necessita abrir a porta para que se possa tirar água gelada. Isto, num 
país onde se morre ainda de esquistossomose. Acho que não preciso 
acrescentar mais nada. 

O Sr. José Samey (ARENA - MA) - Permite V. Ex• mais 
uma breve intervenção? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Pois não. 
O Sr. José Saraey (ARENA- MA)- E evidente que este fim 

de tarde está extremamente agradável para todos nós, numa discus
são franca e ampla a respeito dos problemas nacionais. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- E sempre um pra
zer ouvir V. Ex•,Senador. 

O Sr. José Samey (ARENA - MA) - O .Senador Gilvan 
Rocha, acho que não apreendeu bem o sentido, quando ~ fala em 
tennos de uma produção competitiva. Não é que essa produçilo 
competitiva signifique que nós estejamos voltados para a expor
tação. Não. Devemos ter produtos voltados para a exportação, 
devemos aproveitar a capacidade de nossas ind6strias para exportar, 
devemos sempre desejar esse objetivo, acontece que, e isto é muito 
comum em países subdesenvolvidos e em vias de desenvolvimento,
também, acontece com o Brasil- nós começamos, aqui, a produzir 

bens muito mais caros do que aqueles produzidos no exterior .. Então, 
o que acontece'? e muito melhor importar do que realmente produ
zir, internamente. Aí começamos a fazer aquela longa escala de pro
teção da indústria nacional. O que muitas vezes acontece com essa 
proteção demasiada? Nós penalizamos o povo que passa a conseguir 
produtos muito mais caros do que aqueles em nível internacional 
competitivo. Então, o que nós desejamos é, atr.avés de melhoria 
tecncilógicli, aCompanhando o desenvolvimento tecnológico, che
garmos, inevitavelmente, a um nível em que o Brasil produza bens 
em termos competitivos internacionais. O que nós não podemos fa
zer é começar a produzir, bens superados no mundo inteiro. Alib, o 
Brasil proibiu isso. Em 1950, eu me lembro daquela instrução 
chamada "Osvaldo Aranha" que pert.~itia a importação de fábricas 
usadas. O país todo se levantou, achando que nós não podemos fazer 
isso, que o ferro velho internacional seja mantido dentro do pais. 
Não, nós temos quC: assumir a cOndição que realmente o mundo nos 
deu, que ~a de uma grande potência. E vamos assumir. Precisamos 
ter tecnologia nacional competitiva e, cada vez mais, melhorar e nilo 
parar. e.. o nosso ponto de vista. Acho que isso não choca·em nada 
com o combate à esquistossomose. 

O Sr. Evelúlo Vieira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Ouço V. Ex• 

O Sr. Evelúlo VIeira (MDB - SC) -A tese da busca de com
petição no mercado externo para os produtos industrializados é intei
ramente válida, apenas nós não estamos buscando o aperfeiçoa
mento, Nós fomos para essas exportações porque a nossa d.Ivic;la 
externa cresceu muito. Veja V. Ex•, os produtos industrializados es
tilo sendo vendidos lã fora por preços inferiores àqueles que nós com
pramos, que nós adquirimos aqui. Não estamos desenvolvendo a 
tecnologia industrial brasileira, não há os investimentos neceSsários 
para essa área, para chegarmos a esse ponto que o Senador Sarney 
deseja e preconiza e nós também. A nossa crítica é quanto a inopor
tunidade, é porque, simultaneamente, o Governo não se preocupa 
com a instrumentação para esse desenvolvimento industrial capaz 
de, nas mesmas condições, competir com os países industrializados. 
A diferença é esta. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB ---SE)- Permite V. Ex• mais um 
aparte? Não o' importunarei mafu. 
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O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito pra· 
zcr. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB - SE) - Não posso deixar passa1 
em branco a tese do Senador Jos&Samey, que marchou para um radi
calismo, S. Ex• nos dã a entender que defendemos a importação de 
fábricas de ferro velho. Lembro· a S. Ex• que uma das funções precl
puas de um Governo & disciplinar os bens de consumo. E v.ou mais 
adiante: disciplinar como? Com incentivos. V. Ex• vê, por exemplo, 
no meu Estado de Sergipe existe uma fãbrica de instrumentos musi· 
cais que recebeu incentivos da SUDENE. Ora, um gõVt:rrto -prCôCU· 
pado em levantar a região, evidentemente que atrairia uma fábrica 
de sapatos populares ou uma fábrica de leite em pó. Esta é a funçilo 
do Governo: disciplinar, sem ser ditatorialmente, o consumo. V. Ex• 
sabe que não se pode fazer opções entre tratar esquistossomose c 
subsidiar fábricas sofisticadas de geladeiras que não precisam abrir a 
porta ... 

O SR.IT AMAR FRANCO (MDB - MG) - Muito obrigado, 
Senador Gilvan Rocha, pela sua intervenção. 

Sr. Presidente, retomo o meu pronunciamento, j.â no final, co
mo disse, apresentando um projeto de lei. 

Não cabe à autoridade pública exigir de outra a manutenção do 
poder aquisitivo dos recursos que porventura disponha, pois que esse 
acréscimo monetário, afinal, é lançado sobre o conjunto da popula
ção, alimentando a espiral inflacionâria. 

A autoridade pública tem a obrigação de impedir a propagação 
dos inpulsos inflacionários. 

Estamos, Sr. Presidente, apresentando, então, um projeto que 
visa proibir aplicações financeiras, pelas pessoas jurídicas de direito 
público, de recursos obtidos com a finalidade de financiar obras ou 
empreendimentos de interesse da respectiva administração. 

Este projeto, Sr. Presidente, diz o seguinte: 

Art. 19 Os recursos obtidos pelas pessoas juridicas de 
direito público~ com a finalidade de financiar obras ou empre· 
endimentos de interesse da respectiva administração, não po
derão, em qualquer hipótese, ser objeta de aplicação no mer
cado financeiro. 

Art. 2' A inobservância do disposto nesta lei sujeitarA 
o administrador público responsável à penalidade prevista no 
art. 315 d.o Código Penal. 

Jt Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Eram, Sr. Presidente, as considerações que eu desejava fazer 
nesta tarde. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - O projeto 
que V. Ex• acaba de apresentar será. anunciado no Expediente da 
próxima sessão. 

Concedo a palavra ao Senador Mauro Benevides. 

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

O Centro de Ciências Agrárias, da Universidade Federal do 
Ceará, um dos órgãos mais atuantes no ensino, na pesquisa e na 
extensão universitárias, em meu Estado, comemora, hoje, com bri
lhantes festividades, sessenta anos de fundação da Escola de Agro
nomia, que foi a núcleo central em que se transformou, por força da 
reforma introduzida na educação superior, aquela instituiÇão de tan
to prestígio científico no Pais. 

Todo o povo cearense é testemunha do trabalho fecundo c 
patriótico que ali se promove com a eficiente participação de um 
corpo docente da mais alta qualificação intelectual e que tem dado 
provas, ao longa do tempo, de sua capacidade de realização, concor
'rendo, dentro da especificidade de sua ação cultural, para o desen
volvimento da área nordestina. 

A história da antiga EsCola, de cuja hipertrofia Dasceu o atual 
Centro, é um exemplo de dedicação aos grandes ideais universitários 
que visam, fundamentalmente, à formaçãÔ de profissionais conscien· 
tes de sua função social, em beneficio da Coletividade. 

A trajetória traçada por seus eminentes fundadores vem sendo 
cumPrfda de forma 'Cx.traordinâria por todos aqueles que têm a 
responsabilidade de transmissão de conhecimentos às sucessivas ge-
rações de alunos que jâ passaram por suas salas de aulas, laborató· 
rios e campos experimentais. E como- uma consagração pública des
ses irrecusáveis méritos, o Ministério da Educação e Cultura, ao efe
tuar. em 1974, o levantamento gerai da situação do ensino da agro
nomia no Brasil, apontou aquela unidade de ensino da UFC como a 
terceira do Pais, em termos de qualidade. Como decorrência dessa 
privilegiada posição, o Centro de Fortaleza passou a prestar assistan
cia tCcnica ao seu congênere de Mato Grosso, o que vem se verifican
do já há quatro anos. 

Fatos dessa natureza, com o sabor de julgamento, constituem, 
por certo, um motivo de glória e de alegria perene para os corpos 
docente, discente e administrativo de uma entidade que se firmou no 
conceito geral pela eficiência de seus cursos e pelas atividades de 
investigação cientifica. 

O C~rã muito lhe deve e seu atual diretor e professor, Antônio 
Albuquerque de Sousa Filho, tudo tem feito 1 à frente de uma dinâmi
ca e brilhante equipe, no sentido de que os o_bjetivos traçados sejam 
atingidos em sua plenitude, como o foram nas gestões de seus hon
rados antecessores. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte'? 

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

O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- V. Ex•, com muita intc> 
ligência e muita propriedade, está a registrar mais um aniversário de 
um grande instituto de ciências agrárias, prestando, com esta home
nagem, um estimulo àqueles que fundaram e àqueles que mantêm 
essa entidade educacional, simultaneamente despertando o Governo 
para uma área fundamental. Na tarde de hoje. esta Casa se dedicou 
mais ao campo econômico. Nós, exatamentc, poderemos dar um 
grande desenvolvimento a nossa economia, quando desenvolvermos 
a pesquisa, buscando o desenvolvimento da ciência para termos 
tecnologia. No campo industrial, no campo da agricultura, no 
campo da pecuâ.ria, como no da suinocultora. no campo da avi
cultura e em outros setores, veja· V. Ex• que, se em cada micror
regi!lo deste País tivéssemos um instituto como esse, funcionando 
com essas finalidades, estaríamos alcançando índices magníficos de 
produtividade. Nessa e naquela cultura, estariamos nos capacitando 
a produzir muito por preços menores para os brasileiros em alimen
tação, em produzir matérias--primas para nosso parque fabril. Es· 
tarfamos conseguindo grandes excedentes para alcançarmos magnífi
cos superávits na balança comercial, para termos saldo positivo no 
balanço de pagamentos. Entretanto,' Senador, o Governo não tem 
drenado recursos para a área da ciência na busca da tecnologia. E. 
exatamente, a das ciências agrárias é a mais esquecida. Infelizmente, 
o Governo assim tem procedido. Mas, por outro lado, alguns porta· 
vozes do futuro Presidente da República, General João Baptista 
Figueiredo, anunciam da sua disposição, do futuro Presidente, cm 
reformular essa política econômica. E, queira Deus que ele dê, 
realmente, atenção à agricultura, à pecuária, que ele dê atenção, 
destine recursos para as ciências agrárias, para que esse Brasil possa, 
realmente, ultrapassar, porque tem condições para isso, em aprovei· 
tar as nossas potencialidades, os Estados Unidos como produtor 
agrícola, para termos, na seqUência~-também, Um dos maiores pafses 
no campo da indústria. Os meus cumprimentos a V. Ex• pela home· 
nagem que presta, na contribuição que dâ, no despertar da consciên
cia do Governo, da elite, para um setor tão importante. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Muito grato a 
V. Ex•, nobre Senador Evelâsio Vieira, que, com a sua lúcida inter
venção, permite que a c:feméride a que me refiro assuma um realce e 
um dimensionamento maiores, ex.atamente por essas colocações, den
tro da atuatidade sócio-econômica vivida pelo País. 
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O Sr. Adalberto Sena (MDB- A C)- Permite V. Ex• um apar
te? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com muito 
prazer, nobre Senador Adalberto Sena. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- Eu estava ausente do Ple
nário, quando V. Ex• iniciou seu discurso. Mas, ouvindo do meu ga
binete, tive a impressão de que V. Ex• estava falando s_obre um as
sunto de muita importância, e que, sobre certo aspecto, me tocava 
sentimentalmente. Venho acompanhando, hâ muitos anos, a evolu
ção dessa escola, e posso aqui testemunhar, sem que haja necessida
de, porque V. Ex• o está fazendo de maneira muito mais brilhante, o 
quanto ela tem contribuído para o desenvolvimento nilo só da terra 
que V. Ex• representa, como, tamb~m. de toda aquela área maior on
de ela se integra. Mas o motivo do meu aparte é outro, Gostaria de 
inserir no discurso de V. Ex• uma homenagem a um grande conterrâ
neo meu, Renato Bruno de Almeida Braga, que foi um dos mais efi
cientes colaboradores daquela escola no Ceará. Muito grato ficaria a 
V. Ex• se puder inserir esta minha homenagem àquele grande acrea
no que viveu em sua terra. 

O Sr. Mauro BeneYides (MDB- CE)- Eu é que devo agrade
cer a V. Ex•, nobre Senador Adalberto Sena, por sua intervenção e, 
sobretudo, porque me ofereceu a oportunidade de também render tri
buto de profunda admiração a um acreano que se transformou em 
cearense pelo coração, e sobretudo pelos inestimáveis serviços que 
prestou ao nosso Estado: o Professor Renato de Almeida Braga. Co
mo Diretor da antiga Escola de Agronomia, hoje, Centro de Ciências 
Agrárias, como Deputado Estadual, como Secretário da Fazenda, 
como homem de cultura, Renato Braga impôs-se ao respeitO dos cea
renses e, de forma particular, de sucessivas gerações de agrónomos 
que o Ceará tem oferecido a outras Unidades da Federação. O Pro
fessor Renato Braga é um homem que se vinculou, pelos seus m~ritos 
indiscutíveis, à história educacional do nosso Estado e, de maneira 
especial, àquela Escola de Agronomia, que ele dirigiu, durante algum 
tempo, com muita clarividência, e com incomparável descortino. 

E continuo, Sr. Presidente. 
Contando com recursos orçamentários insuficientes, em face do 

volume dos empreendimentos levados a efeito, dispõe o Centro de 
outras dotaçõeS provenientes de convênios celebrados com a 
SUDENE, o DNOCS, o Banco do Nordeste e alguns, órgãos da 
administração indireta, que cobrem, asim, todo o seu cronograma de 
despesas. Além disso, alguns programas são desenvolvidos em cola
boração com o Conselho Nacional de Pesquisas Tecnológicas e com 
o apoio de universidades norte-americanas. 

Setenta e dois projetas se acham em execução, abrangendo vinte 
e três linhas de pesquisa, sob.·etudo no que se refere a plantas e cul· 
turas nativas, nutrição humana, estudos climatológicos, conservação 
de produtos e biologia pesqueira. O laboratório dcf sementes e o de 
solos prestam relevantes serviços a toda a comunidade, numa 
demonstração irretorquível de que as universidades. na realização de 
seu destino, no contexto social, devem participar, diretamente, das 
tarefas ligadas ao progresso e ao bem comum. 

O trabalho executado é incessante e se reveste de grande 
importância para a vida da região, achando-se matriculados, no mo
mento, nada menos de 1.526 alunos, nos Cursos de Agronomia, 
Engenharia de Pesca, Economia Doméstica e Tecnologia de Alimen
tos. Na faixa de pós-gradução se incluem as áreas de Economia 
Rural, Fitotecnia, Zootecnia, Engenharia Agrícola e outras, com 
estudantes procedentes de quase todos os Estados nordestinos. 

O setor de maior procura continua sendo o de agronomia, cujo 
coordenador é o professor Milton Botelho. Mas todos trnt, como 
característica maior, uma elogiável preocupação pela preservação da 
qualidade do ensino diante do processo de massificação que pre
judica, de certo modo, a missão da U ni"!:ersidade. 

Por tudo isso, o Centro de Ciências Agrárias do Ceará é um ór
gão modelar que se agiganta no cumprimento de suas atividades 
essenciais, mantendo a tradição herdada de notâveis profeSsores que 
hoje- como Renato Braga, hâ pouco lembrado pelo eminente Sena-

dor Adalberto Sena - repousam na respeitosa saudade das novas 
gerações. 

Como representanle do povo cearense nesta Casa, não poderia 
deixar, Sr. Presidente, de manifestar o meu regozijo pela transcor
rência de tão fulgurante data, comemorada pelos cfrculos intelec
tuais de minha terra, como preito de gratidão por tudo quanto fez 
até aqui,- aquele magnífico Centro de ensino superior, visando não 
apenas à formação de mão-de-obra qualificada, mas ao desenvolvi
mento do Ceará e à prosperidade de sua gente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

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

Hâ muitos anos venho me batendo pela solução· de problemas 
da maior importância para o futuro de Sergípe. ~ o que se dá com 
relação à construção do Porto de Aracaju, assunto sobre o qual 
tenho tanto falado nesta Casa, como o fiz quando membro da 
Câmara dos Deputados. 

Dotar Aracaju de moderno porto ê tarefa indispensável ao 
desenvolvimento de Sergipe, razão pela qual tenho apoiado com 
entusiasmo e persistência essa reivindicação do povo sergipano. Em 
novembro último, abordava mais uma vez o problema desta tribuna, 
regozijando-me com a criação pelo Governador José Rollemberg 
Leite de uma Comissão de Licitação para realizar estudos sobre a via
bilidade do Porto de Aracaju. Afirmei, então, que até o final de de
zembro passado a concorrência estaria con$umacta. E é o que se deu. 
Às 17 horas do dia 5 de janeiro, a Comissão designada pelo 
Governador procedia ao julgamento das_ propostas apresentadas por 
onze das maiores empresas brasileiras, sendo vencedora a 
Sondotécnica Engenharia de Solo S.A., com sede no Rio de Janeiro. 

Pôde, assim, o Governador José Rollemberg Leite - que tanto 
tem batalhado pela construção do Porto de Aracaju - através do 
Conselho de Desenvolvimento do Estado- CONDESE- assinar o 
Termo de Contrato com a firma vencedora, para elaboração do 
projeto de viabilidade técnico-económica e do anteprojeto para 
implantação de um terminal , flullial ou marftimo, de granéis sólidos 
e líquidos no Estado de Sergipe. 

O contrato já assinado é fruto Qe árdua luta e de grandes 
esforços empreendidos pelo Governador José Rollemberg Leite, que 
tem contado com a colaboração eficiente do Dr. Dilson Menezes 
Barreto, Secretário de Planejamento. t:: com rara satisfação que me 
congratulo com o Governador por esse histórico acontecimento~ 
que, não tenho dúvidas, abrirá caminho para a construção do Porto 
de Aracaju, velha reivindicação do povo sergipano, pois da máxima 
relevância para o futuro económico de Sergipe. 

Congratulo-me com o Governador José Rollemberg Leite por 
tão magnífica vitória felicitando o povo sergipano, pois o velho 
sonho de um moderno porto para o Estado, começa a surgir como 
realidade. Prontos os projetas, o Governo F'ederal, através da 
PORTOBRÁS, dará total apoio à realização, de fundamental 
importância, inclusive para a PETROBRÁS, face à produção de 
potássio que livrará o Brasil da onerosa importação desse minério, 
abrindo novas perspectivas para a indústria de fertilizantes brasi
leiros, tão essencial à produtividade agrícola! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Otto Lehmann. 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA- SP. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Os jornais de hoje publicam nota oficial, subscrita pelo ilustre 
Ministro das Minas e Energia, Shigeaki Ueki, em que S. Ex• desfaz 
consideiações formuladas por parlamentar do MDB de São Paulo, 
onde se procurou maldosamente distorcer a verdade dos fatos a pro
pósito dos testes realizados por t~nicos da PETROBRÁS e da 
British Petroleum, na perfuração para pesquisa de petróleo, em 
Santos, no Estado de São Paulo. 



698 Sexta-feira 31 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Março de 1978 

Com essa nota revelou, mais uma vez. o ilustre, competente e 
dedicado Ministro, que honra São Paulo no primeiro escalão do Go
verno Federal, seu alto apre9o pelo Congresso e seu respeito nunca 
desmentido pela opinião pública, que não pode ficar à mercê de ver
sões e provocações tendenciosas. 

O Brasil é testemunha da capacidade, do descortino e do patrio
tismo do Ministro Shigeaki Ueki que merece o respeito e a admi
ração de todos os homens responsâveis de nossa terra. São Paulo, 
particularmente, orgulha-se desse filho ilustre que, despretensiosa
mente- até corn humildade- vem dando relevo c prestigio ao Mi
nistério que, em boa hora, lhe foi confiado pelo Presidente Geisel. 

Julgo, por isso, Sr. Presidente, que devo ler, para que conste de 
nossos Anais, o pronunciamento técnico, sereno e altivo do ilustre 
paulista, que repõe a verdade dos fatos, 8fastando malévolat inter
pretações que nada têm de construtivas e que nio sio, por conse
qUência, úteis aos altos in~re!ses do País. 

~a seguinte a nota oficial distribuída pelo Ministro Ueki: 

••Não pretendia responder às provocações do Deputado 
federal João Cun_ha, pois tenho assuntos muíto-mais impor
tantes e sérios exigindo a minha atenção. 

Entretanto, como respeito ao público que tomou conhe
cimento de suas palavras, e particularmente em consideração 
aos correlegionãrios da ARENA de Ribeirã9 Preto, no meu 
Estado, onde o citado parlamentar tem a sua base eleitoral, 
apresento os esclarecimentos seguintes, em resposta ao seu 
nítido intuito de provocação: 

l. Nada tenho a comentar sobre sua declaração, pe
dindo a minha demissão. ~ um direito que lhe assiste c é 
prova de que possui inteira liberdade de expressão. iulgo, 
entretanto, que não ~ correto ~justo de sua parte, procurar 
distorcer os fatos e basear-se em premissas que não são verda· 
-deiras, para concluir da forma que melhor lhe convém. 

2. Não foi o Ministro, nem a PETROBRÁS, enfim, 
nem o Governo, quem divulgou a descoberta de petróleo na 
bacia de Santos, no mês de janeiro próximo passado, quando 
a sonda da British Petroleum estava perfurando entre 1.500 a 
3.000 metros de profundidade (furo-SPS-9). O Governo, atra·. 
vés do Ministério das Minas e Energia e da PETROBRÁS, 
com a preocupação de bem informar o público, desmentiu 
imediatamente essa notícia sem qualquer fundamento. 

3. Tão logo foi recolhida amostra de rocha saturada de 
óleo no furo SPS-9, quando já se encontrava a 4.850 metros, 
o Ministro na Alemanha e a PE'IR.OB&ÁS..Iltl Rio. W;. Ja. 
neiro, anunciaram, simultaneamente a descoberta, com a res
salva de que ainda era necessária a realização de vários testes 
antes de se poder afirmar se a descoberta era comercial ou 
não. Tendo em vista não provocar frustrações, na hipótese 
do resultado dos testes não se mostrar positivo, o Ministério 
e a PETROBRÃS comunicaram que, mesmo que não viesse a 
ser comercial, a descoberta era muito importante, pois valo
rizava sobremaneira a área a ser pesquisada. Não houve, por
tanto, nenhuma contradição em termos de informação. A 
simples leitura e compreensão das notrcias divulgadas m 
ápoca atestam essa afirmativa. 

4. Realizados os testes, os técnicos da PETROBRÁS e 
da British Petroleum constataram que o aproveitamento não 
era comercial. Tomando imediato- conhecimento do fato, 
determinei à PETROBRÁS que divulgasse uma nota oficial a 
respeito. As minhas declarações subseqUentes basearam-se 
inteiramente nas informações contidas em tal nota. Acres
centei, ainda, que não era motivo para desaminar e que deve
ríamos prosseguir na pesquisa em Santos, pois, com a prova 
da existpr;tcia de petróleo, era perfeitamente justificável con

. tinuar insistindo. 
S. Na segunda-feira passada, dia 27, a PETROBRÁS 1: 

a British Petoleum ainda estudavam a possibilidade de ir 
além, dos 5.002 metros perfurados na ârea de Santos, caso 

fosse possível obter sucesso no resgate das· ferramentas que 
ficaram retidas. Fiz declarações nesse sentido. No dia se
guinte, dia 28, esses técnicos concluíram que era melhor 
abandonar o poço. Essa decisão relativamente râpida prende
se ao fato de que cada dia de trabalho da sonda Custa cerca de 
quarenta mil dólares. Ontem à tarde, dia 28, o MinistrO e o 
Presidente da PETROBRÁS resolveram anunciar esta d~ 
cisão. Assim, não houve por parte do Ministério e da 
PETROBRÁS, qualquer desencontro nas informações devi
das ao público sobre a pesquisa na bacia de Santos. 

Como Ministro responsãvel pela execuÇão da política 
energética determinada pelo eminente Presidente Ern~to 
Geisel, informo que, apesar de muitas críticas infundadas, 
portanto, injustas, todo o Ministério, desde o Ministro, os 
dirigentes do CNP. da PETROBRÁS e de todos os demais 
órgãos e empresas jurisdicionais, até os mais modestos ser~ 
vidores, todos nós prosseguimos m~tendo, serena e firme
mente, a mesma disposição de trabalhar com o maior entu
siasmo, na certeza de que estamos procurando cumprir, da 
melhor forma, o ~osso dever." 

Trazendo para os Anais desta Casa estes esclarecimentos, desejo 
ressaltar. ainda uma vez, a confiança que toda a Nação brasileira 
deposita no preclaro cidadão do interior de São Paulo, que colocou, 
desde sempre, sua inteligência, sua cultura, seu alto espírito público a 
serviço do Brasil. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Conc:oclo 
a palavra ao nobre Senador Franco Montóro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores; 

Do Presidente da Câmara Municipal de lndaiatuba, Pedro 
Castilho, e de numerosas Câmaras Municipais de todas as partes do 
País venho recebendo veementes apelos no sentido de urgente vota
ção do Projeto de.Lei Complementar n~ 78/76, por nós apresentado, 
que dispõe sobre a verba de representação aos Presidentes das Cima· 
ras Municipais. 

Ninguém aqui desconhece que o Presidente do Legislativo 
Municipal exerce outras funções, alén de vereador. Ele é o chefe do 
Legislativo Municipal. Dessa forma, administra a Câmara, nomeia e 
demite funcionários, representa o Legislativo em todos os atos. Para; 
isso, muitas vezes, tem de fazer despesas que sio típicas de represen-t 
tação, da mesma forma que os Presidentes das Assembl6ias Legislati .. 
vas e às duas Casas do Congresso Nacional. 

Por que somente o Presidente da Câmara Municipal não faz jw 
à verbã de representação? Trata-se, evidentemente, de uma discri
minação injustificada, que precisa ser eliminada. 

Temos que interpretar o texto constitucional e a legislaçlo exiJ.. 
tentes, partindo do pressuposto de que a despesa de representaçio 
existe e de que não há qualquer norma- nem na Constituição, nem 
na Lei Complementar n~ 25/75 ou em qualqJJer outra - dete_r
minando que essa despesa seja paga pelo Presidente da Câmara 
Municipal. Este ónus não lhe é legalmente imposto. Tal imposiçlo, 
aliâs, seria contrária à norma geral estabelecida, sem exceção, para 
cargos equivalentes da esfera estadual e da federal. 

Portanto, tal ordem de racioc(nio nos leva, inelutavelmente, A. 
conclusão da perfeita legitimidade do pagamento da verba de 
representação ao~ Presidentes das Câmaras Municipais. 

Atendendo aos apelos recebidos das Câmaras Municipais, solici
tamos as providências da Mesa no sentido de incluir na Ordem do 
Dia de uma das próximas sessões o Projeto de Lei Complementar 
N~ 78/76. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Agenor Maria. (Pausa.) 

S. Ex• não se encontra presente . 
Não há mais oradores inscritos. 

o· SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a presente ses.si\o, designando 
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para a extraordinária das 18 horas e 30 minutos, anterionnentc 
convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno- único,- do Parecer da Comisslo de Rela
ções Exteriores sobre a Mensagem n\' 54, de 1978 (n' 58/78, na 
origem), de 3 de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presi· 
dente da República submete ao Senado a escolha do Sr. Frederico 
Carlos Carnaúba, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a runção de Embaixador do Brasil junto ao Go.. 
verno da República da Cor~a. 

-2-· 

Discussão, em turno únicO,-- do Parecer da Comissão de Finan
ças sobre a Mensagem n' 61, de 1978 (n' 88(78, na origem), de 16 de 
março do corrente ano, pela ·qual o Senhor Presiden~e da República. 
submete ao Senado a escolha do Doutor Mario Paccini para exercer 
o cargo de Ministro do Tribunal âe Contas da União, na vaga dccor· 
rente da aposentadoria do Ministro Glauco Antonio Lessa de Abreu 
e Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Estâ encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessãO às 17 horas e 55 minutos.} 

ATA DA 28• SESSÃO, EM 30 DE MARÇO DE 1978 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA- . 
PRESIDI!NCIA DO SR. PETRÚNIO PORTELLA 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Altevir Leal - José Guiomard - Braga 
Junior- Evandro Carieira- José Lindoso - Ca.ttete Pinheiro -
Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa -
Henrique de La Rocque- José Sarney -- FauS:to Castelo-Branco -
Helvídio Nunes- Petrónio Portella- Mauro Benevides- Virgflio 
Tãvora- Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Dinarte Mariz -
Jessé Freire - Domício GÕndim - Milton Cabral - Cunha Lima 
- Marcos Freire - Murilo Paraíso - Arnon de Mello - Luiz 
Cavalcante- Teotôitio Vilela- Augusto Fran~ - Gilvan RoCha 
- Lourival Baptista- Heitor Dias- Luiz Viana- Ruy Santos
Dirceu CB.rdoso - EuriCo- Rezende - João Calmon - Amara~ 
Peixoto- Vasconcelos Torres- Benjamim Farah ~Hugo Ramos 
- Gustavo Capanema - Itamar Franco - Magalhães Pinto -
Franco Montoro - Orestes Quêrcia - Otto Lehmann - Benedito 
Ferreira- Lãzaro Barboza- Osires Teixeiia- Italívio Coelho __,_ 
Mendes Canale - Saldanha Derzi - Leite Chaves - Evelâsio 
Vieira- Lenoir Vargas- Otair Becker- Daniel Krieger ~Paulo 
Brossard- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - A lista de presença_ 
acusa o comparecimento_ de 61 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Sobre a mesa projeto de lei que serâ lido pelo Sr. I" Secretârio. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 34, DE 1978 

Proíbe aplicações financeiras, pelas pessoas juridicas de di
reito público, de recursos obtidos com a finalidade de financiar 
obras ou empreendimentos de interesse da respectiva adminis
tração. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1" Os recursOs obtidos pelas pessoas jurídicas de direito 
público com a finalidade de financiar obras ou empreendimentos de 
interesse da respectiva administrã.ção, não poderão, em qualquer 
hipótese, ser objeto de aplicação no mercado financeiro. 

Art. 2' A inobservância do disposto nesta lei sujeitará: o admi
nistrador público responsãvel à penalidade prevista no artigo 315 do 
Código Penal. 

Art. 3' Esta lei entrará em vigpr na data de sua publicação. 
Art. _4'1' Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Justificaçio 

Si'. Presid-ente, Srs: Senadores: 
O exercício da administração pG.blica, a qualquer nível, deve 

obedecer a normas estritas, especialmente no que diz respeito ao 
trato com recursos finan~ros. O zelo nunca é demais, frente às 
diversas situações com que se depara, hoje em dia, o administrador 
da coisa públíca. 

Em primeiro lugar, na medida em que aumenta a riqueza do 
País em termos reais, os meios fiilanceifos CieScein. E não só, no caso 
específico brasileiro, a intCrveilçã.o do setor público em atividades atê 
então exclusivas da iniciativa privada torna ainda mais complexo o 
problema. 

O Decreto-lei n'l 1.205, de 31 de janeiro de 1972, instituiu 
normas para utilização dos créditos orçamentários e adicionais. Por 
seu intennêdio, o -pagarriento da -desPCsa, -com recu-rsos do Tesouro 
Nacional, é feito pelo crédito em contas específicas no Banco do 
Brasil. EssC mesmo diploma-le8il veda expressamente o saque desses 
recursos para depósito em outra conta ou instituição financeira, que 
não o Banco Oficial, com a ressalva de casos excepcionais, depen
dentes da autorização pelo Ministro da Fazenda. 

O mecanismo definido pelo Decreto-lei n" 1.205 é simples, mas 
não deixa de ser rigoroso, e a exceção in6ncionada apenas confirma a 
regra. 

Da mesma sorte ê o teor do Decreto-lei n' 1.290, de 3 de dezem
bro de 1973, que proíbe às Entidades da Administração Federal Indi
reta a utilização de recursos provenien-tes de dotações orçãmentãrias 
da União, inclusive transrerências, nem eventuais saldos da mesma 
origem apurados_ no encerramento de cada ano civil, em suas apli
cações financeiras. 

As autarquias, empresas p6blicas e socieôades de economia 
mista, bem como as fundações supervisionadas pela União, segundo 
o Decreto-lei n9 1.290, de 1973, poderão adquirir tftulos do Tesouro 
Nacional, com disponibilidades resultantes de receitàs próprias, atra
vés do Banco Central do Brasil ou na rorma que este estabelecer, 
inclusive quanto à sua negociação. 

A Resolução n" 299, de 29 de agosto de 1974, do Banco Central 
levantou temporariamente a vedação quanto a depósitos a prazo 
fixo, condicíonaitdo apenas o resgate dos recursos aos respectivos 
vencimentos. 

Dois anos depois, outra Resolução, de n" 370, de 9 de abril de 
1976, revogou proibição quintO a aplicações em titulas de renda fixa 
e outros que não titulas do -TesOuro Nacional, p"ermitindo a 
aquisição de títulos rederais, depósitOS a ·pr-azo _fixo, coin ou sem 
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certificado, debêntures, letras de câmbio, títulos de Estados e Muni
cípios e Obrigações da ELETROBRÁS. 

Tal decisão, Sr. Presidente, assim tão ampla, durou pouco 
tempo, pois por intermédio da Resolução n• 384, de 21 de julho de 
1976 .. veio a revogação do ato anteriormente citado. 

Essa revogaçilo surpreendeu, especialmente porque a Resolução 
nt 370, de 9 de abril de 1976, ao autorizar aplicações, ou a eventual 
negociação posterior dos títulos, condicionou-as a serem realizadas 
.. a preço de mercado, não se admitindo qualquer garantia de 
rentabilidade, seja atrav!s da prefixação de preços para liquidação 
ou resgate de investimento em data anterior à do vencimento do pa
pel, seja pela utilização de práticas semelhantes". 

O risco vinha impl{cito na ressalva, ni\o resta nenhuma dúvida, e 
se configurou pela pressa com que a Resolução n• 370 foi revogada, 
menos de quatro meses depois de ter sido adotada. 

Houve o retorno, então, aos termos do Decreto-lei n• 1.290, de 3 
de dezembro de 1973, que permite às entidades da Administração 
Federal Indireta adquirir títulos do Tesouro Nacional, valendo-se de 
recursos próprio.;, nunca lançando mio de dotações orçamentllriaa 
federais, inclusive transferências. 

Quer dizer, prevaleceu, no caso, a medida acauteladora, 
indispensável como proteção dos dinheiros póblicos. E fundamental 
que sempre assim o seja, porquanto ainda que o risco dessas aplica~ 
ções financeiras seja, sob esse ângulo, minimizado, outros riscos po~ 
dem, at~ mesmo, sobrepor-se a eles. 

Além disso, a permissão para a aquisição de Letras do Tesouro 
Nacional por intermédio de tecursos próprios atendia a um outro 
objetivo, que ainda persiste, ou seja, a contenção do processo 
inflacionário. Pai vir explicitado na Exposição de Motivos do 
Decreto-lei n' 1.290, de 3 de dezembro de 1973, o objetivo de 
financiar eventuais deficits de caixa da União pelO "emprego de 
recursos oriundos de fonte não inflacionária", ou seja, os recursos 
próprios dessas entidades. 

Todas essas observações preliminares que estãriiOS fazendo, 
Senhor Presidente. ganham forma frente a diversas situações que 
vimos observando, nas quais recursos provenientes de fontes pt1bli
cas, têm um emprego não de todo condizente com a racionalidade 
que deve informar qualquer tipo de administração. 

Acreditamos devam existir normas legais aplicáveis aos casos 
em que recursos destinados a um empreendimento definido nilo se
jam dispendidos dentro dos prazos contratuais. Ocorrendo tal 
hipótese, é de toda a conveniência que esses recursos fiquem 
depositados em bancos oficiais, aguardando o momento preciso para 
a sua utilização. Não cabe, nem mesmo, aplicar esses recursos em 
títulos do Tesouro Nacional, especialmente quando d~rram de 
financiamentos obtidos via entidades oficiais. O que deve ocorrer é a 
necessária previsão dos dispêndios, para que se evite que esses recur
sos fiquem ociosos e sujeitos aos mais diversos encargos, como paga· 
mentes de juros e correçã.o monetária, onerando a'final os cofres 
públicos com essas despesas. 

A linha do nosso raciocínio, Senhor Presidente, t: a mesma dos 
decretos-leis com que emolduramos estas nossas observações. Quer 
dizer, é necessário o controle sobre todo e qualquer recurso disponí
vel, à administração pública, direta ou indireta, e de qualquer nível 
de responsabilidade. Assim, ~ última an~lise, proteger-se-A. o bom 
nome do administrador público, .sobre o qual recai sempre a atenção 
de todos, dificultando, inclusive, interpretações duvidosas ou 
maliciosas a respeito. 

Além disso, é de toda conveniCncia, tambt:m, reduzir o 
coeficiente de realimentação inflacionária existente em todas as 
aplicações financeiras. 

Não cabe à autoridade pública exigir de outra a manutenção do 
poder aquisitivo dos recqrsos que porventura disponha, pois que esse 
acréscimo monetário, afinal, é lançado sobre o conjunto da popula
ção, alimentando a espiral inflacionária. 

A autoridade p6blica tem a obrigaçiio de impedir a propagação 
dos impulsos inflacionãrios. Estamos, Sr. Presidente, apresentando 
ao Senado Federal um projeto de lei que visa proibir aplicações 

financeiras, pelas formas jurídicas de direito pO:blico; de recursos 
obtidos com a finalidade de financiar obras ou empreendimentos de 
interesse da respectiva administração. 

Estas considerações Senhor Presidente, servem de justificativas 
para apresentação do projeto. 

Sala das Sessões, 30 de março de 1978. -Itamar Franco. 

LEGISLAÇÃO CITA. DA. 

DECRETO-LEI N• 1.004- DE 21 DE OUTUBRO DE 1969 

CODIGO PENAL 

Art. 315. Aplica-se o disposto no artigo 285 aos crimes previs
tos nos arts. 297 a 314. 

(Às ComissõeS de Constituição e Justiça, dt! Economia t! 
de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - O projeto lido serâ 
publicado e remetido às comissões competentes. (Pausa.) 

rio. 
Sobre a mesa, tequerimento que vai ser lido pelo Sr. t•-Secretâ-

E lido o seguintt! 

REQUERIMENTO N• 40, DE 1978 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 233 do Regimento lnterno, requeiro a 

transcrição, nos Anais do Senado Federal, da saudação feita ontem 
pelo Presidetite Ernesto Geisel ao Presidente Jimmy Carter e o agra~ 
decimento do Presidente dos Estados Unidos da América do Norte. 

Sala das Sessões, 30 de março de 1978 - Lourl'al Baptüta. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - O requerimento 
lido será submetido ao exame da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores sobre a Mensagem nt 54, de 1978 (nt 
58f78, na origem), de 3 de março do corrente ano, pela qual o 
Senhor Presidente da Repl1blica submete ao Senado a 
escolha do Sr. Frederico Carlos CarnaO:ba, Ministro_ de Se
gunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a fun~ 
ção de Embaixador do Brasil junto ao Governo da Reptíblica 
daCor~ia. 

Item 2: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Finanças sobre a Mensagem n.' 61, de 1978 (n' 088/78, na ori· 
gem), de 16 de março do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete ao Senado a escolha do 
Doutor Mario Paccini para exercer o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas da União, na vaga decorrente da aposen· 
tadoria do Ministro Glauco Antonio lessa de Abreu e Silva. 

As matérias constantes da pauta da Ordem do Dia da presente 
sessão, nos termos da alínea "h" do art. 402 do Regimento Interno, 
deverão ser apreciadas em sessão secreta. _ 

Solicito aos Srs. funcionârios as providências necessárias a fim 
de que seja respeitado o dispositivo regimental. 

(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 35 minutos t! volta 
a ser pública às /8 horas e45 minutos.) 
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O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Nada mais haven~ 
do a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a sessão ordiná .. 
ria de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, cm turno único, do Requerimento n' 507, de 1977, do 
Sr. Senador Lôurival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do discurso proferido pelo Tenente-Brigadeiro 
Antônio Geraldo Peixoto, cm solenidade de homenageM às v(timas 
da Intentona COmunista de 1935. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nt 3, 
de 1978 (nt 4.135-B/77, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Instituto Brasileiro do Cait:, 
autarquia federal vinculada ao Ministério da IndOstria e do Comér
cio, a alienar imóvel de sua propriedade, localizado na capital do 
Estado de São Paulo, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n•s 63 e 64, de 1978, das 
Comissões: 

- de Economia, e 
- de Finanças. 

-4-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nt 4, 
de 1978 (nt 4.233-B/77, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA - a doar o imóvel que 
menciona, tendo 

PARECERES FAVORA VEIS, sob n•s 61 e 62, de 1978, das 
Comissões: 

-de Agricultura, e 
-de Finanças. 

Discussão, em primenro turno (apreciação preliminar da juri· 
dicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto 
de Lei do Senado n' 159, de 1977, do Sr. Senador Vasconcelos Tor· 
res, que dispõe sobre a ••cessilo dos auditórios existentes cm ediffcios 
públicos para espetâculos de interesse cultural, tendo 

PARECER, sob nt 23, de 1978, da Comissão: 
-de Consdtulçio e Justiça, pela injuridicidade. 

-6-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidade, nos termos. do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n' 232, de 1977 do Sr. Senador Benjamim 
Farah, que. dispõe sobre a aposentadoria especial para o Bombeirõ 
Hidráulico e para o Eletricista do Grupo de Instalações El~tricas, 
Gâs, Hidráulicas c Sanitárias, tendo 

PARECER, sob n' 21, de 1978, daComissilo: 
-de CoMtltulçio e Justiça, pela injuridicidade, com voto venci· 

do dos Srs. Senadores Accioly Filho, Leite Chaves, Nelson Carneiro 
e Cunha Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - EstA encerrada a 
sessão. 

( Levanta·se a sessão 4s 18 horas e 50 minutos.) 

INSTITUTO DE PREVIDilNCIA DOS CONGRESSISTAS 

ATÁDÁDÜOCENTS!MÃ íRlGI'lS!MA-01TAVA REUNiÃO 
ORDlNARlA, REALIZADA EM 8 DE MARÇO DE 1978 

Às dezessete horas do dia oito de março de mil novecentos e se· 
tenta e oito, presentes os Senhores Senador Cattete Pinheiro c Depu
tados Hugo Napoleão, Passos Pôrto, Raul Bernardo, José Bonifácio 
Neto, Bento Gonçalves e Laerte Vieira, sob a presidência do Senhor 

Senador Henrique de La Rocque, reuniu-se o Conselho Deliberativo 
do Instituto de Previdência dos CongreSsisfã:s, a fim de tratar assun
tos diversos. lida e aprovada a ata da reunião anterior, o Senhor 
Presidente, na oportunidade do reinício de mais um _anO de aiivi
dades legislativas e último de mandato do presente Conselho Deli~ 
berativo, dá as boas-vindas aos companheiros desejando que o ano 
iniciante seja tão profícuo como o anterior. A seguir, levando em 
consideração as novas contribuições dos Senhores Parlamentares e 
solicitações a ele dirigidas, propõe a alteração da Resolução n? 
23/72, que baixa normas para a concessão de auxílio-doença, espe~ 
cialmente quanto ao teto previsto no parágrafo único do art. 2', 
Após discussão, o Conselho Deliberativo aprova a Resolução n? 
56/78, que modifica o parágrafo acima citado, o qual passa a ter a se
guinte redação: .. Em nenhuma hipótese o auxílio-doença será supe
rior ao dobro do subsídio fixo, ao vencimento mensal ou à pensão 
do contribuinte". Fica ainda resolvido que este dispositivo se ãpii- -
cará às despesas médicas efetuadas a partir de primeiro de janeiro do 
corrente ano. Prosseguindo, são relatados, com pareceres favoráveis 
e aprovados, os processos de concessão de pensão a: Adelaide Vel
Ioso Co_rrêa da Costa, Margarida de Lourd_es Meírelles Bezerra, 
Maria Antonia de Souza, Heitor Duprat Brito Pereira e Luciano 
Brandão Alves de Souza; aprovado parecer, pelo indeferimento, ao 
pedido de pensão de Ângela Du Bocage e posto em diligência os pro
cessos de Deusomar Ferreira Silva (.concessão de pensão}, Joaquim 
Fernandes de Oliveira (concessão de pensão) e de Ney Lopes de 
Souza (integralização de carência). l!m continuação, são aprovados 
os deferimentos ad referendum aos processos de concessão de pensão 
a: Ilda Pedroso Normaton, Therezinha de Jesus Leão Nogueira, 
Margarida Maria Rocha Isaac, Josidea Vieira dos Santos., Maria 
Luiza Centena Braun e Ligia Rocha Beutenmaller. Nada mais ha
vendo a tratar, às dezoito horas e vinte minutos é encerrada a reu
nião. E. para constar, eu Zélia da Silva Oliveira, Secretária, lavrei a 
presente Ata que, depois de lida e aprovada, serâ assinada pelo 
Senhor Presidente. 
As.: 

Senador Henriqne de La.Rocque Almeida, Presidente. 

INSTITUTO DE PREVIDilNCIA DOS CONGRESSISTA.S 

ATA DA 160 ASSEMBLEIA GERALORD!NAR!A, 
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 1978 

As nove horas do dia vinte e nove de março de mil novecentos c 
setenta e oito, na sede do Instituto de Previdência dos Congressistas, 
no 169 andar do Anexo I da Câmara dos Deputados, sob a Presi
dência do Senhor Senador Henrique de La Rocque Almeida, com a 
presença de vinte e oito contribuintes obrigatórios e cinqUenta e seis 
contribuintes facultativos, num total de oitenta e quatro associadoa, 
rea1izou-se a Assembléia Geral Ordinária do Instituto de Previdência 
dos Congressistas, a fim de, nos termos do disposto no artigo quinto, 
item I, alinca a da Lei número seis mil e dezessete, de trinta e um de 
dezembro de mil novecentos e setenta e três, conhecer o relatório da 
Presidência sobre o exercício financeiro e social de 1977. Aberta a 
scsslo, .o Senhor Presidente agradeceu o comparecimento e faz a 
leitura do Relatório, que é aprovado e serâ publicado à parte. A 
seguir, põe a palavra à disposição, ocasião em que o Senhor Depu· 
tados Passos Pôrto diz que, na qualidade de ex~Preaidente do IPC e 
seu atual Conselheiro, tem a satisfação de constatar a boa ordem 
administrativa e financeira do Orgão, o que não é de estranhar, uma 
vez que o seu Presidente, Senador Henrique de La Rocque, é por 
demais conhecido pela dedicação, competência e espfrito humano, 
haja vista a sua preocupação em fazer aprovar a Lei número seis mil 
quatrocentos e noventa e sete, publicada em nove de dezembro do 
ano próximo findo, que, além de melhorar sensivelmente a receita do 
Orgão, vem atender às reivindicações dos senhores contribuintes 
obrigatórios no sentido de lhes proporcionar maior tranqUilidade 
futura. O Senhor Presidente agradece a generosidade das palavras, 
transferindo os méritos desse trabalho a todo o Conselho e, par~ 
ticularmente, ao Conselheiro Deputado Laerte Vieira, mentor da 
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proposição. Prosseguindo, e por não haver mais quem deseje o uso 
da palavra, o Senhor Presidente encerra a Assembléia, solicitando a 
continuação do apoio até hoje dado pelos senhores associados a sua 
e a todas as adminiStrações anteriores e fazendo votos de contínuo 
progresso do Instituto. Nada mais havendo a tratar, às doze horB.s é 
encerrada a sessão. E, para constar, eu, Zélia da Silva Oliveira, Se. 
cretâria, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, serâ 
assinada pelo Senhor Presidente. - Senador Hrnrlque de La Rocq~ 
Almeida, Presidente. 

INSTITUTO DE PREVIDeNCIA DOS CONGRESSISTAS 

RELATÓRIO DE 1977 

Aos Associados do 
Instituto de Previdência dos CongressiStas 

1. Apresentaçio 

Cabe-me, como Presidente eleito para o ex.ercfcio de 1977/1979, 
cumprir o disposto no artigO 5"~, alínea I, da Lei n' 6.017, de 31 de 
dezembro de 1973, apresentando o Relatório das atividades da 
Instituição no ano soch3J de 1"~-4-77 a 31-3-1978. 

Inicialmente, quero agradecer aos meus antecessores, Presi
dentes e Conselheiros, o trabalho e dedicação empregados em suas 
gestões para que o nosso Instituto sobrevivesse em seus diflceis pri
meiros anos de vida, chegando à boa ordem em que o encontrei. 

Cumprido esse dever de justiça passo a resumir os princip.ã.is 
aspectos de nossas atividades no ano de 1977. 

l. Assistência Social 
Este Setor dos beneficies conCedidos pelo IPC, no ano transato, 

foi pouco aumentado, sendo concedidos auxílios-doença, aos 
associados e seus dependentes, num total de Cr$ 770.628,50. No 
entanto, em 8 de março do corrente, o Conselho DeliberativO apro
vou a Resolução n' 56/78, que amplia o limite parã a concessão 
desses auxílios, uma yez que o anteriormente estabelecido, face aos 
crescentes custos hospitalares, jâ se niinimizava. -

Na ârea de seguros, Continua s"endo mantido o· !imite inãltímo 
aumentado no exercício de 76/77, pata o seguro de vida, de 
CrS 300.000,00. As receitas advindas desse setor figuram nos 
demonstrativos de Receita e Despesa adiante incluídos. 

Cumprindo o disposto no Decreto Legislativo. número 96. de 
12-11-75, foi transferido aos beneficiários do saudoso Senador Paulo 
Guerra, o pecúlio captado dos Senhores Parlamentares, estando ain
da em poder do IPC o referente ao nosso eminente Senador Ruy 
Carneiro, até que se defina a situação de seus beneficiários. 

3. Financiamento aos Associado~ 

Este âmbito foi bastante aumentado em relação ao ex.erciCIO 
passado, particularmente no que concerne ao empréstimo pessoal 
que, para 589 contratos despendeu um total de Cr$ 13.109.514,00~ 
Além desses, foram concedidos 90 empréstimos especiais p-ara aquisi
ção de vefculos, no valor global deCrS 3.557 .500,00. 

4. Investimentos 

Os investimentos já feitos em imóveis nos trazem, ã.través de 
seus aluguéis devidamente reajustados na forma da Lei, uma receita 
mensal de CrS 270.815,00. As ações do Banco do Brasil jã de 
propriedade do IPC, foram aumentadas em 70%, em virtUde de 
bonificação e sUbscrição, passando a um total de 1.415.760. 

Além desses investimentos já por nós encontrados, fizemos 
aplicações a prazo fixo, com prazos de seis meses e um ano, no 
montante de Cr$ 4. 700.000,00, ao juro médio de 42,17% a.a. 

S. Quadro Geral do IPC 

Numericamente, é o seguinte o quadro do IPC~ 

a) Número de contribuintes: 
Obrigatórios ..............•............... 
Facultativos .... -., ~. ~. -..................•.. 
TOtal •••••••••••••••••••• ·-·-·-~-· •••••••••••• 

422 
762 

1.184 

b) Número de pensionistas: 
Ex-parlamentares ....................... -.,. 470 

355 Ex-funcionârios ........................... . 
Beneficiãrios: 
Viúvas e filhas maiores 
Solteiras ................................ _ .. 282 

103 
9 

1.21~ 

Filhos menores .............•........... _,_ •. 
Beneficiários especiais .................. , .. . 
Total .....•.......••.....•..•.•••..•.•.... 

BALANÇO GERAL 
(Exercício financeiro de l'~'-1-77 a 31-12-77) 

Receita 

1.100 -
1.200 
1.300 

1.400 

1.500 

3.100 
3.200 

1.000- Receitas Correntes 
Receita Tributária ............... . 
Receita Patrimonial .............. . 
Receita de Serviços 
Operacionais ... , ............... . 
Receita de Transferências 
Correntes ..•.•.................. 
Receitas Diversas ....... _ ......... . 
To tal da Receita ......... , ....... . 

Despeda 
3.000- Despesas Correntes 
Despesas de Custeio ..... . 
Despesas de Transferências 
Correntes ............. ,_ ........ . 

Total da Despesa ................. . 
Superávit líquido do 
exercício ........................ . 

6. Perspectivo 

CrS 15.610.959,48 
Cr$ 7.888.422,92 

CrS 294.363,29 

CrS 23.032.026,71 
os 77.872,92 

CrS 46.903.645-,32 

CrS 491.111,37 

Cr$ 38.306.446,36 
Cr$ 38.797.557,73 

CrS 8.106.087,59 

Fato que merece especial menção foi a promulgaçlo da Lei 
n' 6.497, em 7-12-1977, que altera as contribuições dos Senhores 
Parlamentares, passando estas a incidir sobre os subsídios fixo c 
variável, na proporção de 8% modificando o cálculo das pensões fu
turas em percentuais que variam de 26% aos oito anos a 100% aos 
35 anos de mandato, dos subsídios fixo e variável. 

Esta lei, hã. muito reivindicada pelos nossos pares, Só foi pos~ 
sível graças ao trabalho dos nossos Conselheiros, na área interna do 
IPC, e na área externa ao Eminente Senhor Presidente da República 
e ao DignísSimo Presidente do Congresso Nacional, Senador Petrô
nio Portella que, com a visão que lhes é peculiar, souberam entender 
os problemas e necessidades do homem público dedicado à causa 
Legislativa e de suas famnias, quando vêm a faltar. A ambos, pelo 
interesse e preocupações, os méritos dessa Lei. 

7. Conclusão 
Ao terminar ~te breve Relatório, desejo agradecer aos que, de 

qualquer forma, contribuíram para a situação atual do Instituto, diri
gindo-o com eficiência e rendendo sincera homenagem ao seu ilustre 
fundador, Deputado Monsenhor Arruda Câmara, (mico a ter, em 
tantos anos de história legislativa, a preocupaç!lo de instituir o siste
ma prcvidenciário para os que labutam na feitura das leis. 

Destaco também, nestes agradecimentos, o corpo administrati~ 
vo, do IPC, constituído de eficiente e leais servidores; destaCando o 
marcante zelo da Diretora, Zélia da Silva Oliveira, o Con!Clho Deli
berativo, sempre ilustre e interessado na defesa do Orgilo; às Mesas 
da Câmara e do Senado, pela compreensão e espírito colaborador 
manifestados, bem como aos Diretores-Gerais de ambas as Casas e, 
por seu intermédio, aos respectivos funcionários; aos Poderes Exe-
cutivo e Judiciário que têm sempre prestigiado esta Instituição e aos 
contribuintes em geral, sempre solidários e compreensivos nas nossas 
dificuldades. 

Termino fazendo votos de que esse estado de compreensão, con
fiança e entendimento permaneça por muitos anos, pois esta é a base 
real e necessária à solidez de nosso I_nstituto. 

Brasília, 29 de março de 1978. - Senador Henrique de La 
Rocque Alm~ld•, Presidente. 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

ATA DA 340 REUNIÃO, REALIZADA EM 18 DE NOVE.'dBRO 
DE 1977 

Às dez horas do dia dezoito de novembro de mil novecentos c se
tenta c sete, no Auditório Milton Campos, sob a Presidência do Sr. 
Senador Evelâsio Vieira, Vicc-Presidentc no exercício da Presi
dência, e a presença dos Srs. Senadores Agenor Maria, Cunha Lima, 
Adalberto Sena, Gilvan Rocha c Itamar Franco, e os Srs. Deputados 
Carlos Alberto Oliveira c Garibaldi Filho, reúne-se a Comissão- de 
Educação e Cultura, dando prosseguimento aos trabalhos para o 
exame da situação do desporto brasileiro. 

O Sr. Presidente, Senador Evelásio Vieira, após proferir algu
mas palavras elogiosas aos convidados, faz 'ingressar no recinto os 
Srs. Jarbas Pires Guimarães, Presidente do•Sport Club do Recife, 
Sérgio Noronha, Jornalista da Televisão e do Jornal O Globo e Luis 
Augusto, Jornalista da TV Record. 

t facultada a palavra ao Jornalista Sérgio Noronha que conde
na, durante toda sua exposição, a má administração do futebol brasi
leiro. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente, Senador Evelásio Vieira, conce
de a palavra ao Sr. J arbas Pires Guimarães, Presidente do Sport 
Club do Recife que, inicialmente, traça a história -do Cl_qb~. Conti
nuando o Sr. Conferencista acolhe a tese defendida pelo Jornalista 
Sérgio Noronha de que realmente precisa haver uma mudança na 
administração do futebol brasileiro e, finaliza ressaltando que é 
necessário providências urgentes no sentido de que haja uma para
lisação em determinadas partes que ferem diretamente a organização 
do futebol. 

Por último, é concedida a palavra ao Jornalista Luis Augusto, 
da TV Record de Brasília, que primeiramente reivindica a transferên
cia- do Conselho Nacional de Desportos - CND, para a Capital da 
República. 
· Depois de falar sobre a precária situação do desporto ·de Bra

sflia, finaliza solicitando à Comissão de Educação e Cultura a convo
cação de jornalistas, dirigentes ·e homens do Governo de Brasília 
para dar mais dinamização ao esporte na Capital. 

Após as exposições, foram abertos os debates, usando a palavra, 
por ordem de inscrição, os Srs. Senadores Gilvan Rocha, Cunha 
Lima, Itamar Franco e o Deputado Carlos Alberto Oliveira, além do 
Sr. Presidente, Senador Evelásio Vieira. 

Finalizando, o Sr. Presidente agradece os depoimentos dos ilus
tres convidados, assim como a presença dos Srs. Parlamentares e 
demais presentes e determina, em seguida, que as notas taquigrá
ficas, tão logo traduzidas, sejam publicadas em anex.o à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para cons
tar, eu, Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente ··ae Comis
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente e vai à publicação. 

ANEXO À ATA DA 34• REUN/ÀO DA COM/SSÀO 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO SENADO FEDERAL, 
REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 1977, 
DESTINADA A OUVIR AS PALESTRAS, SEGUIDAS DE 
DEBATES, DOS SRS. JARBAS PIRES GUIMARÃES. 
PRESIDENTE DO SPORTE CLUB DO RECIFE, SERGIO 
NORONHA, JORNALISTA DA TELEVISÃO E DO JOR
NAL "O GLOBO" E LU{S AUGUSTO, JORNALISTA DA 
TV RECORD DE BRAS{L/A, QUE SE PUBLICA COM A 
DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA 
COMISSÀO. 

PRESIDENTE: SENADOR JOÃO CALMON 
V/CE-PRES/DENTE: SENADOR EVELÁS/0 VIEIRA 

{NTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÃFICO 
DA REUN/ÀO. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira)- Vamos dar início à 
nossa reunião de hoje, com a presença do Sr. J arbas Pir_es Gui-

marães, Presidente do Spori Club do Recife, uma das glórias do 
esporte brasileiro; do jornalista Sérgio Noronha, da TV e do jornal O 
Globo do Rio de J~neiro e de Luiz Augusto, jornalista da TV Record. 

Inicialmente teremos o prazer de ouvir o depoimento do jor
nalista Sérgio Noronha. 

O SR. S~RGIO NORONHA -_ Em primeiro lugar quero pedir 
desculpas por ter faltado ao primeiro compromisso e por estar com 
problema na voz, mas quero reafirmar que me sinto honrado pelo 
convite que me deu a oportunidade de estar aqui. 

Prefiro ter uma conVersa informal a respeito da má· administra
ção do futebol brasileiro, partindo dos clubes, que são administrados 
de maneira amadorfstica c até passional - e a prova está, se os Srs. 
se lembrarem que nesse exato momento os jogadores estão reivin
dicando o recolhimento de seu Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, a que eles têm o direito, mas que os clubes se furtaram de 
fazer. Se somarmos o INPS que os clubes não recolhem, o imposto 
de renda que os c:lubes não recolhem, o Fundo de Garantia que ne
gam ao jogador e mais o 139 salário, chegaremos à conclusão de que, 
realmente, os clubes de futebol no Brasil são muito mal administra-
dos. -

1:: impossível que um funcionário burocrata não advirta a um 
dirigente de que ele está incorrendo em uma falta ao não recolher o 
Fundo de Garantia. Recentemente, por exemplo, no América, o joga-· 
dor Brãulio preparou petição para o recolhimento do Fundo de 
Garantia, providenciou as assinaturas de todos os seus compa
nheiros, entregou essa petição na secretaria do clube onde a mesma 
foi, simplesmente, engavetada. O clube desconheceu o direito do 
jogador e, em minha opinião, cometeu um delito. 

Dentro desse clima, desse amadorismo, vamos tirar o exemplo 
do Flamengo que recentemente teve a presença de seu presidente 
nesta mesma Comissão, como também, solicitando empréstimo à 
Caixa Econômica e ainda na terça-feira, tomou uma medida contra_Q 
televisionamento do jogo Flamengo/Fluminense. 

O Clube de RC:gatas Flame":_g~, que é o segundo colocado em pú
bhco no Campeonato brasileiro; aliás, acho que é o primeiro colo
cado, sendo o segundo em renda, que recebe 28%.dessa renda- esse 
clube que estã pedindo empréstimÓs, está vetando o televisiona~ 
menta- P.chei a mediQa intempestiva, mas acho que deve realmente 
cobrar da televisã.o - esse clube tem, em seu quadro de atletas, o 
jogador Zíco que percebe, entre salários e outros, 210 mil cruzeiros 
por mês. Ora, em minha opinião Z1co tem todo o direito de pedir 210 
mil cruzeiros por mês e acho que ele vale essa importância, mas cabe 
ao Flamengo saber se pode pagar esses 210 mil cruzeirOs por mês, 
inclusive porque esse salário puxa to.dos os outros para uma faixa 
mais afta. 

Para manter uma promessa eleitoral, de que no Flamengo não 
se vende nem chuteira velha, o presidente Márcio Braga foi obrigado 
a fazer um contrato que, entre outras coisas, arrasta seU clube ao 
estado de quase falência. Não é nenhuma inconfidência porque, hã 
poucos dias, o supervisor do Flamengo chamou os jogadores e disse 
a eles que todos poderiam ir à Justiça do Trabalho acionar o clube 
pelo não-pagamento de salários, já que havia um atraso de dois 
meses. Dois meses de salários atrasados do Zico totalizam 420 mil 
cruzeiros- quase que um apartamento pequeno. 

Assim, o clube faz um contrato com um jogador - _ e, 
repito:acho que o jogador tem todo o direito de pedir e de ganhar. 
Resta saber se o clube tem realmente condições de pagar esse salário 
- tendo o Flamengo pela frente um campeonato carioca em que, 
basta ir mal, para não ter rendas e não poder pagar seus compro
missos. 

O Flamengo deve ao INPS, ao Fundo de Garantia~ ao Imposto 
de Renda e, alêm disso, investiu 12 milhões de cruzeiros em dois joga
dores em precário estado de saúde. Estou dando o Flamengo como 
exemplo, não só por ser um clube da minha cidade, como por ser um 
clube de massa e também por ter tido seu presidente aqui em Bra
sília, recentemente. O Flamengo é apenas um de uma série de outros 
clubes que enfrentam os mesmos problemas e cometem as mesmas 
loucuras. 
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Pergunto: o empre:stimo vai resolver a situação do Flamengo? 
Não vai porque ele estâ em um campeonato também altamente defi
citário, um campeonato que tem, passando agora da administração 
clubística para a administração geral do futebol, doze clubes ren
táveis e cinqUenta que vão a reboque desses doze; um campeonato 
em que alguns clubes - e o Botafogo fez isso esta semana - estão 
pagando para jogar; um campeonato que acaba de criar, com seu 
regulamento, um problema sério: alguns clubes contrataram joga
dores para formar times e entrar no campeonato de maneira mais ou 
'menos brilhante, mas fracassaram na 2• ou 3• rodada. Esses clubes 
estão dispensando jogador: cinco, trCs, oito, e o regulamento do 
Campeonato brasileiro preve que um jogador inscrito por um clube 
não poderâ jogar por outro até o término da competição. Ora, essa 
competição termina em fevereiro do ano que vem. Assim, o cidadão 
contratado por um clube vê esse contrato rompido unilateralmente, 
fica desempregado e não tem onde trabalhar - é uma situação que 
contraria, entre outras coisas, os direitos humanos: negam ao ci
dadão o direito de trabalhar. 

Em minha opinião, deveria haver um processo em que o clube 
que dispensa o jogador, o manda embora com um contrato vigente, 
deve ser encostado na parede, deve-se penhorar as traves, as bolas, 
tudo dentro do clube, para pagar o jogador porque ele é que nilo 
pode passar os meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro 
sem receber um tostão e sem ter onde trabalhar. 

~ um capeonato de regime falido há dois ou três anos devido ao 
gigantismo, ao mímero de clubes, ao critério polftico com que ele é 
feito e elaborado, devido à maneira errada com que é feita sua 
tabela. Mas, a cada ano, esse campeonato cresce: começou com 42 
clubes, deve estar atualmente com 62 e no próximo ano nos ameaça 
com 70 clubes. Ainda hoje, no Jornal do Brasil há a notrcia de que o 
Presidente da CBD, Heleno Nunes, foi a Niterói e um grupo de pes
soas disse a ele: .. estamos fundando aqui um clube - o Niterói -
que, no próximo ano deverá disputar o campeonato carioca e, em 
1979, deverá disputar o campeonato brasileiro. 

Vejam que ameaça paira sobre esse futebol: um clube que ainda 
não existe, jã se propõe a disputar o campeonato brasileiro em 1979. 
Evidentemente que as pessoas só fizeram essa proposta porque 
sabem que há receptividade. Se houvesse um critério um pouco mais 
sério no campeonato brasileiro~ ninguém ousaria chegar perto do 
Presidente da CBD e dizer um absurdo desses. Isso porque esse clube 
vai ser fundado, vai jogar no campeonato e vai ser sustentado pelo 
Corinthians, pelo Flamento, por alguns clubes comõ -o --Sport, o 
Santa Cruz ... Esses clubes sustentam o restante que está aí apenas 
para servir de prestígio poHtico a uma série de pessoas, em um 
processo que a médio prazo vai levar os clubes brasileiros à falência. 
Basta lembrar, apenas para encerrar, que esse campeonato brasileiro 
termina agora em fevereiro e emenda em outro campeonato brasilei
ro de 70 clubes. Não hâ torcedor que agUente, por mais .. doente que 
sejan: sair de um campeonato brasileiro, nilo ter seu 
campeonatozinho regional e enfrentar outro campeonato brasileiro. 
e inteiramente fora da rC"alidade e tira, inclusive, o espírito de 
rivalidade que é a coisa mais importante do futebol. 

Se alguns dos Srs. perguntarem a um torcedor do Corinthians 
em São Paulo, o que é mais importante: ser campeãO brasileiro ou 
paulista, ele vai responder que é paulista. Isso porque ele quer 
.. gozar" o vizinho, ele quer comemorar na cidade dele, ele quer 
disputar até com um sujeitO de Campinas. Assim, até esse encanto do 
futebol está sendo roubado pela má administração e por um regime 
que, estou tentando mostrar aos Srs., vai levá-lo à falência: os 
descontos, além de 5% da Confederação Brasileira de Desportos, 5% 
da Federação local, o clube visitado ainda tem que pagar o juiz, bola 
e hospedagem do visitante. Ora, se já paga 5% à CBD porque a CBD 
não arca com essa despesa'? 

Em um programa de televisão no ano passado, perguntei ao 
diretor de futebol da CBD quais os clubes que haviam tido mais 
lucro que a CBD. Ele consultou os papéis .e respondeu, envergonha
do: Corithians. Isso quer dizer que, na competição, o grande lucro 

pertenceu à CBD. E quase como que um jogo de carteado: o lucro 6 
quem dá a mesa e o baralho. 

O SR. EVELASIO VIEIRA - Esse foi o depoimento do jor
nalista Sérgio Noronha, da TV e jornal O Globo do Rio de Janeiro. 

Prazerosamente registramos as presenças dos Srs. Senadores 
Agenor Maria, representante do Rio Grande do Norte; Cunha Lima, 
representante da Parafba; Itamar Franco, representante de Minas 
Gerais, Adalberto Sena, representante do Acre; Deputado Federal 
pelo Estado de Pernambuco, Carlos Alberto Oliveira; e Conselheiro 
do Sport Club Recife; Deputado Estadual doRio Grande do Norte. 
Garibaldi Filho e, também, do Senador Gilvan Rocha, representante 
do Estado de Sergipe. 

Ouviremos, agora, o depoimento do presidente do Sport Club 
do Recife, Sr. J arbas Pires Guimarães. 

O SR. JARBAS PIRES GUIMARÃES - Sr. Presidente, 
Exm9s Srs. Senadores, Deputados Federais, Senhoras e Senhores; o 
Sport Club do Recife, a Sociedade de Sócios Esportivos de Pernam
buco, sente-se orgulhoso neste honroso convite recebido do Senado 
Federal, através desta Comissão, que demonstra, assim, um acurado 
espírito parlamentar ao trazer forças representativas da imprensa e 
todo um contexto do complexo que forma hoje o desporto nacional 
para dar subsídios, apresentar soluções e medidas que possam elevar, 
cada vez mais, o esporte brasileiro em seu setor profissional que é, 
especificamente, o futebol, ou em seu setor amador. 

Ao Ex.m• Sr. Senador Evelâsio Vieira, os parabéns daqueles que, 
no norte do País, se sentem honrados com a lembrança de um convi
te, bem como as congratulações de todos os que constituem o Sport 
Club do Recife. 

Antes de apresentar alguns depoimentos e medidas que pensa 
adotar, a diretoria do Sport Club do Recife, para a melhoria dos 
desportos nacionais, gostaria de traçar um perfil- e permitam-me a 
imodéstia - do que é o Sport Club do Recife: é uma organizaÇão 
sócio-esportiva, com uma estrutura orgânica similar à de quase tOdas 
no País, com 77 anos de existência, 28 mil sócios ativos, um 
complexo sócio-poliesportivo que é hoje o orgulho dos pernambuca
nos e, por que não dizer, dos nordestinos, onde três gerações de 
companheiros construíram, em um trabalho de paroquianos, sem 
nenhuma ajuda de poderes públicos quer municipal, quer estadual
e só agora, através do MEC, recebemos uma verba de I milhãg e 
meio de cruzeiros - 10 mil metros quadrados de área de lazer em 
urna região pobre, subdesenvolvida, como a do Nordeste do País. 
Esse complexo foi avaliado recentemente pela Câmara Imobiliária 
do Recife na ordem de 350 milhões de cruzeiros e abriga quase todas 
as modalidades esportivas, além de intensa movimentação social. 
Pertencem aos seus quadros quase 2.000 atletas amadores; o 
voleibol é esporte que já tem hegemonia em Pernambuco; o basquete
bol lidera atualmente o campeonato para a conquista de um título 
inédito para o Brasil, de decacampeão, com dois jogadores perten
centes à seleção brasileira; no hockey-patins, jâ representou Per
nambuco em cinco campeonatos sul-americanos, conquistando um 
deles, hoje abriga, praticamente, todas as modalidades de esportes, 
em Pernambuco. 

Campeão por diversas vezes, de ciclismo, hexacampeão de 
remo, representou ultimamente Pernambuça ern todas as guarnições 
com atletas do Sport Club do Recife, conquistando para Pernambu
co o pentacampeonato norte-nordeste de remo, ganhando todos os 7 
páreos dos quais participou. t:: tetracampeão de ténis; em natação 
inicia-se nas modalidades .. mirim" e "juvenil", com títulos já 
conquistados e grandes perspectivas de conquistas dos títulos de 
.. adultos-feminino e masculino". 

Campeão de judô e karatê e, recentemente, no domingo p. pas
sado, conquistou o primeiro campeonato de atletismo de Pernam
buco, com 8 provas vencidas das 10 disputadas, pertencendo a seus 
quadros um recordista mundial em sua categoria, quando conquis
tou brilhantemente, para as cores do Brasil, aos 16 anos, dois títulos 
para nós inéditos: campeão mundial juvenil de 100 e 200 metros ra-
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sos, o nosso atleta Pedro Ivo que é uma das grandes esperanças para 
as próximas olimpíadas em defesa das cores brasileiras. 

Tudo isso é um complexo, como disse anteriormente, sócio
poliesportivo, todo ele construído e fundamentado na paixão pelo fu
tebol, que pertence a todas as gerações do Sport Club do Recife. E to
dos somos conscientizados de que o grande carro-chefe, a grande lo
comotiva desse complexo é o futebol, por ser apaixonante, por ser a 
razão de ser do próprio clube e é nele que a diretoria exe_cut_iVa tem 
que galgar todos seus esforços e recursos, para que possa realmente 
dar a todo o complexo orgânico do clube, aquela motivação, condi
ção sem a qual hâ um esvaziamento, hâ um reflexo não só na parte 
social do clube, mas atingindo também a parte amadorista. 

A fllosofia da diretoria do Sport Club do Recife, nesse complexo 
do futebol (falha na Gravaçãa), como disse com propriedade o 
debatedor e grande jornalista Sérgio Noronha, cheio de erros 
administrativos, dos dirigentes amadoristas - e todos nós somos -
apaixonados como qualquer torcedor, porque o futebol é, antes de 
tudo, um desporto apaixonante, fundamentado na boa intençilo_d~ 
levar àquela comunidade, o prazer, os poucos momentos de satisfa
ção que são as vitórias nos campos de luta. 

Realmente cometemos erros~ foi válida toda aquela crítica: esta
mos conscientes; é um exame de autocrítica perfeito e realmente tem 
que haver uma mudança também na mentalidade dos dirigentes do 
futebol brasileiro- e o MEC poderia contribuir para esse trabalho, 
sobretudo na organização de cursos para que tivéssemos oportunida
de de um mestrado, especificamente, na administração de empresa5-
clubes. Diria ao jornalista e aos Srs. Senadores aqui presentes, a 
matéria-prima de um clube de futebol ~ a emoçilo. M-Cdidas 
administrativas são importantes não s6 no campo particular dos clu
bes, mas tambm no campo administrativo dos órgilos governa
mentais - e reputo da maior valia esses debates que foram brilhan
tes e inteligentemente e em boa hora solicitados por esta Comissilo 
do Senado - onde uma série de medidas administrativas governa
mentais poderiam dar um respaldo, nilo financei;o, mas uma 
estabilidade, com rentabilidade fixa, para que os clubes brasileiros 
possam realmente minimizar o efeito desta matéria-prima, que nós 
dirigimos, que é a emoção. Dentre elas, a liberação por parte do 
CND da proibição da comercialização de marcas nos uniformes dos 
clubes brasileiros - cada clube procurando, logicamente, não tentar 
descaracterizar o seu uniforme. 

Das rendas dos jogos de futebol, como bem sabem os Srs. que 
acompanham a série de debates e como bem frisou, aqui, o meu 
antecessor, Sérgio Noronha, fica muito pouco para aquele que faz o 
espetãculo, a ponto de o Botafogo pagar para jogar no último feria
do, dia 15, quarta-feira. Mas, a Loteria Esportiva, que utiliza 
indevidamente os nomes dos clubes e cataliza para si a emoção e a 
motivação dos aficcionados dos respectivos clubes, é a grande 
aquinhoada dos testes que todos nós pagamos- até o momento foi 
- e estã sendo, gradativamente, supermotivada a cada semana. 

Parece-me que, neste campo, o legislador brasileiro terá que 
acomodar a distribuição de todas as idéias apresentadas nas últimas 
reuniões dos Presidentes das Associações de Clubes do Bra,!!il, e a 
mais válida seria aquela que evitaria o tráfico das influências na 
formação dos testes, e ficariam a cargo da caixa esportiva que tem 
um percentual de I 0% sobre o fatul;"amento bruto de caQa teste, as 
despesas dos órgãos oficiais, regionais e do campeonato nacional 
para que os clubes pudessem ter a renda bruta, e torná-la Uquida 
para os clubes. 

Se se fizer, hoje, uma análise da mMia que vem alcançando por 
semana, nesses 11ltimos testes, de 150 milhões de cruzeiros por teate, 
de que participa a Caixa Econômica Federal- e 10% si'lo 15 milhões 
de cruzeiros, o multiplicador são 52 testes por ano - veremos que 
vultosa soma vai para os seus cofres, com pequenas despesas 
administrativas, para utilizar o noine do Flamengo, do Corinthians e 
do Sport Club do Recife, e de tantos outros clubes que possam 
realmente participar e motivar, em cada teste, o seu aficcionado. E 
provou esta tese, na 11ltima reunião da Associação de Clubes que, 

quando hâ a paralisação do futebol no Brasil, no perfodo da 
obrigatoriedade das férias dos atletas profissionais brasileiros, os 
testes caem vertiginosamente para cerca de 50, 40 e até de 30% do 
volume mêdio apostado em cada teste onde tem os grandes clubes 
brasileiros participando. 

Não seria válida a idêia de dar um ,percentual a cada um dos par
ticipantes do teste, ou seja, 26 participantes em cada um, porque aí 
entraria o tráficO de influências: o homem que arma os testes seria 
milionário, em pouco tempo. Parece-me que a forma ideal, mais jus
ta, porque cada clube iria receber proporcional ao seu prestígio em 
cada Estado ou em cada cidade onde ele participe, seria a da Caixa 
Económica arcar com a responsabilidade de entregar a renda bruta 
liquida aos clubes e, ainda, perante cada Federação, com as taxas 
cobradas que todos nós já conhecemos, CBD, no caso de 
campeonato nacional, federação, juízes, enfim, bilheteiros e todas as 
outras despesas de jogos. 

A regulamentação também do direito de arena tão bem 
reivindicado pelo nosso cc-irmão Clube de Regatas Flamento do 
Rio de" Janeiro, aos rádios e à televisão parece-me uma das mais jus
tas aspirações dos clubes brasileiros. Haja vista quanto vão pagar as 
emissoras de rádio e televisão, agora, para fazer a cobertura, em 
1978, da Copa Mundial. Parece-me que cada canal de emissora 
pagará a soma de 800 mil cruzeiros para ter o direito de transmissão 
dos jogos da Copa para o Brasil. Faltam-me dados precisos porque 
me parece vai ser feito um pool das emissoras de televisão e as cifras 
são astronómicas para os patrocinadores da Copa Mundial, no caso 
a Argentina. 

Na relação atleta-clube, também outro ponto do aspecto tão 
bem decantado e frisado pela imprensa brasileira, que é do conheci
mento de todos, hã uma inovação feita pelo Flamento e há., também, 
uma inovação feita pelo. Sport Club do Recife. A lei do passe, que 
perri1ite a cada atleta com mais de 3 anos um percentual de 15% de 
participação pela venda do seu atestado liberatório parece-me 
completamente superada. 

O Sport Club do Recife inovou, como fez o Flamengo, na 
participação dos seus atletas por gratificação de jogo nas rendas que 
eles participem, dando, assim, um incentivo para que sempre se man
tenha o clube com boas arrecadações. E, só com vitórias, o clube 
poderã ter boas arrecadações. Mas, também, procurou um 
relacionamento com os seus atletas, inédito no Brasil. O atleta do 
Sport Club do Recife tem hoje um percentual progressivo, numa 
progressão aritmética, à medida das conquistas de títulos pa:ra 'o 
clube, já que a finalidade não é lucrativa e o clube só pode distribuir 
rendas, receitas, lucros, quando há algo a distribuir. Como rio clube 
não há a intenção da distribuição de lucros, porque o grande lucro 
do clube é o título, o Sport Club do Recife fez uma tabela progressi
va para as conquistas de titulas e o jogador ou o atleta participa 
deste percentual progressivo, independente do tempo de serviço 
prestado ao clube. 

Isto evita uma distorção maior porque a tabela começa arit
mética e, depois dos 3 anos, passa a ser geométrica. Quando isso 
acontece, o atleta- que é o comum boje no futebol brasileiro- ao 
ter garantida a sua participação de 15%, num atestado liberatório, 
quando de uma venda, se insiste o clube numa renovação de contrato 
- aí especificamente vem o exemplo de Zico, foi o do Robert_o, no 
Vasco da Gama, jogadores egressos das divisões inferiores do clube 
- com mais de 3 anos de permanência no clube, com a participação 
de I 5%, veio o mercado da bolsa natural, da valorização do atleta 
que, dentro da sua remune_ração, computa os 15% que ele deixaria de 
receber numa venda do seu atestado liberatório. E, com essa tabela 
feit~ e inovada pelo Sporte Club do Reei~~· no Brasil, o atleta pas
sando de uma progressão aritmética, se ele deseja uma venda ime
diata, em virtude daquela pequena particiPação inicial de 6 meses, de 
t ano, ele tem na duplicação da mudança para a ~ométrica o de
sestímulo de ir para um outro clube, onde ele só vai ter realmente a 
participação após 3 anos de sua permanência. Com isso, melhora o 
relacionamento, interessa ao clube a valorização do atleta na bolsa, 
no grande cenário brasileiro, interessa a ele vitórias, que irão 
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valorizâ-lo e ele vai ter um percentual independente dos 3 anos de 
partidJ)aÇão e de permanência no clube. 

Outro aspecto da maior importância e onde se fundamenta a 
grandeza dos dois maiores clubes de Pernambuco- perdoe-me a ter
ceira força, o Clube Nâutico Capibaribe- se fundamenta na parti
cipação na propriedade que tem o Sport Club do Recife e, hoje, o 
Santa Cruz Futebol Clube, do seu estádio próprio, porque a 
manutenção de um estádio é muito aquém das próprias receitas que 
eles geram, ou seja, as rendas parelelas de bares, de carnês de conser
vação de cadeiras cativas, das publicidades nos estádios de futebol. E 
quando o estádio é oficial, quer municipal ou estadual, no caso espe· 
cífico o Maracanã, o Flamengo com o Vasco da Gama num grande 
clássico decisório de um título, a participação do Flamengo ou do 
Vasco da Gama vai, exclusivamente, sobre a renda !fquida quando 
ele deixa de participar de toda aquela massa publicitária que o Mara
canã tem e vende- e caro- anualmente. Deixam de participar, Fla
mengo e Vasco, daquela receita dos bares, quando o espetáculo foi 
feito por eles. Então esse direito de arena tem que ser estendido à 
participação, em caso de estádios oficiais, nas publicidades, nas ven
das paralelas dos estádios porque para a abertura do estádio, para a 
manutenção de todo o corpo de funcionários Que têm os estádios, 
para isto, o Maracanã cobra um percentual de I 0% para a renda de 
campo. Não necessita ficar a ADERJ com a participação integral da 
venda anual de publicidades, das vendas dos bares e vendas de carnês 
para as cadeiras cativas. 

No setor amadorista achamos que o Governo procurou inovar, 
procurou dar aquela força propulsora, haja vista que os números que 
conseguimos nas Olímp[adas não refletem, realmente, o poder do 
povo brasileiro, em se comparando com outros esportes como o 
futebol. 

Tentou o Governo trazer o exemplo da América do Norte para 
o Brasil, tentou massificar o desporto amador, através das universi
dades. Numa conversa informal, o meu antecessor Sérgio Noronha 
deu-me mais subsídios para apresentar aos Srs. 

Na universidade, a faixa etária para o ingresso na vida uníver
sitâria estã em torno dos 18 anos e, nessa idade, o universitãrio jã 
tem um potencial técnico em qualquer modalidade, ele jã participa 
desse desporto num clube sócio~esportivo, ou numa ~n_tidade pa
ralela. E não será, também, quando ele tenha uma formação orgâ
nica quase completa que se tente massificar o desporto amadorista. 
Jâ havendo, no Brasil, uma infra-estrutura física e humana, dentro 
dos próprios clubes sócio-esportivos brasileiros e todas. as outras ins
tituições correlatas, toda essa vultosa soma que foi dada nos campos 
úniversitãrios para dotâ-las fisicamente para a massificaÇão do des
porto amador brasileiro, creio que se se tivesse, naquela oportuni
dade, tentado junto à infra-estrutura existente, ou seja, os clubes 
brasileiros, nós hoje estaríamos realmente com melhores números 
nas Olimpíadas que disputaremos ou que disputamos. 

e verdade que temos, hoje, no desporto amador vârias ajudas 
através do MEC- DED, atravb do CMD, que também pertence ao 
MEC, através do lmposto' de Renda quando fez, com liberalidade, 
um incentivo aos doadores, quer da pessoa flsica ou ji.trfdica, para 
que possa realmente abater de sua renda bruta ou, no caso, das des
pesas fixas administrativas de uma empresa, toda aquela doação fei
ta anualmente aos <:lubes que detém mais de 3 modalidades de des
porto olímpico. Mas, acreditamos, ser muito pouco para tentar essa 
massificação através da infra-estrutura jâ existente. Acreditamos 
que, através do próprio MEC ou num estágio mais avançado, a cria
ção do Ministério do Desporto para haver um especifico comando 
do desporto nacional, seria uma solução mais objetiva, que se desse 
aos clubes brasileiros que praticam mais de 3, 4 ou S esportes oUmpi
cos, condições e infra-estrutura humana, atraves de convênios, como 
agora mesmo firmou o Sport Club do Recife com um dos grandes 
~átrocinadores, um dos grandes fabricantes de refrigerantes do 
mundo, com sede em Atlanta, na Geórgia. Estado irmão, de Per
n,ambuco,' firmou um convênio de intercâmbio de t6cnicos das 
diversas modalidades. Agora, nas férias, vão todos os t6cnicos e tra
balhadores fisicos do Sport Club do Recife para Atlanta, Geórgia, 

levar subsídios para o futebol americano porque, lã, essa instituição 
construiu, em menos de 10 meses, 26 campos de futebol, de tamanho 
oficial, na medida 110 x_ 75, com piso plãstico, para o desenvolvi
mento do futebol de Atlanta, na Geórgia. E, só a verba dessa com
panhia vai à alta soma de 46 milhões de dólares para desenvolver e 
massificar o futebol nos Estados Unidos. E,_de lã, vêm para o Sport 
Club do Recife os técnicos de futebol, natação, os preparadores fisi
cos que eu reputo um dos pontos básicos em que se deve funda~ 
mentar não só o futebol como o desporte amador, que~ a prepara~ 
çào física dos atletas, e no caso específico do_ Brasil, ela está muito 
aquém do que hoje existe mundialmente. 

No setor administrativo extra-clube, no comando do desporto 
brasileiro, na CBD, aí reside, na nossa opinião, juntamente com as 
federações, algumas das grandes distorções que nos levam, a nós 
amadoristas dirigentes Cometer, realmente, grandes equivocas e a 
não poder participar, elevando mais o futebol brasileiro, em vista do 
que se criou na CBD, em determinado pedodo do futebol brasileiro: 
uma verdadeira oligarquia pois ainda existem em vários dos seus 
departamentos, homens-chaves no comando desse setor, com todos 
os vícios, de uma época superada do futebol brasileiro. 

Existe, especificamente, no comando do futebol de Pernambuco 
uma das maiores distorções que vejo no Brasil: a de se perpetuar um 
homem que estâ, há 22 anos, fundado na manutenção desse seu 
prestfgio, nos 22 anos de mordomia em que funciona no Estado de 
Pernambuco, para manutenção dos seus votos e pressão dentro da 
CBD, a fim de eleger, sempre, o Presidente daquela entidade. A situa
ção era a tal ponto gritante que a Federação, especificamente Federa~ 
ção Pernambucana de Futebol, tem, dentro das prestações de contas, 
gi'ã:rides verbas desviadas a titulo de mordomia para os desportos 
amadoristas, não só de Pernambuco, como de outras federaÇÕes do 
Norte e Nordeste. Tira-se, daqueles 9 clubes que participam do 
campeonato pernambucano, verbas e mais verbas, taxas e mais taxas 
para fornecer aos desportos amadores. Como a confederação ~ bra
sileira de desportos, lá votam os presidentes de federações de tanis, 
basquete, vôlei, enfim, de todos os desportos amadores, há uma 
necessidade do Presidente da Federação Pernambucana de Futebol 
da manutenção desse númerO imenso de Federações que ele domina, 
no Norte e Nordeste, para poder com a sua bagagem, ser um pCso 
forte nas decisões da CBD. 

E necessário que, urgentemente, sejam tomadas providências, 
no sentido de que haja uma paralisação em determinados pontos que 
ferem diretamente a organização do futebol. E verdade que os Srs. 
legisladores, num decreto-lei, proíbem a reeleição pela segunda vez 
mas, tenho a impressão de que houve um equívoco quando_ permitiu 
a homens que estão há 22 anos como Presidente da Federação 
Pernambucana de Futebol a custa, repito, de uma mordomia de 22 
anos, poder ser reieito mais duas vezes, seis anos, porque o mandato 
é de três. 

O exemplo está na Diretoria da Federação Paulista de Futebol. 
No primeiro ano de mandato dessa diretoria, procurou ouvir a opi
nião pública, fez pesquisas para saber porque o povo paulista se afas
tou dos estádios e partiu para um campeonato do regulamento, do 
organograma do campeonato paulista de 1977, a uma renda recorde 
bruta de CrS 150.000.000,00. E não se venha a admitir que foi a evo
lução do Corínthians que chegou_ a essas cifras, porque essa cifra de 
CrS 150.000.000,00 fazia parte da previsão orçamentária da Federa~ 
ção, votada antes do início do campeonato, pelos próprios clubes. 

Lá, senti por diversas vezes, lá participei de diversas assembléias 
gerais por liberalidade da sua diretoria e auscultei os clubes e senti 
que, aquela casa, a partir de determinada época passou, realmente, a 
ser a casa dos clubes, o nosso sindicato, voltado unicamente para o 
interesse dos clubes que fazem parte daquela federaçlo. 

As melhorias de ordem técnica, que poderia sugerir aos Sn. 
Legisladores, é fundamentalmente, para que haja, como falei ante
rioimente, esse intercâmbio da maior importância dos técnicos do 
exterior com os técnicos brasileiros porque, vejamos o futebol, espe
cificamente: na nossa hurhilde opinião, entendemo& que o Brasil 
vive, hoje, uma entressafra de bons técnicos e de.bons_atletas, fruto 
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de uma parada que houve em determinada época, justamente neste 
relacionamento, neste intercâmbio porque nós todos sofremos neste 
O:ltimo campeonato mundial, o dissabor de ver a Comissão Tf:cnica 
se dizer supreendida com o futebol da Holanda. Eu renovo, ao encer
rar essas minhas explanações, modestas, os agradecimentos a esta 
Comissão, levando ao seu conhecimento que consta dos Anais da 
última reunião do Conselho Deliberativo dos Esportes um voto de 
louvor a esta Comissão que, pela primeira vez, estA procurando anga
riar subsídios para o fortalecimento e engrandecimento do desporto 
nacional. Mais uma vez, parabéns, a esta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira)- Acabamos de ouvir a 
manifestação do Dr. Jarbas Pires Guimarães, Presid_ente do Sport 
Club do Recife. Aquí, em Brasllia, a TV R~cord vem prestando 
valiosa contribuição em favor do desenvolvimento do esporte, parti
cularmente do futebol. Ouviremos, agora, o pronunciamento do 
jornalista Luiz AUgusto, da TV Record de Brasflia. 

O SR. LUIZ AUGUSTO- Sr. Presidente, recebemos até com 
um pouco de surpresa esta lembrança da Comissão, quando fui cha
mado para um depoimento. Surpresa, porque Brasnia está sempre 
relegada a segundo plano em quase todos os setores. 

Vejo, na minha frente, um homem que batalha por BrasRia, o 
Senador Itamar Franco, que, até às vezes, vai à Rodoviária saber dos 
seus problemas, porque estã chovendo nos ônibus e nos passageiros. 
Sou daqueles que adoram Brasflia, meus filhos silo de Brasflia e não 
permito que Brasflia fique no esquecimento. Gostaria, antes de 
iniciar qualquer coisa, de pedir a V. Ex•, Sr. Presidente, que convo
que mais jornalistas de Brasfiia para falar aqui, que traga mais escla
recimentos, porque nós estamos num plano secundário, como o inte
rior estâ para a CBD, que é a madrasta do desporto brasileiro. 

Nós não admitimos que o CND. que é um órgão do Governo, 
sujeito às ordens do Minist~rio da Educação, permaneça no Rio de 
Janeiro quando deveria estar em Brasflia. Se o Ministro Ney Braga, 
se outros Ministros permanecem em Brasma, por que o CND perma· 
nece no Rio de Janeiro? A CBD não, porque a CBD é um órgão que 
pode ficar em quillquer lugar e essa guerra para trazê-la para Brasfiia 
é bobagem. O CND não, ele deve vir para Brasflia, deve estar em Bra· 
sf1ia e a participação do homem de Brasflia, dos jornalistas, talvez, 
traga alguns frutos a esta Comissão. 

Nós, Sr. Presidente, jâ temos 17 anos de Brasflia, uma geração jã 
se vai, outra vai entrando e nós não temos nada_! _O futebol de 
Brasília não existe, porque não há interesse de certos órgãos do 
Governo, da própria população do Plano Piloto, que vem hoje de 
São Paulo, torcendo para o Corinthians para o Palmeiras; que vem 
do Rio de Janeiro, trazendo o Flamengo no coração; que vem de 
Goiás -trazendo o Goiás e que vem de Pernambuco, trazendo o 
Spon. Então, a nossa intenção - desculpem-nos os Senhores - é 
mais para combater o homem do Plano Piloto, porque a esse não 
interessa o desenvolvimento do desporto brasiliense. Por que não 
interessa? Não interessa porque ele vai se sacrifiCar, vai deixar o seu 
lar, deixar de ver a suá novela, o seu futebol direto, para ir ao Está
dio Pelezão, ou então para ir a uma cidade satélite. A nossa campa
nha, o nosso interesse, é fazer com que o Governo críe; aumente es
ses estãdios nas cidades satélites, para que as cidades satélites, além 
de terem o divertimento necessário, possam engolir o Plano Piloto. 
Quando vocês do Plano Piloto, nos assustarem, as cidades satélites já 
estarão aqui dentro. Então, o futebol poderá subir. 

Tenho um filho de 14 anos que não se sujeita a ír a um campo de 
futebol em Brasília, porque ele nasceu na frente de uma televisão. 
Tentei fazer com que ele torcesse para o meu clube, ele quer ser 
flamenguista. Então, é um vício tremendo, danado, de Brasília,- a 
televisão. Isso é uma incoerência, sou um homem de televisão, mas a 
televisão pode {er o seu futebol direto, pode também levar os nossos 
filhos, as nossas mulheres, as nossas irmãs ao camJ?O de futebol. Até 
quando nós ficaremos na frente -da televisão? O que poderemos espe
rar da geração futura? Nada. E não há cidade alguma do Brasil em 
que se possa praticar tão bem o esporte, de modo geral, como Brasí
lia. Os Srs. vão ao Iate, ao -cota Mil, ao Minas Brast1ia, ao Dom 

Bosco, ao Marista. Os melhores professores de educação flsica estão 
em Brasflia, mas hã uina mentalidade de fora, dentro de Brasília e is
:so é em que nós esperamos, os Srs. nos ajudem. Nós temos proble
mas sérios, os Srs. passam todos os dias, quando vão ao Palâcio do 
Governo, por este mostrengo que é o Estádio Presidente Médici, que 
não se conclui. Qual o motivo? A firma pede CrS 15.000.000,00 mais 
correções monetárias, o Governo acha muito, lá se vão quatro anos, 
não se resolve um problema. Então, nós somos obrigados a jogar 
futebol no Gama, que é o necessário, jogar futebol em Taguatinga, 
mas o grande público não tem aonde ir. O futebol mineiro só 
melhorou depois do Mineirão, o futebol goiano só melhorou depois 
do Serra Dourada, o futebol penambucano só melhorou depois dos 
outros clubes. E Brasília, quando é que teremos a nossa oportunida
de? O meu filho estã em Montreal, e pelo pouco futebol que ele joga, 
hoje, participando de algumas peladas no Canadá, ele já paga o seu 
estudo. 

Então, é a necessidade que todos nós temos, de fazer com que 
nossos filhos pratiquem o esporte cm Brasnia, é o iatismo, o basque
te, o vôlei. Nós temos, em Brasília, a AUDE, Administração das 
Unidades Desportistas e essa administração é quem promove 
alguma coisa para o lado do Governo; temos um DEFER, ligado ao 
Governo, à Chefia do Gabinete do Distrito Federal que deveria 
promover as coisas, mas, talvez, não tenha verbas suficientes, não 
tem uma filosofia e acho que nós deveríamos mudar a mentalidade 
do povo, motivar a ida de todos, mais um pouco, aos campos de fute
boL 

Lutar para que o CND venha para Brasflia, é fazer com que o 
Sr. Heleno Nunes não se esqueça mais nenhuma vez de Brasília, para 
colocar a Ponte Preta numa posição que interessava, politicamente, à 
Ponte Preta e não ao CEU B. 

Dizia, então, o Sérgio Noronha, que os clubes do Estado do Rio 
estão se preparando para entrar no Campeonato NacionaL Fazia, 
outro dia, uma entrevista com o Sr. Heleno Nunes, no Hotel Nacio
nal, e ele parou a entrevista para abraçar o Prefeito de Dourados, em 
Mato Grosso, e dizer a ele: "o seu clube vai entrar no próximo 
Campeonato Nacional". Dourados, se não me engano, tem trinta 
mil habitantes, deve ter cinqtlcnta mil em toda a região. Então, o Sr. 
Heleno Nunes sai distribuindo vagas para o Campeonato Nacional. 

OutrO dia, num jogo entre Londrina e o Brasília, numa renda de 
Cr$ IIS.OOO;OO, sobraram Cr$ 72,00 para o Brasília. O Campeonato 
Nacional já nasceu dcficítãríci. ü Campeonato Nacional, que deveria 
ter o campeão e o vice-c:itTipeão, daria mais gosto -no interior e os 
convites surgiriam de acordo com o rendimento, com·a possibilidade. 

Nósji temos um campeonato com 62 clubes; no próximo ano já 
iremos ter uns 82 e em 1980, pela palavra do Sr. Heleno Nunes, vai 
ser de 112. Teremos um campeonato- você que trabalha em tele
visão, sabe que a gente começa a falar no Flamengo e termina 
falando no Araçatuba, é uma confusão tremenda, vamos precisar de 
um computador para saber quem estarâ em primeiro, segundo e ter
ceiro lugares. O futebol brasileiro, de um modo geral, está perdido e, 
como disse o Presidente do Sport: não é só na sua federação. Na 
Federação Mineira está um homem há quinze anos; na Federação 
Carioca, também vai-se eternizando um homem que quer e 
vai vencer as eleições na próxima eleição. Em Goiás, um presidente 
que está hã doze anos; em Brasflia, vocês todos que moram aqui 
sabem, o nosso presidente acabou saindo por livre e espontânea von
tade, somando oito anos. Evidente que a lei não pode retroagir, mas 
o interessanle seria que essa nova lei do GovernO, proibisse a quem 
está à frente dos destinos das federações, voltar, porque, se cm Per
nambuco tem um presidente com 22 anos~ em Minas, um com 18; no 
Rio vai ter um com 23; o gaúcho, também, deve estar por a( e as 
coisas vão-se arrolando e sempre é um cargo de sacriflcio c o sujeito 
quer sempre se sacrificar e não sai nunca. É o caso, então, da vaidade 
humana. 

Gostaria de situar-me no problema, em Brasflia, e chamar a 
atenção dos Srs. para que pudéssemos, num trabalho em conjunto, 
forçar um pouco. Acredito muito no Governador Elmo Serejo Fa
rias, -é um homem que tem batalhado, que tem lutado pela nossa ci-
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dade e parece-me que está faltando um empurrão, algu6m que 
chegue ao Sr. Governador e mostre-lhe a necessidade do esporte. 

Vejam os Srs. que já Inauguramos o estádio do Gama, o Fla
mengo joga aí domingo, vamos ter o do Guarâ, que está quase 
pronto; deve ser inaugurado, em dezembro, o de Sobradinho, este 
para 30 mil pessoas; o de Brazlãndia, já está pronto e há necessidade 
de uma Secretaria de esportes para Brasfiia. 

Não podemos continuar com a AUDE admin_i~mr.do os está
dios e fazendo o que o DEFER precisava fazer; não podemos aceitar 
que o seu Chefe de Gabinete, muito atarefado, continue esquecc:ndo 
o desporto. Há poucos dias, vimos, pela televisão, o Professor 
Takeshi, que não tem nada com a estória, promoveu, no dia 15, a cor
rida cicHstica no Autódromo de Brasma. Uma coisa espetacular, 
sensacional. Então, hã necessidade de juntar as forças, pedir ao Go
verno, solicitar mais verbas. 

O Presidente da Federação de Brasnia, para fazer com que o 
nosso Brasília pudesse entrar no Campeonato Nacional, foi buscar 
dinheiro aonde? Chorando, no DED e no MEC, conseguiu 
Cr$ 500.000,00. Arrancaram a iluminação do Estâdio Presidente Mé
dici e levaram para o Pelezão. Com muita dificuldade, mas con
seguiu que a NOVACAP, o Departamento de Ajardinamento reno
vasse o gramado. Quem já foi ao Pelezilo sabe das dificuldades e da 
campanha que se move contra o estãdio que pertence à Federação. A 
Federação ê falida, para que os Srs. vejam a situação da Federação, 
ela conseguiu uma firma para explorar a publicidade no estâdio e 
exigiu 30%, que vai ser a renda da Federação. 

A Federação luta com tanta dificuldade que se sujeita a pedir di· 
nheiro emprestado para pagar as suas contas mlnimas e era preciso, 
então, que flzéssemos lembrar ao Governo, ao DED, ao MEC, que 
Brasília, também, precisa aparecer um pouco mais, que~ necessário, 
porque Brasflia tem a sua posição no desporto nacional, nilo é só no 
futebol, nós temos af vârios campeões mundiais, no iatismo. 

Os dois primeiros campeões mundiais de iatismo foram feitos 
no Iate Clube de Brasilia. Nós temos, aqui, jogos anuais escolares e 
este último foi excelente, magnífico, todos os Estados presentes. Por 
que não fazer de Brasflia, também, a capital do desporto? Por que 
não trazer, também, o CND'? Por que não se organizar uma Secre
taria de desportos no Governo do Distrito Federal? 

Pergunto aos Srs., agora, quando é que a AUDE va,i dar conta 
de administrar todos esses estádios de Taguatinga e de todas as cida
des-satélites, mais o ginásio, o nosso ginásio que serve para tudo, 
menos para a prática do esporte'? Ali se vê bal6, show do Roberto 
Carlos, mas esporte é muito diffcil conseguir uma vaga no Ginásio de 
Brasma. Então, as coisas em Brasflia estão muito dificeis e somente 
com a colaboração dos Srs., com um pouquinho mais de chama
mento por parte desta Comissão, do Chefe do Gabinete do Go
vernador, do próprio Sr. Governador, do Diretor do DEFER, do 
Diretor da AUDE, juntando tudo isto, poderemos saber por que não 
se faz mais coisas por Brasília. 

Eu, Sr. Presidente, sou um apaixonado por Brasflia, já trabalhei 
no mercado do Rio, de São Paulo, mas, aqui, acho que vou con
tinuar e quero ver o nosso Brasflia, o Brasflia Esporte Oube e 
outros, brilharem no Campeonato Nacional. 1:: preciso, então, que 
somemos esforços, que nos unamos e que façamos alguma coisa por 
esta cidade, não por nós, mas por nossos filhos, por nossos irmãos. t 
muito melhor ver um jovem praticar o basquete, o futebol, o vôlei, ir 
para os clubes, do que ver menino viciado l!!m maconha, correndo de 
moto, dando trombada em carros e a nossa juventude estâ perdida 
em Brasília, não se faz nada, ninguém levanta uma palha para elevar 
o desporto brasiliense. Não se vê um movimento da parte oficial ou 
da própria imprensa, mesmo. O nosso trabalho, na televisão, é quase 
que provinciano, pedir, vá ao estádio para ver o Brasília jogar: saia 
da sua poltrona, procure ver, movimente-se, levante-se. 

Aquilo que fizemos há 15, 20 anos, na imprensa, está voltando, 
porque estamos tentando massificar o povo e muita gente nos pro
cura, na rua, e diz: "isso não me interessa", .. não vou ao futebol, 
porque vai dar renda e fico sem a televisão ... Então, a mentalidade 
brasiliense, é a televisão. Acho que chegou a hora de por um flm, nãc 

no futebol pela televisão,- que é necessário o futebol, pela televisão. 
-Nós, inclusive, estamos aborrecidos com o Presidente do Flamen
go, um homem feito dentro da televisão, foi um homem de televisão 
que fez o Sr. Márcio Braga, que era conhecidO na coluna do Z6zimo 
e por aí, mas foi um homem de televisão, dentro de uma emissora do 
Rio de Janeiro quem fez o Sr. Márcio Braga e, hoje, se insurge contra 
a televisão, contra o rádio, amanhã ele vai proibir até que falemos no 
seu nome ou no nome do Flamengo. 

Os clubes brasileiros, qUe me desculpe, aqui, o Presidente do 
Sport, também, estão precisando de uma renovaçilo cornpletà 
porque, como dizia outro dia o nosso colega da Tupi de São Paulo, o 
Prefeito tem que prestar conta da sua administração, o Senador -tem 
que prestar conta da sua administração; o Deputado tem que prestar 
conta; eu tenho que chegar na televisão, e dar o recibo do meu tra
balho; o Sérgio quando chega na Globo, tem que assinar recibo; o 
dirigente de futebol não tem que prestar conta a ninguém! Ele entra, 
leva o clube à falência, Sai por aí. 

No Rio e em São Paulo, o indivíduo é presidente de um clube pa
ra tirar dinheiro em banco, para freqíientar grandes ambientes, mas, 
até quando nós vamos ficar nesta onda de troca presidente, tira 
presidente? O Flamengo é o melhor exemplo, são 62 milhões de 
cruzeiros em dívida, duzentos e oitenta torcedores-sócios; o Flamen
go deve ter 42 milhões de torcedores. O esporte brasileiro está neces~ 
sitando do que os Srs. estão procurando fazer, de uma organização, 
de uma vassourada, de uma nova mentalidade e de uma nova 
filosofia. 

Esse trabalho, os Srs. vejam aí, esporte para todos, que o Gover
no está lançando, é uma coisa magnífica, esplêndida, é a procura do 
MEC, levando a que, todos nós, sem faixa de idade, em todas as ci
dades do interior nos movimentemos para que se crie uma nova men
talidade no esporte nacional. 

Surpreso com o convite, mas agradecido, venho, aqui, Sr. Pre
sidente, pedir - mas é um pedido - para que o Senhor convoque 
mais gente de Brasília para esta Comissão, mais jornalistas, mais diri
gentes, mais homens do Governo. Então, os Senhores poderiam insis
tir junto aos homens do Governo, nas perguntas por que que não se 
termina o Estádio Presidente Médici? Por que não dão o Ginásio 
para a prática de esportes, é só para ballet, para grandes shows? Por 
que não termina a piscina coberta'? Uma piscina coberta em Brasnia 
quando a temperatura é muito boa! E outras praças de esportes; pre
cisamos organizar-nos. São 17 anos sem fazer nada, daqui a pouco 
serão 30 e os nossos moços continuarão lamentando que ninguém se 
levantou para cuidar de seus filhos, nós ficamos parados! 

Os Srs., às vezes, nos vêem pela televisão conclamando, recla
mando, mas é uma campanha que nós temos que começar a fazer. 
Nós estamos começando do nada, em Brasfiia, pedindo às vezes, ati&, 
pelo amor de Deus, para. que possamos dar alguma coisa c, então, 
nos unirmos, para fazer de Brasflia, tamb6m, uma praça de esportes. 

Agradeço esta oportunidade e tenho certeza de que o Senhor 
não se esquecerá de Brasília. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Evelâsio Vieira)- Passamos para as in
dagações. 

O Jornalista Sérgio Noronha, da TV Globo, do Jornal O Globo, 
tem um compromisso no período da tarde, no Rio de Janeiro, deverâ 
nos deixar às 12 horas. Assim, faço um apelo ao Srs. Senadores e Srs. 
Deputados no sentido de que haja prioridade nas perguntas dirigidas 
ao 1 ornalista Sérgio Noronha. 

Inicialmente, para as suas indagações, concedo a palavra ao 
nobre Senador Gilvan Rocha. 

O SR. GIL VAN ROCHA- Sr. Presidente, Sr. Jarbas Guima
rães, Presidente do Sport Club do Recife, Srs. Sérgio Noronha e 
Luiz Augusto: 

Inusitadamente nesta Casa, onde a nossa participação é mais de 
falar, - um dos nossos pecados, às vezes, é a loquacidade - hoje, 
nós estamos ouvindo. Aliás é um dos pontos mais legltimos, nesta 
Casa legislativa- a "Casa do Povo"- ouvir, para poder tentar. 

---------------
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dentro das nossas noções específicas de fazer Lei, conseguir coin~ 
cindir com os anseios do povo. E futebol, é o que mais exiSte de povo. 

Procurarei ser muito breve já que, como acabo de dizer, nós 
queremos muito mais ouvir do que falar. Três problemas, pelo que já 
conseguimos ouvir em uma série de depoimentos, preocupam basi~ 
camente o esporte brasileiro, em particular o futebol. Primeiro, o 
sentido empresarial de clubes; o segundo grande problema, a meu 
ver, é o do amadorismo brasileiro e o terceiro, que talvez seja fruto 
dos outros dois, é a parte organizacional dos órgãos dirigentes do 
esporte brasileiro. 

DentrO dessas três coisas eu faria uma pergunta a· cada um dos 
depoentes, no sentido de melhor informar-nos e no sentido da possi
bilidade de legislar sobre esses assuntos. 

Primeira coisa, um rápido comentário antes da pergunta. Um 
exemplo mundial, um exemplo do mundo moderno, faz com que 
ninguém acredite mais em amadorismo em direções. Futebol--em
presa hoje 6 uma necessidade imperiosa. Portanto, a empresa, com 
todas aquelas caracterfsticas: com uma diretoria remunerada, com 
balanços, com balancetes, com prestações de contas, com legislação 
específica, etc. Dentro deste contexto um grande exemplo é o time do 
Pelé que é uma empresa realmente dedicada. Já se pensou em várias 
soluções; isto é, como uma empresa auferiria lucros. Essa empresa 
futebolística tem que vender a sua matéria-prima - e como disse 
muito sabiamente o Presidente do meu querido Sport, meu 
vizinho lã do Sergipe: vende a emoção. E é evidente que não existe di
reito autoral sobre esses clubes que são, no meu entender, como em
presas, explorados pela televisão, pelo rádio, já que todos sabemos 
que uma tr!nsmissão, em qualquer rede de televisão, dã um fabuloso 
lucro. ~. inclusive, medido é até uma burla ao direito, diria, num 
copyright essencial, para quem está sendo usado com fins comerciais. 

Acho que hoje, por exemplo, e foi despertado mesmo pelo Presi
dente do meu querido Flamengo, existe um problema que tem isso 
sim, de visualizar com seriedade, com propriedade e com rapidez, o 
problema de transmissão de televisão. Muitos, inclusive eu, que so
fro aquele pecado que o Luiz Augusto falou de ficar na minha pol
trona vendo o futebol, não perdoamos, à primeira vista, o Presidente 
do Flamengo naquela sua investida. Mas, vejam os Senhores que ele 
está absolutamente correto em tese que todo mundo saiu cm carga, 
contra o Presidente do Flamengo, e ninguém disse, porque não foi 
mencionado, que o grande pecador, no caso, é a empresa de televisão 
que insiste em utilizar a camisa, a tradição e o nome do Flamengo 
sem querc:r pagar os direitos autorais. -

Então, a pergunta direta: haveria possibilidade e qual seriam os 
cânones, as diretrizes, que se poderia adotar numa legislação especi· 
fica sobre transmissão de televisão, já que se sabe, por exemplo, que 
nesse episódio do Rio de Janeiro, um regulamento burlou a Lei? 
Qual seria o camínho do Legislativo no sentido de legislar sobre isso 
mais apropriadamente, de colocar um ponto final nessa tendência c 
conciliar o interesse do telespectador e o interesse do clube? 

Aqui, por exemplo, recebemos uma sugestão, de que a televisão 
pagaria um certo roya/ty a depender da renda do jogo e iría isso, tam
bém, na conveniência geográfica da região. Citou-se, por exem-plo, 
também, que a televisão não poderia transmitir ao vivo numa área de 
100 km da sede. Para Sergipe isso seria uma solução altamente per
niciosa porque 100 km no meu Aracaju, nos estarfamos ou nas 
Alagoas, ou na Bahia,jamais viríamosjogosdiretos. 

Mas são esses tipos de palpites, digo até assim que poderiam 
encaminhar uma solução que insisto, deverã ser urgente. Eu me 
permito dirigir esta pCrgunta ao Sérgio Noronha, atendendo inclu
sive, a um apelo do Presidente, tornando mais clara e mais especifica 
a indagação: haverá possibilidade de uma legislação global que cuide 
desses interesses, c quais seriam os caminhos? 

O SR. SERGIO NORONHA - Hã a legislação do direito de 
arena. O oue existe no campeonato brasileiro ê o que vou ler, aqui, 
para os Senhores: Capítulo 15, art. 85: 

"Não seÍ"a permitido televisamento direito ou por vídeo 
tape dos jogos do campeonato em quaisquer de suas fases, 

salvo prévia c expressa autorização-da CBD a quem compete, 
exclusivamente, sua comercialização." 

Eu entendo que a CBD, ao colocar esse artigo no regulamento 
do campeonato, deveria sair em campo para tratar dessa comerciali
zação, Caberia à CBD, no momento em que fez a tabela- e isso por 
sugestão minha, o Diretor da Divisão de Esporte da Rede Globo 
Pedro Lui2;, esteve na CBD- selecionar uma praça ou 2, ou 3, ou 4, 
que ficasse liberada para haver o televisamcnto. 

Por exemplo, pode haver um clássico no sâbado e no RiO de Ja
neiro, no Bernardo em São Paulo, em Recife ou em Salvador, em 
Brasília - Sei lã! As praças que se interessam por isso- - e no 
domingo, não t~r nada no Rio, ter um jogo em São Paulo. ter um 
jogo cm Recife. Para que possa haver, inclusive, interesse e para que 
possa haver o tempo de coffiercialização, porque há também um 
engano quando se pensa que o jogo de futebol, um jogo de futebol 
isolado, é um manã para a televisão. Não é! Um jogo de futebol tem 
uma hora e meia em que entram, oito comerciais. 

Pega·se uma novela, veja-se o número de comerciais com 
imagens e som e vai·se chegar à conclusão de que um capítulo de 
novela é muito mais rentável do que um jogo de futebol. O Jornal 
Nacional que tem em média 12 minutos de noticiârio- dâ a impres
são que tem mais, porém são 12 a 14 minutos - tem muito mais 
comerciais do que um jogo de futebol televisado. 

Então não é a televisão a salvação do futebol brasileiro, como 
não vai ser a marca nas camisas. Porque o futebol francês tem a 
marca nas camisas, de maneira ostensiva - não sei se vocês viram o 
"Oiympic" de Marselle, tem a marca do costureiro Ax.el - e o 
futebol francês não está tão bom assim. O problema é uma mudança 
total de mentalidade. 

Acho que, no momento em que o Senador fala em futebol-em
presa estâ se contrapondo ao que disse o Jarbas Guimarães que 
ainda lida só com emoção. Evidentemente, para se criar um futebol· 
empresa vamos ter que deixar a emoção de lado. E isso o dirigente 
precisa aprender. Quando uma pessoa se reveste de um cargo dire
tivo, seja do que for, evidentemente que essa pessoa deve ter um 
comportamento e um pensamento exemplares. Ser presidente de um 
clube não é ter o direito de chamar o juiz _ _de ladrão. Não é ter o 
direito de invadir um campo, não é ter o direito de fazer vma 
baderna qualquer e sim, de se comportar como Presidente de um 
clube. E sim, de pensar na sua comunidade! 

No jogo Cruzeiro e Atlético eu vi o Presidente do Atlético amea
çar pelos jornais o seguinte: .. Se o meu clube for roubado - isso a 
juízo dele - eu vou mandar a minha torcida entrar em campo." 
Evidentemente que o Walmir não se lembrou que ia comandar uma 
horda de cerca de 60 a 70 mil pessoas enraivecidas a entrar no campo 
para agredir o juiz, os bandeirinhas e adversários e que, para se 
contrapor a esta horda, haveria a torcida do Cruzeiro. Isso, para se 
ter um,a noção de que, às vezes, o dirigente se esquece das coisas. 

O Sr. luiz Augusto falava que o Presidente da CBD dizia que o 
Clube de Dourados iria entrar no campeonato, no ano que vem, 
Dourados tem 30 mil habitantes. Então, ou o Presidente da CBD vai 
mudar o regulamento ou já começou a violentá-lo. Porque estâ aqui, 
no art. 96: 

"Fica assegurada a participaÇão do campeonato brasi
leiro associação presidente ... os seguintes requisitos: esteja 
localizado nas cidades com mais de 100 mil habitantes." 

Então, quando o Presidente da CBD, ele mesmo, violenta o 
regulamento que está vigente, esse aqui, é evidente que o nosso fute
bol está muito longe de se tornar uma empresa. E, no caso da tele
visão, basta que a CBD faça um calendário, faça uma tabela racio
nal, liberando as praças importantes para que a televisão possa fazer 
negócio, que haverã um diálogo entre os clubes c a televisão! 

O que o Márcio Braga fez foi, durante um mês, ir à CBD pedir 
providências contra o televisamcnto, e não sendo atendido, teve que 
tomar medidas drásticas para chamar a atenção para o problema. 
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A televisão conversa com o clube, o clube pode conversar com a 
televisão, agora está proibido pelo regulamento da CBD. Entilo a 
CBD que tome isso a peito e faça uma tabela que permita à televisãÇJ 
reali:zar o seu televisamento e, evidentemente, um pouquinho mais de 
dinheiro aos clubes que estão sendo sangrados nesse campeonato 
que é um campeonâto falido. 

O SR. GIL VAN ROCHA- Apenas uma ligeira observação 
sobre a resposta. 

Houve um mal-entendido sobre o problema de emoção. O meu 
ponto de vista é que o futebol pode se tornar empresa- porque vai 
vender uma coisa no mercado absoluto, que é o mercado de emo
ções. Num País tropical, jovem como o nosso, vender emoção é um 
grande negócio. Não confundir com emoção dirigid:t-

A segunda pergunta é feita, especificamente, ao pernambucano 
Jarbas Guimarães. A grande preocupação, e no meu entender, o 
maior problema de tudo isso, é o problema de organização dos espor
tes brasileiros. 

Discordo um pouco do Luiz Augusto que acha que a CBD pode 
ficar em qualquer lugar do Brasil. A própria sigla diz. Confederação 
Brasileira de Desportos. Acho que seria uma necessidade que ela esti
vesse aqui, junto a nós. Mas a pergunta se refere ao seguinte: Existe 
um projeto, no Congresso Nacional, para a criaçilo do Ministl:rio 
dos Esportes, que seria um órgão centralizador que iria legislar 
especificamente sobre esporte, que iria tentar acabar com essas mar· 
domias que existem e todos reconhecemos. Qual & a opinião do 
Presidente do Sport Clube do Recife e desde jâ faço uma ressalva ao 
Governo, que dâ a entender - coincidentemente nós somos a maio~ 
ria quase total aqui, hoje, Oposição- não l: hora ainda de fazer esse 
novo Ministério, mas isso é uma sigla que jã vem cantada há muito 
tempo; o Brasil não está na hora, ainda, de várias coisas ... 

Gostaria de ouvir a sua palavra, se haveria interesse de sua 
região, do seu clube, do seu pensamento como dirigente, de se forçar 
a hora chega~a do Ministério dos Esportes? 

O SR. JARBAS GUIMARÃES - Sr. Senador, por Sergipe, 
somos de opinião que é urgente, justamente para congregar todos os 
órgãos de esporte nacional com maior objetividade e- rCã.lmente as 
reivindicações legislativas com mais tensão, Excelência, para dirimir 
todos esses vícios do futebol brasileiro da parte administrativa 
orgânica. 

O SR. GILVAN ROCHA- Ao Luiz Augusto, nosso velho 
conhecido nas tardes de Brasília, o grande problema brasileiro de 
esporte amador. 

Nós sabemos, e a experiência mundial é impressionante, como 
as universidades estrangeiras cuidam do esporte amador. 

Evidentemente, que não queremos chegar ao exagero·americano 
onde até passes, todo mundo sabe, são vendidos, em baixo do pano, 
para que se transfira um jogador-atleta de uma universidade para 
outra. Mas me parece que há uma falha gritante, no estimulo ao 
atleta universitário brasileiro. O atleta universitário brasileiro conta, 
inclusive, com uma s~rie de desvantagens. Todos nós sabemos as 
dificuldades do amador se deslocar para fora do Brasil, qUestão de 
ponto em repartição, o estudante, então, para recuperar o tempo 
perdido. 

Acharia o jornalista que seria interessante uma legislação, tam~ 
bém específica, sobre vantagens do atleta, dentro da universidade, no 
sentido semelhante ao que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, 
onde o atleta universitário realmente tem regalias universitárias? 
Especificamente o atleta universitário recebe vantagens indiretas de 
alojamento, de regalias em horário de aula etc. Será. possfvel isso no 
Brasil? Seria isso um fato positivo ou haveria riscos de pouca 
moralidade no critério? O que o jornalista acha do assunto? 

O SR. LUIZ AUGUSTO --Senador, isso l: uma necessidade. 
Vou dar um exemplo para o Senhor aqui em Brasfiia. Nós temos três 
pistas de atletismo de tartan, em Brasília, jogadas fora. Acho que no 
Bras:l não tem cidade com esse n'Úmero, de 3, como temos em Bra~ 
sília; uma, no Ginásio Presidente Médici, que nos custou 3 milhões 
de cruzeiros e hoje não se faz por 30 milhões. Temos a da Universida~ 

de e uma outra que não sei onde. São tr!s pistas de atletismo que, 
somadas. hoje, dariam 60 milhões de cruzeiros. No entanto, o Sr. vai 
ao Estádio Presidente Médici e vê o caminhão da Crush ou de 
madeira passar em cima daquilo ali, dâ fibra, material especial, 
imponado, ninguém cuida, ninguém se preocupa com isso. t uma 
necessidade tremenda, a partir do grupo escolar. 

Acho que o garoto de 8 ou 10 anos que piàdca eSporte,- S:áiu 
para a natação, para o iatismo, para o basquete, pode chegar atrasa~ 
do ao colégio. Ele precísa ter o Seu favoritistnQ. Vejo, af mesmo, 
quem vai na banda do colégio nilo precisa comparecer o sábado à tar· 
de, então é um incentivo. 

Agora, no Brasil, é o contrârio. Recentemente, nas Olimpiadas, 
vimos a moça de Be[o Horizonte, não me recordo o nome, mora 
numa favela e foi relegada porque a saúde estava precária. Os 
estudantes têm que pedir, apelar para o MEC para abonar faltas. ~ 
preciso que haJa uma regulamentação urgente e necessária, porque 
praticar esporte no colégio, uma vez por ano, isso também não resol
ve. Tem que massificar, ali dentro, começar a praticar o volibol, o 
basquete. 

Estamos todos errados, o pai tem preguiça de levantar cedo e 
levar o filho paràjogar o basquete, para a natação, para o voliboJ~-~--~-
preciso essa campanha do MEC: .. Esporte para Todos" está aí. 
Acho que o futuro do BrasiC está nessa campanha do MEC -
"Esporte para Todos" -, envolvendo pais, filhos e irmãos, e dando 
regalias, para que possamos ter, no futuro, bons atletas. 

A necessidade é premente, é urgente, e acho que o Governo 
devia dar toda a regalia àquele que de!ieja praticar o volibol, o 
futebol, a natação e tudo mais e inclusive dando bolsas de estudo. t=. 
uma necessidade urgente. Hâ poucos dias, vimos o problema do 
"Zico.,, ele queria prestar vestibular e não deixaram. O uzico'\ que 
todo mundo conhece, e não deixaram prestar o vestibular! Por quê'? 

Então, o erro vem de base, é da Confederação, é do clube. E essa 
campanha do M EC é muito interessante porque eles querem tentar, 
durante a concentração, em vez de o atleta ficar jogando baralho ou 
sinuca ele fará um curso de Madureza, estudará um pouco mais. Isso 
seria interessante! E o vicio é muito grande, será preciso muita luta 
para combatê·lo, então, hã necessidade urgente de se fazer essa 
legislação específica, e dar privilégio a quem quer praticar esporte. 

O SR. GIL VAN ROCHA -Satisfeito! 

O SR. PRESIDENTE (Evelâsio Vieira) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Cunha Lima. 

O SR. CUNHA LIMA- O assunto que eu ia abordar jâ foi de 
certa forma levantado pelo Senador Gilvan Rocha, mas vamoS 
repetir a tese. 

Desde o primeiro pronunciamento do analista Sérgio Noronha, 
objetivo e realista, podemos constatar que a situação dos clubes. no 
Brasil, é pré-falimentar, se não todos, pelo menos a sua grande 
maioria. 

Jã foi levantado aqui o problema de instit1.1iÇão, de criação do 
Ministério do Desporto. Eu perguntaria ao Jornalista se esta seria a 
opção, trazendo ônus e um pesado encargo às finanças do País õu se 
uma legislação especifica e adequada não viria trazer~ solução para 
esse magno problema. 

O SR. S~RGIO NORONHA- Bem, eu conresso, acho o fute
bol brasileiro, hoje num precipicio, na beira desse precipício e não sei 
se ele pode esperar até a criação do Ministério. Esse é o meu medo! O 
Ministério pode ser a solução. Mas será que chega a tempo? Vai 
chegar depois de o afogado morrer? Porque, realmente, é assustador. 

Se os Senhores leram o Jornal do Brasil de hoje, o Botafogo está 
conclamando os clubes a se reunirem e tentarem mudar a tabela do 
campeonato. Se nós fizermos o levantamento dos nossos resultados 
nas Olimpíadas, abrangendo de vez todos os esportes, são realmente 
desastrosos. E não vai ser apenas com uma campanha, nem que ela 
dure quatro ou oito anos, que se vai ter o rendimento desejado. E 
pode ser até que, no momento em que o nosso esporte amador come~ 
ce a render, as Olimpíadas tenham acabado tal como estão. Nós 
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sabemos hoje, que existem apenas dois Países no mundo que têm 
condições de fazerem uma Olímpfada, do modo que ela é disputada 
atualmente: a União Soviética, dado o seu regime e os Estados 
Unidos dado a sua riqueza. 

Teremos agora uma Olimpíada, na União Soviética; --depois 
parece que será a vez dos Estados Unidos, e depois quem vai fazer? O 
nosso esporte amador está péssimo. E não vejo, realmente, nenhum 
reerguimento nem a curto prazo nem a médio prazo. E o futebol que 
é a grande alegria deste povo, tanto que se diz, o brasileiro só pensa 
em· futebol - não pensa em outro esporte - mas qual foi o .:!porte 
que deu a ele três títulos mundiais? Então, nós estamos aqui, um Pais 
em desenvolvimento, tivemos em vinte anos três alegrias 
incomensuráveis, e o futebol tem que ser realmente o que é: o_ prin
cipal veículo de esporte neste País. Agora, e;>te futebol, da maneira 
por que estâ sendo gerido, dirigido, administrado, acho que não vai 
dar tempo do Ministério chegar para salvar. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira)- Concedo a palavra 
ao Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO --Sr. Presidente, vou objetivar a 
minha pergunta ao Jornalista Sérgio Noronha. Nos vários depoi
mentos aqui prestados a esta ComiSsão do Senado Federal, Jor
nalista Sérgio Noronha, nós temos ouvido de todos os presentes que 
aqui vieram, reclamações contra a CBD, em relação ao ''borde
raux", em relação ao critério politico do campeonato nacional, 
contra a aplicação do Art. 50, letra .. d", se nilo ,me engano, em que se 
desconta de cinco cruzeiros, dois cruzeiros, para ajudar, - ouvi uma 
expressão-outro dia aqui, ajudar não sabe a quem vejo agora que o 
Sr. se refere ao problema do televisiomi.mentá-dizendo que isto cabe
ria praticamente à CBD, agir. Então, a minha pergunta é neste sen
tido: por que a CDB neste País, já que o Sr. concorda que o futebol 
está a beira do precipício, não há quem salve, por que, se há uma 
consciêncíãlladO-nal dos presidentes de clubes, da própria inlprensa,
contra este estado de coisas da CBD, por que é mantido ainda isto'? 

O SR. S~RGlO NORONHA- No momento em que o futebol 
passou a servir à política, isso em algumas âreas, até nas áreas re
gionais, entrou numa espécie de beco sem saída porque ou o Pre
sidente da CBD mudava tudo esse ano, ou muda tudo no ano que 
vem - parece-me que o ano que vem e: UJ;O ano importante, politica
mente falando- então acho que, atê 1978, nós vamos agUentar este 
estado de coisas. 

Aí, era a minha vez de perguntar: será que nós agaentaremos até 
lá'? Nós estamos tentando fugir desta coisa, tentando provar por .. a 
mais b", que da maneira que vai o futebol poderá servir a uma s~ric 
de interesses mas a si, a ele, futebol, como esporte, como grande 
diversão do povo. Quando a televisão coloca a Seleção Brasileira no 
ar, com um jogo no exterior, a média de telespectadores é de 40 mi
lhões. Então, esse entretenimento de grandes massas está servindo a 
outros interesses que não os apenas esportivos. E me parece que, 
peto menos até o fim do ano que vem, vai continuar. O que vai 
acontecer depois não sei, pode ser até que suda uma série de medidas 
paternalistas, pode ser que se abra mão de uma série de coisas, acho 
que a participação da Loteria Esportiva deveria ter sido regulamenta
da, que o campeonato já deveria ter mudado com divisões, inclusive 
geométricas porque fala-se em poupar, em deixar automóvel em 
casa, em não se gastar demais e faz-se um campeonato com 
quatrocentros e oitenta e cinco jogos. Cada clube recebe 22 passa
gens de avião. O FlamengO resolveu dar um golpe: usar em cada via
gem vinte passagens. Guardar duas para o caso de fazer uma __ excur
são depois. Veio uma ordem taxativa da CBD, tem que gastar as 
vinte duas. Quer dizer, pechincha-se em tudo menos no futebol, por
que a CBD não deixa. 

O SR. ITAMAR FRANCO- A última pergunta: com a sua 
experiência e· o seu conhecimento, praticamente, como é que se 
poderia buscar um ponto de equilíbrio entre o televisamento de 
jogos e esse desejo dos clubes em relação aos seus direitos de arena? 
Assim na prática, gostaria que desse uma sugestão se fosse possível. 

O SR. St=:RGIO NORONHA - ~ possfvel. 1:: como eu falei. 
Apenas a elaboração de uma tabela permitindo que os clubes tivcs~ 
sem televisamento. Por exemplo, vamos fazer um jogo do Corin
thians, jã não digo em Recife que é uma praça forte, muita gente, 
mas vamos fazer o jogo do Corinthians aqui, em Brasflia, com o do
mingo livre em São Paulo. Interessa ao Corinthians, interessa a Brasí
lia, interessa à televisão. Então é apenas um encontro de interesses. 
uma conversa. No momento em que a CBD coloca o item que diz 
que cabe a ela a comercialiação, é evidente que o clube ficou manie
tado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Exatamente- se me permite, 
foi a observação que nós ouvimos, aqui,-do Presidente do Internacio~ 
nal. Na última disputa entre o Internacional e o Cofinthians, a CBD 
vendeu os direitos por I 50 mil cruzeiros, apenas, para televisiona
mento dos jogos, sem consulta aos clubes. 

O SR. S~RGIO NORONHA - Não, já está marcado aqui, 
também, e o regulam'ento prevê que este Ci.ltimo jogo serâ vendido 
pela CBD - E aí entra o interesse dela, em fazer a festa final do 
campeonato. Não entraram aí os interesses nem do Internacional 
nem do Corinthians. Entrou o interesse da CBD em -fazer uma 'festa 
às 4 horas da tarde, no Beira Rio, para o Brasil inteiro. 

Então, 1 so· mil cruzeiros, realmente não são nada, principalmen
te parà u.ma entidade que arrecadoU no ·campeonato passado, se não 
me falha p. memória, 7 milhões de cruzeiros, sem investir um tostão. 
Deve ter gasto o dinheiro nisso aqui. Para ela é fabuloso vender esta 
fe'sta por' ISO mil, ela não estâ precisarido de dinheiro! 

ÓSR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado. Sr. Pre!idente, 
Jarbas Guimarães, como é que o Senhor vê a criação da Confedera
ção Brasileira de Futebol'? 

O SR, JARBAS GUIMARÃES- Sr. S~ador Itamar Franco, 
entendo que realmente seria especificamente de grande valia ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não o Ministério do Esporte, 
mas sim a Confederação Brasileira de Esporte. 

O SR. JARDAS GUIMARÃES - Não o Ministério do Es
porte, ma's sim a Confederação, especificamente do Futebol. Logi
camente iria atender melhor ao futebol brasileiro. 

O SR. ITAMAR FRANCO -0 Si. então é favorável'? 

O SR. JARBAS GUIMARÃES- Sim. 

O SR. ITAMAR FRANCO- ConSiderando que o Brasil, para 
o ano, entra na disputa da Copa do Mundo; jogadores brasileiros 
serão convocados; vai ficar um vazio entre o período de convocação 
e a disputa da Copa do. Mundo. Como ficarão os clubes neste ínte
rim? 

O SR. JARBAS GUIMARÃES - Não, parece-me que só 
durante a Copa do Mundo, só os dias da Copa, as eliminatórias, e ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - E a convocação, de fevereiro 
ate: ... 

O SR. JARBAS GUIMARÃES - Não, há previsto no 
campeonato nacional, inclusive, não hâ fase eliminatória e preli
minar, para que possam, realmente, os clubes de futebol que não 
ceder jogador à seteção ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- O Sr. acha que haverá interesse 
do grande público? 

O SR. JARBAS GUIMARÃES - Não. Será realmente o 
maior fiasco jâ que este é pré-falido, o outro será falido, totalmente. 

O SR._ ITAMAR FRANCO- Não havia necessidade de modi
ficação do calendârio, neste aspecto, considerando a convocação 
para a Seleção naci_onal? 

O SR. JARBAS GUIMARÃES- Acredito que sim. 
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O SR. ITAMAR FRANCO- Ma,s os clubes continuarão assis· 
tindo o desmando ou o mando da CBD'? 

O SR. JARBAS GUIMARÃES- Mas o grande _problema é 
que a CBD, ao elaborar os regulamentos com as suas previsões, por 
minUtas de regulamento para o Campeonato Brasíleiro, não ouve 
os clubes brasileiros, nem os seus presidentes, ela ouve apenas os 
presidentes da Federação, que são os grandes interessados e que são 
realmente os que vão- como disse bem o jornalista S~rgio Noronha 
- ter a grande fatia do bolo. 

Se a CBD arrecadou 9 milhões, todas as Federações arreca· 
daram a mesma importância, porque ~ cobrada a mesma taxa de 5% 
para a CBD e de 5% para as Federações. Então, ela não vê objetiva· 
mente os clubes. Nós somos os convidados, dizem que, para um ban
quete, mas a grande fatia do banquete fica para quem o faz, infe
lizmente. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira)- Senador Itamar 
Franco, apenas uma interrupção râpida. A Comissão de Educação e 
Cultura tem consciência plena de que o esporte é um extraordinârio 
agente do desenvolvimento de uma sociedade. Em razão disso, busca 
esse diagnóstico do esporte e para tal ~ nece$sârio ouvir aqueles que 
o conhecem, aqueles que têm experiência, que podem oferecer subsí
dios a respeito do esporte. 

Daí a Comissão ter convidado uma s~rie de homens do esporte 
para prestarem o seu depoimento, assim como o fez o brilhante 
jornalista Sérgio Noronha, do jornal O Globo, da Televisão Globo 
do Rio de Janeiro. Sérgio Noronha tem que se afastar da nossa Co
missão e, nesta oportunidade, nós queríamos expressar o nosso agra
decimento pela colaboração magnífica que acaba de prestar a este 
trabalho que estamos a desenvolver. Esperamos, numa próxima 
oportunidade, nos encontrarmos para um diãlogo então mais amplo, 
no sentido de recolher novos dados, novas informações. Os nossos 
agradecimentos ao jornalista S~rgio Noronha. 

O SR. S~RGIO NORONHA- Eu sou quem agradeço a honra 
de ter estado aqui e me coloco à disposição da Coinissão para aqui 
voltar quantas vezes se fizer_necessãrio. Afinal de contas, estamos tra
tando de uma coisa que, se não fosse eu brasileiro e crente da minha 
Pátria, em última análise, estamos tratando da minha sobrevivência, 
do meu ganha· pão. 

O SR. PRESIDENTE_(Evelâsio Vieira)- Retoma a palavra ao 
nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Presidente Jarbas Guimarães, 
como quebrar essa mordomia tão falada pelo Sr.? 

O SR. JARBAS GUIMARÃES- Difícil. Porque agora nós· sa
bemos que, com a nova Legislação do voto unitãrio, os presidentes 
de todas as Federações estão inscrevendo novas.ligas e clubes outros 
para aumentarem o número e realmente poder manter aquela hege
monia, jâ que os grandes clubes tinham a probabilidade do voto de 
pluralidade. E, no caso específico de Pernambuco, já nos consta que, 
no enquadrament9 dos CNBs, exigindo um novo Estatuto da Fe· 
deraçã.o, vão entr~.r t61igas do interior que são mais 16 votos para o 
atual presidente. Sua reeleição é tranqUila. Não nos cabe um movi
mento maior, apenas como voto de protesto, porque ele terâ real
mente aprovadas as suas contas, terã a sua reeleição garantida e irã 
continuar a fazer as mordomias que faz até então. 

O SR. ITAMAR FRANCO- A minha última pergunta: seria 
possível o Sr. da.r: o percentual em relação ao gasto com o futebol e c 
esporte amador, no seu clube? 

O SR. JARBAS GUIMARÃES- Nosso orçamento no futebol 
foi a 8 milhões de cruzeiros e o esporte amador a 1 milhão e meio. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Obrigado. Ao _nosso prezado 
amigo jornalista Luiz Augusto, defensor intransigente de Brasília. A 
primeira pergunta seria a seguinte: como ~ que Luiz AUgusto vê a 
possibilidade da participação de clubes de Brasília no Campeonato 
Goiano? Isso seria vantagem ou não? 

O SR. LUIZ AUGUSTO- Já houve uma tentativa do antigo 
Presidente da Federação de Brasflia para que se formasse uma liSa· 
ção entre o futebol de BrasUia,_ _e o- de Goiás, mas a CBD tamb~m 
proíbe. A CBD tem uma legislação que prevê a Federação de Brasmã 
e a de Goiâs. Só com o crescimento do futebol em Brasflia, só essa 
manutenção é que seria possível chamar a atenção. Nós, inclusive 
agora, temos a grande vantagem de estar no Campeonato Nacional 
quase classificados e os clubes de Goiás, não. Então, seria necessário 
que os clupes de Brasilia subissem de produção, tivessem melhores 
jogadores porque, veja nobre Senador, o nosso mercado 6 excelente. 
O mercado de Brasnia, se os dirigentes de clube; de Belo Horizonte, 
de Goiâs, tivessem um pouquinho mais de inteligência, estariam 
ganhando rios de dinheiro. Acaba de ser contratado pelo Santos um 
jogadQr de Brasília que foí para a Seleção Amadora. foí para Goiás, 
o Marco Antônio, e agora foi comprado pelo Goiás por 100 mil cru
zeiros e vendido ao Santos por 1 milhão e meio. O "Nonoca", que 
joga no Goiás, produto de Brasma, estã sendo vendido ao Palmeiras 
por 2 milhões de cruzeiros. Então, o mercado de Brasflia 6 excelente, 
é magnífico porque, o que hã de gente jogando futebol, por ai, não 
estâ no .. gibi". E só mesmo com a participação ativa de Brasflia, o 
encaminhamento das coisas, normalmente, o Governo apOiando Bra
sília, é que nós poderíamos reivindicar alguma coisa em Goiás ou em 
Mato Grosso. Acredito numa participação ideal do Centro..Oesíe, 
que daria, então, uma conclusão excelente e surgiriam novos valores. 

O SR. ITAMAR FRANCO- A sua sugestão para a criação da 
Secretaria de Esportes, acho perfeitamente válida, se bem que 
entenda, somente a criação desse órgão não seria o suficiente; há 
necessidade de uma mentalidade dirigente, sobretudo numa cidade 
em que nós não temos ainda a representação popular e que lamen· 
tavelmente ao Senado é que cabe cuidar dos assuntos de BrasOia. 
Mas, de qualquer forma, a sua sugestão é por demais vâlida neste as
pecto de tentarmos dar uma organicidade ao esporte em BrasOia, 
seja ele no aspecto profissional, seja ele no esporte amador que muito 
interessa ã nossa CapitaL A própria Comissão, no início dos seus tra
balhos- e aqui vai esta observação para O seu conhecimento -já. 
tentou aqui alguns entendimentos, o Senador Evelâsio Vieira bê. de 
recordar, com alguns elementos do futebol em BrasOia. Brasflia não 
foi esquecida, por parte desta Comissão, e nem poderia ser. Mas a 
sua presença aqui honrou sobremaneira a todos nós que já hã alguns 
dias estamos debatendo a problemática do esporte brasileiro e, 
também, em particular o esporte amador, que é um dos objetivos 
desta Comissão. 

Perguntaria o seguinte: por que não se termina o Estltdio Presi
dente Médici? Quais as dificuldades que o prezado jornalista pode 
observar, quando se sabe que o Governo do Distrito Federal, por 
exemplo, termina com uma velocidade razoável um parque que co
meçou antes do Estádio Presídente Médici? 

O SR. LUIZ AUGUSTO- Na mudança de Governo algu~m 
lançou a idéia de que h a via ilegalidade na construção do Estádio Pre
sidente Médici. O próprio Governador, então, formou uma Comis~ 
são arbitral. Ele convocou os representantes do Governo, um do 
BNH, um do DASP, um da Caixa Económica. Essa comissão ar
bitral apurou que a firma ENGERAL reivindícava aquilo que lhe 
era justo e a Comissão arbitral, inclusive formada por gente do Go
verno, do BNH, da Caixa Económica, do DASP, chegou à conclusão 
de que a ENOERAL, firma construtora, merecia cr~dito para co·ri
tinuar as obras do Estádio Presidente Médici. Mas levantou-se um 
outro problema e para este o Governo pediu, também, a participa
ção de um perito, foi onde o Estádio entrou sub judice, parece·me que 
foi isto. A firma ENGERAL deve merecer crédito, pois está cons
truindo o anexo do Palâcio do Governo, continua realizando obras 
do Governo. E os dirigentes da EN GERAL dizem que têm boas rela· 
ções com o Governador, mas o entrave não é com o Sr. Elmo Serejo, 
é com o segundo escalação. Quando chega na NOVACAP, pâra o ne· 
gócio. Quando chega na TERRACAP pâra, tamb~m. Isso desde 
1974. A ENGERAL pede 15 milhões de cruzeiros pela obra, mas 
quer cobrar correção monetária e juros. Então a partida está aí. O 
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Governo não quer pagar correçãó monetária a ENGERAL e nem 
juros, que chegariam a quase 50 ou 60 milhões de cruzeiros. Os enten
dimentos continuam. O Presidente: do Tribunal de Justiça conr;cdeu 
a liberação do Estãdio para disputa do campeonato local, para que o 
Pelezão fosse transformado para o campeonato nacional e não se 
sabe onde as coisas vão parar pela depredação que houve neste inter
valo: os muros caíram, os refletores foram retirados, houve incCndio, 
firma nenhuma vai querer continuar a obra da ENGERAL, porque 
o problema da estrutura foi violentado com o incêndio que houve. A 
ENGERAL apanhou doze módulos que vão formar o Estàdio de 
Brasflia. Cada módulo, cinco mil e quinhentas pessoas. Acredito 
que agora tem que haver um acordo, o Governador estã disposto. ~ 
fazer-se um acerto urgente com a firma, tocar aquilo por empreitada, 
para terminar, porque senão nós vamos ter aquele monstrengo cone
gócio não vai para frente, apesar que o Pelezão dá para resolver o 
problema. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Dã para resolver? 

O SR. LUIZ AUGUSTO- Dâ para resolver. O Pelezão tem 
capacidade para 40 mil pessoas, mas não oferece muitas vantagens. 
Alí seria o ideal porque o torcedOr chega da Cidadc-Sa~lite, na 
Rodoviária, e vai a pê para o futeboL No Rio, em Silo Paulo, em 
Belo Horizonte, ele anda 20, 30 quitômetros, aqui, ele andaria 3 qui
lômetros. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou tentar, com a autorização 
do Senador Evelãsio Vieira, na Comissão do Distrito Federal, saber 
o que está se passando, realmente, com o Estãdio Presidente M~dici. 
No mais desejo cumprimentá-lo por esta defesa realmente muito 
importante da nossa Capital. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Evclásio Vieira)- é muito honroso pa
ra a Comissão de Educação e Cultura ter a presença e principalmente 
a participação do Deputado Federal Carlos Alberto Oliveira, de 
Pernambuco, a quem concedemos a palavra para as indagações ao 
jornalista Luiz Augusto, ao Presidente do seu querido Sport Clube 
do Recife. 

O SR. CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - Inicialmente, 
quero agradecer a deferência do Sr. Presidente e congratular-me com 
a presença do Presidente do Sport Clube do Recife nesta Comissão 
de Educação e Cultura, do Senado Federal. 

Realmente o Sport Clube do Recife é:, sem dúvida alguma, o 
maior Clube do Nordeste brasileiro pela sua participação na história 
desportiva da região e, sobretudo, pelo seu grande património. O 
.. Sport" é um clube que tem um parque aquâtico, talvez: um dos 
maiores da América Latina, tem seu estâ.dio próprio, sede social pró
pria e- como bem disse o seu Presidente- é um clube que atua em 
todas as faixas do desporto internacional. Mas, nio deixa de ter os 
seus problemas, principalmente com o futebol, onde as dcspeaas e as 
inversões são caríssimas e a -cOntrapartida, realmente, não atinge, 
muitas vezes, as despesas e os investimentos feitos no futebol. Então 
perguntaria ao Presidente Jarbas Guimarães os resultados da cam
panha do .. Sport" entre despesas e receitas do ano, ou seja, se obteve 
lucro ou prejuízo, na sua temporada? 

O SR. JARBAS GUlMARÃES - Ao nobre Deputado e 
companheiro de Clube, inclusive com muita honra Conselheiro do 
Sport Clube do Recife, eu responderia que a diretoria do Clube 
traçou uma filosofia ao assumir, em 1975. Todos nós sabemos que o 
futebol, no N ardeste, é deficitârio para se fazer um futebol, do porte 
a que se propôs, a partir de 1975. Então, traçou a nova Diretoria, 
um plano, uma filosofia de trabalho, em que fartamos os invettimcn
tos desde que eles tivessem, realmente, umll rentabilidade para que 
pudesse ficar com o património do Clube não afeta:do, não correndo 
risco algum, isso em termos do departamento de futebol que é defi
citário. 

A prova desta filosofia estar certa, foram os investimentos que 
fizemos, em 1975, quando o Sport Clube do Recife e o Fluminense 
do Rio de Janeiro, foram os dois Clubes inveatidores no mercado de 
aquisição de jogadores e tivemos um investimento global de S mi
lhões e meio e com a venda de apenas ttesjogadores: .. Toinho'". para 

o São Paulo; Luciano, para o Corínthians e Dario, para o Interna
cional; o Sport cobriu o investimento inicial feito e pdde, com a ven
da de mais um ou dois jogadores, cobrir o déficit do orçamento do fu
tebol. 

A mesma filosofia aplicou o Sport na reformulação de seu 
elenco, feita agora em 1977. O Sport investiu, no futebol, na compra 
de passes cerca de 8 milhões de crazeiros. 

Ultimamente a nossa Diretoria fez uma avaliação desse patrÜnd
nio móvel do Clube e, no mercado atual, dado ao tftulo de campeão, 
esse investimento já está na ordem de orna rentabilidade doi 300%, 
que cobrirã, a qualquer momento que a Diretoria deseje e aquele gru
po de Conselho forte, que deu o suporte financeiro ao Cfiibe para os 
investimentos, queira se ressarcir' com a venda de 2, 3 ou 4 atletas 
do nosso elenco, ficando os outros jogadores fazendo parte de um 
património que o Clube não tinha. Ao assumirmos a Dirctoria o 
nosso antecessor não tinha podido realmente fazer grandes investi
mentos ern nosso futebol dado procurar salvar as finanças do Clube, 
inclusive, o próprio património fisico, e, também não pôde dedicar 
às divisões inferiores um melhor orçamento. Jã pelas dificuldades an
teriores, nós tivemos que preparar atletas para o futuro, para que o 
Clube não precise mais investir e justamente numa faixa etâriã. onde 
ninguém faz investimentos, ou seja, eittre 14 a 15 anos. 

Logicamente é um trabalho a longo prazo e ao fim do terceiro 
ano de mandato jâ estamos colhendo os frutos do que plantamos em 
1975 quando temos, dentro do elenco do Sport Clube do Recife, três 
ou quatro jogadores egressos - das nossas divisões inferiores, com 
av_alia_ção superior a um milhão de cruzeiros, inclusive com 
propostas concretas de outros Clubes para a aquisição desses atletas 
que hoje têm apenas 17 anos de idade. 

Adotamos aquela filosofia de fazer investimentos com o grupo 
forte corno suporte financeiro, para que também pudéssemos ganhar 
tempo e preparar dentro dos nossos próprios domínios atletas e. no 
futuro, não precisarmos dar continuidade a esse investimento da 
bolsa, hoje tão aviltada, do mercado profissional brasileiro. 

O SR. CARLOS ALBERTO OLIVEIRA - Realmente o 
Sport sempre foi o celeiro de grandes craques, inclusive dando ao 
Brasil e ao mundo o seu maior artilheiro, na Copa de 1950, Adernir 
que era, sem dúvida alguma, uma preparação do juvenil do Sport, 
.. Vavã", Almir, Manga e tantos outros. 

Durante uma certa fase o Sport ficou, realmente, sem a sua 
escola de craques, tendo que importar jogadores de todas as praças 
do Brasil. Então, como conheço o seu trabalho à frente do Sport, fiz 
esta pergunta, exatamente para que V. S• pudesse, aqui, nesta 
Comissão, dizer o que está fazendo em torno da preparação de novos 
craques para o futebol brasileiro. 

Conhecemos a ditadura que existe, no Brasil, dos dirigentes de 
Federação para com os clubes e conhecemos o problema de 
Pernambuco onde aquelas ligas, do interior, sem nenhuma 
expressão, sem coisa alguma que são formadas anualmente, de três 
em três anos, às vesperas das eleições da Federação apenas para dar 
o voto individual e sustentar o poder daquele grupo que vem há 22 
anos dominando. Conhecemos, também, o problema das taxas que 
as Federações cobram e também a CBD, em detrimento da renda 
dos clubes, que são, sem dúvida alguma, os grandes Portadores e os 
grandes sustentáculos do esporte nacional. Assim, perguntaria a 
V. S• qual seria a solução que esta Comissão do Senado deveria 
adotar para criar uma legislação em que isso fosse evitado e que os 
clubes tivessem uma participação maior nas rendas dos seus jogos, 
na sua participação nos campeonatos nacionais e estaduais, para 
que fortalecesse, inclusive, o futebol brasileiro e criasse, também, nos 
dirigentes dos clubes nacionais a preocupação de que é uma cons
tante e permanente o problema ath do pagamento dos sah\rios e das 
obrigações sociais de seus clubes. Então quais seriam as soluções 
objetivas que V. S• poderia recomendar! 

O SR. JARDAS GUIMARÃES- Quando falei, aqui, no clube
empresa e que a matéria-prima de um clube, hoje, é emoção - não 
que o dirigente fosse dirigir exclusivamente dentro dessa temâ-
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tica, mas just_am.ente nenhum aficcionado de futebol pode desconhe~ 
cera paido que causa o futebol - logicamente o dirigente, porque 
foi forjado dentro daquela sistemática foi, também, - no meu caso 
específico, desde os quatro anos de idade- levado, naturalmente, a 
amar aquele clube, a viver ali, onde galguei todos os postos 
executivos, fui atleta amador,- dificilmente um dirigente poderâ, 
como dizia, dentro da razão, dissociar~se daquele amor dedicado 
desde a infância, numa paixão clubista de ser, um dirigente real
mente frio. Mas, acontece que, quando me reportei a um clube que 
mantém dentro do seu complexo sócio-esportivo um departamento 
de futebol e que a matéria-prima é a emoção, foi justamente porque 
vivemos do resultado de oot_em, e futebol não é uma previsão de 
resultados, - todos nós sabemos - aí estão os exemplos das 
"zebras" na loteria. Ninguém pode assegurar-se do resultado 
positivo de uma empresa, em se tratando de futebol; ela varia de 
acord_o com a emoção, com as vitórias e a força de motivação que as 
vitórías trazem a seus aficcionados. 

.. r:. por isso que afirme-r; aqui, quando fiz uma apreciação aos Srs. 
Senadores e Deputados presentes, que necessitávamos de urgentes 
medidas que pudessem nos dar rendas fixas, a fim de minimizarmos 
o efeito das emoções-que o futebol causa, ou seja, das variações das 
rendas pelos resultactrs positivos ou negativos que ocorrem, em 
qualquer clube, e que não é peculiaridade de nenhum clube. Todos 
estamos sujeitos-a Tases mâs e a grandes fases em que hã uma motiva
ção maior e a rentabilidade é melhor. Mas seria o m[nimo que tería
mos, justamente, na participação que a loteria, ao utilizar os nomes 
das nossas associações, pudessem dar nas despesas dos jogos em 
capeonatos oficiais, ou seja, em campeonatos regional e nacional; a 
comercialização das marcas nos uniformes que é uma proibição do 
CND e, também, aquele direito de arena, tão discutido aqui, Acredi
to que essas três medidas iniciais darão suporte de imediato, como 
injeção, aos clubes brasileiros para que tenham, pelo meitos, um 
orçamento fixo, deixando a parte variável para as rendas que, a(, as 
emoÇÕes, os resultados dos jogos é que dirão se realmente o orça
mento serâ cumprido ou deficitário. 

O SR. CARLOS ALBERTO OLIVEIRA - Outra pergunta 
que gostaria de fazer, ao eminente Presidente do Sport Clube ~ quais 
são as despesas fixas das Federações'? 

O SR. JARBAS GUIMARÃES- A finalidade da Federação é 
de ter um orçamento fixo aprovado pelos clubes, mas esses orçamen
tos, justamente os clubes que detêm o melhor poder de arrecadação, 
melhor motivação, eles agora são minoritârios, com a legislação do 
VoÍo Unitário, com as novas ligas, que o orçamento serâ votado ln 
totum, do que emanar do poder executivo da Federação. O que enten
demos deveria haver na aprovação de um Orçamento é que as despe
sas fixas fossem realmente estabelecidas e que a variável, de lucro, 
pudesse ser redistribuída, no final do ano fiscal em uma Federação. 

O SR. CARLOS ALBERTO GUIMARAES- Nilo creio que a 
Federação seja entidade lucrativa, nem deve ser esse o seu objetivo. 
De sorte que, acredito uma solução seria fixar as desPesas em 
orçamento das Federações e que essas despesas fossem completadas, 
ou pagas, no caso, da sugestão de V. Sf, pela Loteria Esportiva do 
Estado, pela Loteria Esportiva Federal, nessa renda que a loteria 
aufere, exatamente pela utilização dos nomes dos clubes. 

Mesmo porque, quem tem despesas são os clubes, quem paga 
salários e obrigações sociais são os clubes e as Federações, com uma 
participação, sobretudo a CBD, com essa grande partidpaçilO ·no
Campeonato Nacional, ela fica com urna margem de lucro muito 
grande e não faz essa redistribuição com os clubes,_ havendo, assim -
vamos dizer - uma sangria em todos os clubes o que prejudica o 
futebol br'asileiro, sem dúvida alguma, a maior fonte de emoção, 
entusias~Ó, orgulho de nosso povo, porque foi ele que nos deu três 
campeon~f.Os mundiais. ~ o futebol que tem projetado o desporto 
brasileiro e a Nação, internacionalmente. Então, é muito bom ser 
Presidente da Federação e, muito ruim ser Presidente de clube _social. 
Não é verdade? Chegamos a essa situação no Brasil. -

Quero parabenizá-lo e dar à Comissão o testemunho desse seu 
trabalho à frente -do Eport Club do Recife, que é um Clube social e 
esportivo que divisava a sua frente uma crise muito grande, porque 
há doze ou treze anos não conseguia um campeonato, em Pernambu
co e que, com a sua participação, com a sua organização e com o seu 
trabalho , voltou a liderar Pernambuco, esportivamente, reasecnden
do aquela fama que é, sem dúvida alguma, a grande característica do 
torcedor do Sport Club do Recife. Tem feito, V. S•, um excelente 
trabalho e de mim, aqui, merece todo apoio e todo aplauso. Quanto 
ao futebol de Brasília, o que se diz de Brasflia é exatamente o seguin
te: não tem praia nem futebol, portanto, é uma-cidade infeiiz ãos fins 
de semana. Todos nós saímos daqui à procura do mar e à. procura do 
futebol. O mar é impossível de trw:.er, mas o fui.ebol, creio eu, se 
houVer um grande apoio e uma graitde organização poderemos tra~ 
zer para Brasília. E não vejo porque Brasflia, não possa, jã hoje, ter 
um campeonato que possa motivar a todos nós. 

_Q fato de ficar à frente da televis;ão assistindo o futebol do Rio 
ou de São Paulo, não é só comodidade, é porque o futebol do Rio ou 
de São ~aula é melhor do que o de Brasflia. Então, entre a opçi'io de 
sair de casa, tomar um automóvel ou um ônibus para ir assistir umâ 
partida de futebol, debaixo do sol etc., e entre ficar em casa as
sistindo um futebol melhor, evidentemente, que todos preferem ficar 
em casa. 

Perguntaria ao eminente Jornalista: quais são as condições que 
Brasília tem para criar clubes e times de futebol que possam, real
mente, elevar o futebol de Brasília? Só para exemplo, d Sport Club 
do Recife tem 28 mil associados, tem grupos econômicos que o aju
dam, todo mundo dá sua colaboração, a sua contribuição, então, há 
uma estrutura afora as rendas, afora a participação do Sport, do 
Náutico, do Sta. Cruz, nos campeonatos, que dâ um suporte de 
sUstentação ao clube. Se o Sport quer contratar um jogador X, o 
"Lula" - um exemplo - e não tem condições, no momento, de 
fazer essa contratação, então vêm em socorro da diretoria os seus 
conselheiros, seus aficcionados, a sua torcida, que, sem dúvida 
alguma, dá uma ajuda ao Sport, como o Flamengo, o Corinthiarls, 
etc. Perguntaria, então ao eminente Jornalista se há essas condições 
em Brasília para se fazer, desse jeito, dessa maneira, grandes clubes 
que possam trazer, para câ, grandes craques'? 

O SR. LUJZ AUGUSTO- Evidente que hã, nobre Deputado, 
porque só vejo o exemplo do ••Brasnia", é um time da Associação 
Com_t<_rcial, tem uma folha de pagamento que, por incrível que 
pareça, é de 125 mil cruzeiros por mês, são 300 associados, Conse
lheiros da Associação Comercial que depositam, todo mês, mil cru· 
zeiros, 500 cruzeiros; o empresário José Silva Neto está gastando rios 
de dinheiro, estã tirando dinheiro do seu bolso. Agora o que não 
pode ê continuar essa mentalidade do Sport, do Goiás, do Corin
thians, do Flamengo; é preciso ter coragem de deixar a televisão, 
porque o bom, o gostoso mesmo, é o estãdio, é ver o torcedor de
baixo da bandeira do Flamengo, do Co_ri_nthians, ser pisoteado na 
hora de entrar. Outro dia consegui entrai no estãdio, porque derru
baram dois portões, no jogo do Botafogo; não deixaram entrar um 
homem de Imprensa, porque as portas estavam fechadas, já estava 
lotado. Mas, derrubaram os portões e tive a felicidade de entrar com 
os candangos. Isso é que dá._ gosto ver o futebol. Mits, é preciso, 
então, do trabalho, única e exclusivamente governamental. Sem o 
apoio do Governo não temos condições. O Sr, vive aqui, viaja, mas 
volta para Brasília, os seus filhos são daqui. 

Acho que o problema maior de Brasília é que, cada Governo 
não aproveita os elementos de Brasflia. Não adianta o Governador 
sair hoje. Amanhã, nomeia-se outro e v.em um indivfduo da Bahia, 
do Maranhão, do Rio de Janeiro ou de Goiás. Ele não tem a mentali
dade brasiliense. E ele não quer saber de ~_Jasília. Está aqui por dois 
ou três anos. Então, não interessa fazer pl-aça de esporte em Tagua-
tinga, e~ Sobradinho. Não interessa nada disso. -

Agora, o nosso mercado é excelente. é magnífico. Temos jogado
res por todo este Brasíl. Temos -atletas em Brasflia. O "Brasfiia" mes
mO, se o Sr. tiver oportunidade de ver, deve se classificar e tem cinco 
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ou seis jogadores que não poderão ficar em Brasflia. ~ produto da 
casa. 

O Gama, Por exemplo, acaba de contratar cinco jogadores do 
Rio, do São CiistoVão, para cOmeçar a jogar agora, diante do 
Flamengo. É o Governo que precisa apoiar. Brasília, principalmente, 
sem Governo, não adianta. ~ a Comissão do Distrito Federal que 
tem de forçar certas coisas e ~xigir a presença dos responsliveis, por 
que se termina tantas obras e não se termina o estlidio? Por que para 
gramar _ym estádio em Brasflia é preciso pedir pelo amor de Deus ao 
Departamento de Parques e Jardins? Foi preciso arrancar os reflete~ 
res do Estádio Presidente Médici na marra e levar para o Pelezilo. J li 
temos essa mentalidade de fora, estamos forçando uma situaçio e 
acredito que dê resultado. O .. Brasnia" está. subindo, o CEUB já. ten~ 
tau e outras coisas virão e eu acredito muito no futebol daqui, senílo, 
não sei, fica até dilicil para trabalharmos. Vender um peixe que nio 
existe. Você chega na frente da televisão vendendo o Flamengo, 
vendendo o Corinthians. A guerra é muito diffcil. O Sr. precisa ver~ 
nos na televisão, falando em Brasilia, telefonema o dia inteiro: larga 
desse negócio, isso não existe ... 

O SR. CARLOS ALBERTO OLIVEIRA - Sabe por que? 
Creio que por uma paixão, uma emoção, o amor que sC: possa seiltir 
a qualquer coisa não pode ser violento, não pode ser súbito, tem que 
ser com o passar dos anos. O indivíduo gosta do esporte porque o pai 
era do Sport, a fainilia é Sport, nasceu na Madalena, vai ·vendo o 
jogo do Sport, e outro é Santa Cruz e assim ... BraSilia tem o CEUB. 
Quando começou o CEUB, acabou o CEUB. Agora, hli. o Brasflia. 
Quer dizer, o que precisa ter em Brasflia? São clubes que possam se 
fixar como clubes e que tenham condições ... 

O SR. JARBAS GUIMARÃES - E preciso mais clubes e 
menos times. 

O SR. CARLOS ALBERTO OLIVEIRA - ... de concorrer 
durante todo o tempo, que não haja interrupção na sua caminhada. 
Daí a pessoa, aos poucos, vai fazendo as suas opções e vai torcendo 
pC:Io clube tal, Taguatinga, Gama, Brasflia ou CEUB e vai adquirin· 
do torcedores e da1, então, vai-se formando aquele grande complexo 
que dá a sustentação ao clube. Mas, estou inteiramente de acordo 
com o depoimento de V. S• e acho que, realmente, o Governo 
precisa ajudar. 

Concordo, também, que os Governos que são implantados em 
Brasília impOrtam Seu Secretariado de outros Estados. Brasflia jâ 
tem condições de ter Secretário. Brasiliajã tem condições de ter uma 
administração de Brasilia, porque Brasflia tem que ter uma 
administração sua, que viva aqui e sinta os problemas de Brasfiia e 
que deseje Brasília tenha, também, a sua grande participação. E a 
grande participação em esporte, no Brasil, é futebol. Não adianta se 
tentar outra coisa porque no momento, ainda é futebol. Infeliz~ 
mente, mas ainda é futebol. Quero, também, parabenizâ~lo pelo seu 
depoimento r:rom o qual estou inteiramente de acordo. 

O SR. JARBAS GUIMARAES - Muito obrigado, Sr. Presi
dente. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - O Presidente do Flurnimm_se, 
Dr. Francisco Horta defende a necssidade de se institl}.ir a bolsa do 
passe. O Presidente do Sport concorda ou discorda? 

O SR. JARDAS PIRES GUIMARAES- São inovações que se 
trouxe ao futebol _brasileiro, mas eu acho utópica a criação da bolsa 
dos jogadores do Brasil e poderia explicar a S. Ex•, Senador_ Evelá~ 
sio Vieira que, a proposição feita na Associação dos Presidentes, na 
última reunião, a respeito da bolsa, parece-me não fOi bem aceita, 
ninguém vai colocar na mesma os jogadores que estão em valoriza
ção permanente. A avaliação de um "Zico", um ''Roberto", não é 
no Brasil. São jogadores, hoje, solicitados no mercado internacional: 
dólares. E a sua valorização está permanentemente subindo à medi
da de colocações de seleção brasileira. E jamais 9 Flamengo coloca
ri_; o ..._Zico" na bolsa a um preço fix.o, sob pena de correr o risco, de 
um compromisso moral, para um clube de chegasse e pagasse o pedi~ 

do e que, naquela ocasião, já. fosse realmerite aqu~m da -ã.Vãliã.ÇIO 
internacional do passe. Os jogadores que podem ir para a bolsa do 
aqueles que chamamos inegociáveis. São aqueles para os quais não 
se acha negócio. Então, acredito ser um tanto utópica a criação da 
bolsa. 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA- Não há diálogo entre os clubes 
que participam do campeonato nacional e a CBD. Culpa dos dirigen
tes dos clubes ou dos dirigentes da CBD? 

O SR._iARBAS GUIMARÃES- Essa falha é realmente da 
CBD. Já por diversas ocasiões fiz ver ·ao Presidente Almirante He
leno Nunes, inclusive, quando da elaboração do último regulamento 
do campeonato nacional pelo falecido e, realmente, um homem de 
grande valia no futebol brasileiro que deixou grandes e profundas 
raízes e grandes colaborações, o Supervisor Almir de Almeida, dada 
a amizade de que desfrutava, tive vârios diálogos, lá no clube, com o 
próprio Almirante. Chegava a reclamar, insistentemente, a respeito 
desse selo dos clubes brasileiros serem convidados pela CBP e outros 
critérios- em vários debates aqui d-emonstrado que tamb!:m pOUti~ 
cos- porquanto, nós, os convidados, poderíamos ter reuniões preli
minares na própria CBD ou nas Federações regionais, em grupos, 
para levar subsídios para o melhor aproveitamento ou o melhor regu
lamento evitando tantas distorções como novamente ocorreu no 
regulamento deste ano, que veio a calhar neste .campeonato com 
vários errOs a perito de não permitir uni tnêlhor aproveitamento. 

Uma das medidas, para citar apenas um exemplo: o Sport Club 
do Recife foi campeão à meia hora do sábado do dia 15 de outubro 
de 1977. Os Jogadores, naturalmente no direitQ e por necessidade hu
mana e os· :s-eus dirigentes, tambétn, foram comemorar o--título- mi· 
tural e humano - e com menos de 36 horas fomos obrigados, pelo 
campeonato nacional, inclusive, infringindo uma regulamentação do 
CND a jogar contra o Botafogo da Paraíba às três horas da tarde do 
domingo, dia 16 de outubro. 

Urri dos fatores que vem, realmente, perturbar a tranqOilidade 
emocional e psicológica dos nossos atletas, ao íniCiaf ma·! o 
campeonato por falta de condicionamento flsico. São certas si
tuações que justamente no diálogo entre a direção da CBD e os 
clubes brasileiros convidados, poderia minimizar" muito eSSes erros 
constantes que têm havido em todos os regulamentos· do cam
peonato. Essas reuniões são feitas com os presidentes das Federações 
que, às vezes, não vão atender realmente ao objetívo ffiã.ior- que são 
os clubes. 

O SR.- EVELÁSIO VIEIRA - JornaliSta Luis Augusto, há 
algum dado a acrescentar neste final de reunião? 

O SR. LUIS AUGUSTO- Não. Estou satisfeito e acreçlito_que 
V. Ex'- vai continuar prestigiando Brasília, trazendo jornalistas de 
Brasília. O mais interessante seria chamar os homens do Governo e 
forçar a barra aqui e exigir esclarecimentos por que as praças de 
esportes estão paradas, por que o "Presidente Médici" não anda e 
qual é o futuro de Brasília dentro do esporte nacional. 

Estamos em fim de Governo, mas pode-se planejar alguma 
coisa, pode-se tentar criar a Secretaria de Esportes de Brasília porque 
com esse montante de obras que o Governo está fázendo, inclusive, 
na própria ãrea do esporte, o Governo não tem falhado com o espor
te, não. Ele estã construindo, está. caminhando. E depois? Como as 
coisas vão ficar? Quem vai administrar? A quem caberá então dar 
uma nova mentalidade, uma nova filosofia ao desporto brasiliense? 
Estou satisfeito. Agradeço aos Srs. e espero c_ontinuar prestigíarido 
esta Comissão através do nosso trabalho jornalística· e aguardamos, 
então, que os Srs., que gostam de Brasilia como o Senador Itamar 
Franco, no~ ajudem mais ainda. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Altamente contente fica a Co
missão de Educação e Cultura do Senado com o recolhimento de 
esplêndidos subsídios para o trabalho que elabora buscando um 
diagnóstico do esporte brasileiro a fim de oferecer, posteriormente, 
um projeto ao Governo que possa tornar o esporte mais diOãmiCo- e 
mais útil à sociedade brasileira. 
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Queremos expressar o nosso agradecimento ao Dr. Jarbas Pires 
Guimarães, Presidente do Sport Club do Recife, pela magnífica co~ 
laboração que acaba de prestar à nossa Comissão, assim como ao 

Jornalista Luis Augusto da TV Record. Os no:>Sos agradecimentos 
tambêm aos Srs. Senadores e Deputados que colaboraram conosco 
neste trabalho. 

(Levanta-se a reunião às 12 horas e 50 minutos.) 

ATAS DAS COMISSOES 

COMISSAO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem a' 9, de 
1978 (CN), do Senhor Pre5idente da Repdbllca submetendo i 
deliberaçio do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei 
n~' 1.591, de 11 de dezembro de 1m, que "prorro1a o prazo 4a 
lsençlo dos Impostos de lmportaçio e sobre Produto1 lndo
trillizados para Equipamentos CinematogrliDcol, e di oatras 
providências". 

ATA DA REUNIA O DE (INSTALAÇAO), 
REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 1978 

As dezesseis horas do dia dezessete de março do ano de mil nove
centos e setenta e oito, na Sala "Clóvis Bevil.ácqua", presentes os Srs. 
Senad~res Cattete Pinheiro, Jarbas Passarinho, Lourival Baptista. 
Ruy Santos, João Calmon, Osircs Teixeira, Evelãsio Vieira, Hugo 
Ramos e Cunha Lima, e os Deputados Marão Filho, Antônio Mori~ 
moto, Oswaldo Zanello e Pacheco Chaves, reúne-se a Coniissilo 
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nq 9, de 1978 
(CN}, do Senhor Presidente da República. submetendo l deliberação 
do Congresso Nacional o texto do Decreto~lei nt 1.591, de 21 de 
dezembro de 1977, que .. prorroga o prazo da isenção doa Impostos 
de Importação e sobre Produtos Industrializados para Equipa~ 
mentes Cinematográficos, e dâ outras provid~ncias". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado? os Srs. Sena
dores Gustavo Capanema e Accioly Filho, e os Deputados HE:lio 
Mauro, Braga Ramos, Rómulo Gaivão, Marcondes Gadelha, João 
Menezes, Fernando Coelho e Mário Moreira. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência o Senhor Senador Ruy Santos, que declara instalada a 
Comissão. 

A fim de cumprir dispositivo regimental, o Senhor Presidente 
eventual esclarece que irá proceder à eleição do Presidente e Vice-
Presidente. Distribuídas as ~dulas, o Senhor Presidente ,.convida o 
Senhor Deputado Marão Filho ?ara funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Pacheco Chaves . ~ ... _ ............ ·-----· ··---J-2- votos 
Em branco ....•.••• _ .•.• _ ••••.••..•••• ··-·. --~ -· 01 voto 
Para Vlce-Presldente: 
Deputado Oswaldo Zanello .. , ••...•.••••. ·-· ~· .... 11 votos 
Embranco ·············.-···· ..................... --~ ..... Olvoto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice--Presi
dente, os Srs. Deputados Pacheco Chaves e Oswaldo Zanello. 

Assumindo a Presidência, o Sr. Deputado Pacheoo Chaves agra~ 
dece em seu nome e no do Deputado Oswaido Zancllo a honra com 
que foram distinguidos, e designa para relatar a matéria o Sr. Sena
dor Ruy Santos. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, 
lavrando eu, Mauro Lopes de Sã, Assistente da Comissilo, a presente 
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e 
demais Membro5 da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobr~ a Mensagem n" 11, 
de 1978 ( CN), do Senhor Presidente da Reptibllca, submetendo 
i. deliberaçio do Congresso Naclonll o texto do Decreto-lei 
n' 1.593, de 21 de dezembro de 1977, que "lltera a Leglslaçio 
do Imposto sobre Produtos .Industrializados, em relaçio aos ca
sos que especifica, e di oufru providências". 

ATA DA REUNIÃO DE(INSTALAÇÃO), 
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 1978 

Ãs dezesseis horas do dia vinte e um de março do ano de mil 
novecentos e setenta e oito, na Sala Clóvis Bevilacqua, presentes os 
Senhores Senadores Henrique de La Rocque, Luiz Cavalcante, 
Heitor Dias, Italívio Coelho, Otair Becker, Evandro Carreira, 
Gitvan Rocha e Evelâsio Vieira e os Deputados Darcflio Ayres, 
Nunes Leal, José Ribamar Machado, Homero Santos, João Gil
berto, César Nascimento, Ernesto de Marco e José Carlos Teixeira, 
reúne~se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a 
Mensagem n" 11, de 1978 (CN), do Senhor Presidente da República, 
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o te.do do De
creto-lei nt 1.593, de 21 de dezembro de 1977, que ualte_ra a 
Legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados, em relação 
aos casos que especifica, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se
nadores Jessê Freire, Milton Cabral e Vasconcelos Torres e os Depu~ 
tados Cleverson Teixeira, Gastão MUller e Joel Ferreira. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência o Senhor Senador Henrique de La Rocque, que declara 
instalada a Comissão. 

A fim de cumprir dispositivo regimental, o Senhor Presidente 
eventual esclarece que irá proceder à eleição do Presidente e Vice
Presidente. Distribufdas as cédulas o Senhor Presidente convida o Se~ 
nhor Deputado Josê Carlos Teixeira para funcionar como escru~ 
tinador. 

Procedida a eleição, verifica~se o segu_in_te resultado: 

Para Presidente: 
Deputado César Nascimento ....... _ ..• - .•. __ •••• 12 v_otos 
Deputado José Carlos Teixeira .........••.. ___ ~ •• __ 4 votos 

Para Vi ce-Presidente: 
Deputado Darcílío Ayres ........••• _ ••••••. __ .••. 12 votos 
Deputado Nunes Leal ••.••.....•••• ,._ •••••• ___ • 4 votos 

São declarados eleitos Presidente e Vice-Presidente, respec
tivamente, os Senhores Deputados Cêsar Nascimento e Darcflio 
Ayres. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado César Nas
cimento agradece em seu nome e no do Deputado Darcílio Ayres a 
honra com que foram distinguidos, e designa para relatar a matêria o 
Senhor Senador Luiz Cavalcante. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, 
lavrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente 
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e 
demais Membros da Comi~ão. e vai à publicação. 
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COMISSAO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Menu1em ai' 12, 
de 1978 (CN), que submete à dellberaçio do ConllftYO Nacio
nal texto do Decreto-lei ot 1.594, de 22 de dezembro de 1977 
que •'prorroga os Incentivos fiscais predstos no Decreto-lt!l 
n' 221, de Z8 de fevereiro de 1967". 

ATA DA I• REUNIAO(DEINSTALAÇAO) 
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE I97B 

As dezesseis horas do dia vinte e dois de março do ano de mil 
novecentos e setenta e oito, na Sala ''Clóvis Bevilá.cqua", presentes 
os Srs. Senadores Heitor Dias, Helvfdio Nunes, Italivio Coelho, 
Lourival Baptista, Otto Lehmann, Renato Franco~ Saldanha Derzi, 
Agenor Maria, Gilvan Rocha e Cunha Lima e os Srs. Deputados 
Navarro Vieira, Fernando Coelho, Octacflio Queiroz e José Costa, 
reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre a 
Mensagem n' 12, de 1978 (CN), que submete à deliberaçilo do 
Congresso Nacional texto do Decreto-lei nt 1.594, de 22 de dezem
bro de 1977, que "prorroga os incentivos fLScais previstos no Decreto
lei n' 221, de 28 de fevereiro de 1967". 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, ttssume a 
Presidência o Sr. Senador Renato Franco, que declara instalada a 
Comissão. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senador 
Domício Gondim e Deputados Elcival Caiado, Vasco Amaro, Antô~ 
nio Gomes, Magno Bacelar. Ary Kffuri, Humberto Lucena e Antô
nio Bresolin. 

A fim de cumprir disposifiVo regimental o Sr. Presidente 
esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presi
dente. Distribuídas as cédulas o Sr. Pres_ídente convida o Sr. Senador 
Otto Lehmann para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Cunha Lima 
Em branco ..............••.•••.•. ~ .••..•.••.....•. 

Para Vice-Presldente: 
Senador llalívio Coelho 
Em branco ..... , .......... r~~·.....-.-~~-·-···•······~--

13 vo~_Os 
1 V019 

lJ_llotos. 
1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presi
dente, os Srs. Senadores Cunha Lima e ltalfvio Coelho. 

Assumindo a Presidência o Sr. Senador Cunha Lima agradece 
em nome do Senador ItaUvio Coelho e no seu próprio a honra com 
que foram distingUidos e designa o Sr. Deputado Antônio Gomes 
para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniilo e, para cons· 
tar, eu, Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Comis
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente, demais membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n<? 13, 
de 1978-CN, que submete à dellberaçio do Congresso Nacional 
o texto do Decreto-lei n'i' 1.595, de 2l de dezembro de 1977, 
que ••dispõe sobre o Imposto de Renda devido pelos importa
dores ou distribuidores de filmes estrangeiros, e dá outras pro
vidências". 

~ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO,) 
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 1978 

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de mil 09yec_e:ntos 
e setenta e oito, às dezesseis horas c trinta minutos, na sala Clóvis 
Bevilacqua, presentes os Srs. Senadores Braga Júnior, José Sarney, 
Lourival Baptista, Ruy Santos. João Calmon. Otto Lehmann, ltalf-

vio Coelho, Mauro Bcnevides, Agenor Maria e Deputados Manoel 
de Almeida, Menandro Minahim, Celso Carvalho, Adhcma{ Ghisi, 
José Bonifácio Neto, Jos.é Costa e Francisco Studart, reúne.se a 
Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n" 13, de 1978-CN, que submete à deliberação do Congresso 
Nacional o texto do Decreto-lei n' 1.595, de 22 de dezembro de 
1977, que .. dispõe sobre o Imposto de Renda devido pelos 
importadores ou distribuidores de filmes estrangeiros, e dã outras 
providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena
dores Lenoir Vargas, Franco Montoro e Deputados Hcydekel Frei
tas, Sylvio Venturolli, Júlio Viveiros e Mac Dowell Leite deCasfio. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assUme a 
Presidência, eventualmente, o Sr. Senador Ruy Santos, que declara 
instalada a Comissão. _ _ __ 

Em obediência a dispositivo regimental o Sr. Presidente esclare
ce que irã proceder a eleição do Presidente e do V ice-Presidente. Dis
tribufdas as cédulas, o Sr. Senador Ruy Santos convida o Sr. 
Deputado Francisco Studart para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado José Costa ._ ... _, .................. '-" ... 14 votos 
Deputado José Bonifácio Neto ........... _ .......... 2 votos 

Para Vice-Presidente 
Deputado Adhemar Ghisi .... , ........ ._ .......... 13 votos 
Deputado Celso Carvalho .... , .......... , ... , . , , . , _3 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presi· 
dente, os Srs. Deputados José Costa e Adhemar Ghisi. 

Assumindo a Presidência o Sr. Deputado José Costa agradece 
em nome do Sr. Deputado Adhemar Ghisi e no seu próprio a honra 
com que foram distinguidos e designa o sr. Senador Otto Lehmann 
para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para cons
tar, eu, Alfeu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a presente 
Ata, que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Sr.-Presidente, demaís 
membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSAO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 15, 
de 1978 ( CN), que !Wbmete à dellberacio do Congl'f!SO Na~lo
nal o texto do Decreto-lei o' 1 • .597, de 23 de dezembro de 
1m, que "altera aleglslaçio relativa ao Imposto O nico sobre 
LubriOcantes e Combust(vels Líquidos e Gasosos, e dJi outras 
providências". 

ATA DA I• REUNIAO(INSTALAÇAO). 
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE I978 

As dezessete horas do dia vinte e sete de março do ano de mil 
novecentos e setenta e oito, na Sala Clóvis Bevilãcqua, presentes os 
Srs. Senadores Altevir Leal, Wilson Gonçalves, Dinarte Mariz, 
Murilo Paratso, Augusto Franco, Otair Becker, Dirceu Cardoso, 
Gilvan Rocha e Srs. Deputados Diogo Nomura, Luiz Rocha, 
Francisco Rollemberg e Lindovino Fanton, reúne-se a Comissão
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 15, de 
1978 (CN), que submete à detiberação do Congresso Nacional, o 
texto do Decreto~lei n<? 1.597, de 23 de dezembro de 1977, que 
"altera a legislação relativa ao Imposto Unico sobre Lubrificantes e 
Combustíveis Líquidos_ e Gasosos, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senador~s Domfdo Gondim~ Arnon de Mello~ Franco Montoro e 
s .. s. Deputados Gonzaga Vasconcelos, Jutahy Magalhiles, Luiz 
Rocha, Brígido Tinoco, Walmor de Luca, Oswaldo Buskeí e Antô
nio Carlos. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência o Senhor Senador Wilson Gonçalves, que declara instala
da a Comissão. 
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A fim de cumprir dispositivo regimental o Senhor Presidente 
esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presi
dente. Distribuídas as eMulas o Sr. Presidente convida para 
funcionar como escrutinador o Senhor Deputado Luiz Rocha. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Lidovino Fanton ...................... ~ ·~ 12 votos 
Em branco ... , . . . . . . • . . • • . . • . • • . . • . • • • • • . . . • . • . . . l voto 

Para Vice--Presldente: 
Deputado Francisco Rollemberg .....•..•.• ~ ·-· ·-·~· ~~J2 votos 
Eni branco .•....•.........•..•.....•• ---·-· .; •-v-·--~ I voto 

Sàq declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presi
dente, ~ Srs. Deputados Lidovino Fanton e Francisco Rollemberg. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Lidovino Fanton 
agradece em nome do Deputado Francisco Rollemberg e no seu pró
prio a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador 
Wilson Gonçalves para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e para 
constar eu, Eliete de Souza Ferreira, Assistente de Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, scrã assinada pelo Senhor Presi
dente, demais membros da Comissão e vai à publicaçi\o. 

COMISSAO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensaaem 11919, 
de 1978-CN, que , ... bmete à dellberaçlo do Conll'esso Nacloaal 
o texto do Deaeto-lel n' 1.601, de 18 de janeiro de 1978, que 
"dispõe sobre a slstem,dca a ser aplicada ROl Iaceatlvos FI.J.. 
cais à atlvldade turfstiea que mendoaa, e d' outras prol'i
dêncltls". 

ATA DA t• REUN!ÃO(!NSTALAÇÃO), 
REALIZADA EM 28 de MARÇO DE 1978 

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de mil novecentos 
e setenta e oito, às dezesseis hora5, na sala Clóvis Bevilacqua, pre
sentes os Srs. Senadores Alexandre Costa, Jos~ Sarney_,'Virgfiio Tl
vora, Augusto Franco, João Calmon, Otto Lehmann, Saldanha Der~ 
zi, M~uro Benevides, Dirceu Cardoso e os Deputados Luiz Fer
naridO, Cardoso de Almei~a, Moacyr Dalla, Dias MeneZes, Argilano 
Dario e Rubem Medina, reúne-se a Comissão Mista incumbida de 
estudo e parecer sobr~ a Mensagem n' 19, de 1978-CN, que submete 
à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n' 1.601, 
de 18 de janeiro de 1978, que .. dispõe sobre a sistemé.tica a ser apli
cada aos Incentivos Fiscais à atividade turlstica. que menciona, e dA 
outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado
res Jessé Freire, Paulo Brossard e os Deputados Henrique Brito, 
Alair Ferreira, Vilmar Pontes, OtAvio Ccccato e Renato Azeredo. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência, eventualmente, o Sr. Senador Dirceu Cardoso, que 
declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental o Sr. Presidente escla
rece que irá proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente. 

Distribuídas as cédulas, o Sr. Senador Dirceu Cardoso convida o Sr. 
Deputado Argilano Dario para runcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Rubem Medina .... , . , . . . . . . . . . . . . . . • . 14 votos 
Em branco ........ , . , . , ,_, ...• , •. ~---·....... •• •• 1 voto 

Para Vlce--Presidente: 
Deputado Henrique Brito 15 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presi
dente, os Srs. Deputados Rubem Medina e Henrique Brito. 

Assumindo a Presidência, o Sr. Deputado Rubem Medina 
agradece em nome do Sr. Deputado Henrique Brito e no seu próprio 
a honra com que roram distinguidos, designando o Sr. Senador 
Augusto Franco para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para 
constar, eu, Alfeu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a pre· 
sente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, de
mais ni.embros da Comissão, e vai à publicação. 

COMISSÁO MISTA 

Incumbida de Estudo e Parecer !Obre o Projeto de Lei n' 
26, de 1977 (CN), que "altera a estrutura dt. cateaorla fun
cional de diplomata. (carreira de diplomata), do grupo dlplo~m~· 
ela do quadro permanente do ministério das rel•çõn exterio-
res". 

ATA DA 2• REUNIA O, REALIZADA 
EM 28 DE MARÇO DE 1978. 

As dezesscis horas do dia vinte e oito de março do ano de mil 
novecentos e setenta e oito, na Sala "Clóvis Bevilâcqua", presentes 
os Srs. Senadores August_o Franco, Helv[dio Nunes, Jos~ Sarney, 
Magalhães Pinto, Otto Lehmann, Virgflio Távora, Saldanha Derzi, 
Leite Chaves e Gilvan Rocha e os Srs. Deputados Pedro Colin, Hugo 
Napoleão, Francisco Studart e Carlos Santos, reúne-se a Comissio 
Mista incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei~ 26, de 
19.7 (CN), que "altera a estrutura da Categoria Funcional de 
Diplomata (CarTeira de Diplomata), do Grupo Diplomacia do Qua
dro Permanegte do Ministério das Relações Exteriores". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena
dores Alexandre Costa c Nelson Carneiro e os Srs. Deputados Geral
do Guedes, Cid Furtado, Sinval Boaventura, Raimundo Diniz, Fer
nando Gama, Á rio Thcodoro e Cotta Barbosa. 

Em seguida, ~ dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, 
que logo após~ dada como aprovada. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente, Deputado Francisco Studart, 
concede a palavra ao Sr. Senador Otto Lehmann, R~lator da mata
ria, que emite parecer ravorável ao Projeto, apresentando emenda de 
redação ao artigo 2' 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restri
ções. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para cons
tar, eu, Clcide Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Comis
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Sr. 
Presidente e vai à publicação. 
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Osires Teixeira 
Otto lehmann 

Saldanha Oerzi 
Virgílio Távora 

1~>-Vic:e-Presidente: 

Jo5é lindoso (ARENA - AM) 49-Secretório: 

Renato Franco (ARENA- PA) 

29-Vic'e-Presidente: 

Amaral Peixoto (MDB- RJ) 

1~'-Secretárlo: 

Mendes Canele ~ARENA- MT) 

29-Secretdrio: 

Mauro Benevides (MDB- CE) 

COMISSOES 

D.iretor: Jo5é Soares de Oliveira Filho 

local: Anexo 11- Térreo. 

Telefones: 23-6244e25-8505- Ramais 193 e257 

Suplentes de Secretário: 

AlteV"i"i- LeÕI (ARENA- Aq 
Evandr_o_Ccrreira (MOS- AM) 

Ofair Becker (ARENA- s·q 
Braga Junior (ARENA- AM) 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

Uder 
Franco Montara 

Vice-Líderes 
Roberto Soturnino 

Itamar Franco 
GilvGn Rocha 

Lázaro Barboz-c 
Danton Jobim 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice-Presidente: Evandro Carreira 

Titulares Suplentes 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 1. Heitor Dias 
ARENA 

l. Saldanha Derzi 

Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa 

Local: Anexo li- Térreo 

Telefone: 25-8505- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Otoir Bec:ker 

2. Benedito Ferreira 

3. ltalívio Coelho 

4. Murilo Paraíso 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Mario 

Vke-Presidente: Otair Becker 

Suplentes 

ARENA 

1. Dinarte Mariz 

2. Saldanha Cerzi 

3. Miottos Leão 

5. Vasconcelos Torres 

MOB 

1. AgenorMaria 1. Adalberto Seno 

2. Roberto Saturnino 2. Evelóslo Vieira 

Assistent<t: Cláudio Carlos Rodrigues Costa- Ramais 301 e 313 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:30 horas 

LocaL Sala "Clóvis.Beviláçquo"- Anexo, 11- Ramal 623 

2. Jorbos Passarinho 
3. Dinarte Mariz 
4. Teotônio Vilela 
5, Braga Junior 

1, Agenor Marie 
2. Evandro Carreira 

2. José Sorney 
3. Otoir Becker 

MOS 
1. Evelásio Vieira 
2. Gilvon Rocha 

Assistente: Ledo Ferreira da Racho- Ramo1312 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilác:qua"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: DoQiel Krieger 
1-;.·Vic:e-Presicfente: Acdoly Filho 
29-Vice-Presidente: Leite Chaves 

Titulares 

l, Accioly Filho 
2. Gustavo Capanertla 
3. Dcrniel Krieger 
4. Eurico Rezende 
5. Heitor Di os 
6. Helvidio Nunes 
7. Wílson Gonçalves 
8. ltalívio Coelho 
9. Otto Lehmann 

10. Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. leite Chaves 
3. Nelson Carneiro 
4 .. f':aulo Brosso rd 
5. Or&s.tes Quérda 

Suplentes 
ARENA 

1. Mqttos Leão 
2. Lenóir~rgas 
3. Arnon de Mello 
4. Vasconcelos Torres 
5. Milton Ccibrol 
6. José Scrney 

MOB 
l. Franco Montara 
2. Lázaro Bmboza 
3. Cunha Uma 

Assistente: Maria Heleno Buena Brondélo- Romal305 
Reuniões: Quartos-feiras, às l 0:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- RQmal623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Wilson Gonçalves 

Vice"-Presidente: Itamar Franco 

Titulares Suplentes 

1. Heitor Dias 

2. Murilo Poroiw 

3. Cottete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5. Saldanha Oerzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgilio Tóvora 

8. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. lazoro Barboza 

3. Adalberto Sena 

ARENA 

MDB 

1. Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Braga Junior 

4, Altevir leal 

S. luiz Cavalcante 

1. Evondro Carreiro 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira- Rama1306 

Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas 

local: Sola "Rui Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 

Viu-Presidente: Vasconcelos Torre~ 

Titulares 

1. Milton Cabral 

2. Arnon de Mello 

3. José Guiomard 

4. luiz Cavakonte 

5. Murilo Parai~ 

6. Vasconcelos Torres 

7. Dinarte Mariz 

8. Otoir Becker 

1. Franco Montara 

2. Marcos Freire 

3. Roberto Soturnino 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Cattete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. José Sarney 

4. Domício Gondim 

S. J_QrbQs Passarinho 

1. Agenor Maria 

2. Orestes Quércia 

A;.sistente: Daniel Reis de Souza- Rama1675 

Reuniê:es: Quartas-feiras, Os 10:30 horas 

local: Solo "Rui Barbosa" -Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMlSSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC)
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Joõo Colmon 

Vice·Presidente: Evelásio Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Tarso Outro 1. Helvidio Nunes 

2. Gustavo Coponemo 2. Ruy Santos 

3. Joõo Colmon 3. Arnon de Mello 

4. Otto lehmonn 4. Heitor Dias 

5. Jorbos Passarinho 

6. Conete Pinheiro 

MDB 

I. Evelósio Vieira I. Franco Montara 

2. Paulo Brossord 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Sena 

Assistente: C lei de Maria B. F. Cruz- Romol598 

Reuniões: Quintas-feiras, Os 10:00 horas 

local: Sala "Clóvis Bevilócquo"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Paulo Brossard 

Vice·Presidente: Domlcio Gondim 

Titulares Suplentes 

ARENA 

I. Teotônio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Domício Gondim_ 

5. Helvidio Nunes 

6. lenoir Vergas 

7. Mattos leõo 

8. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outro 

11. Virgilio Távora 

12. Magalhães Pinto 

MDB 

I. Paulo Brossord 

2. Evelosio Vieira 

3. Gilvan Rocha 

4. Roberto Saturnino 

5. Cunho limo 

Assistente: Cândido Hippertt- Ramal 676 

Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 

1. Cottete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. lourivol Baptista 

4. Daniel Krieger 

5. José Guiomard 

6. José Sarney 

7. Saldanha Derzi 

1. Donton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evondro Correi r o 

Local: Solo "Clóvis Bevilócquo"- Anexo 11- Rama1623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

1. Jessé Freire 
2. Ruy Santos 
3. lenoir Vergas 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vice-Presidente: Orestes Quérda 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junlor 
2. Virgílio Távora 
3. Osires Teixeira 

4. Jarbas Passarinho 4. Oomlcio Gondim 
5. lourival Baptista 
6. Accioly filho 

MDB 
1 . Franco Montara 1. lózaro Borbozo 
2. Orestes Quércia 2. Cunho limo 
3. Nelson Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramol675 
Reuniões: Quintos-feiras, às 11 :00 horas 
locah Sala "ClOVis Bevilácqua"- Anexo U -Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros} 

Titulares 

1. Milton Cabral 
2. Comício Gandim 
3. Amonde Mello •. luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorbos Passarinho 
Vice-Presidente: luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. Josê Guiomord 
2. Murilo Paraíso 
3. VirGílio Tóvora 

5. Jcrbas Passarinho 
MDB 

1. C'1rceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas 

Local: Solo "Rui Barbosa" -Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(5 membros) 

Titulares 

1 , Helvidio Nunes 
2. Otto lehmann 
3. Saldanha Cerzi 

1. Conton Jobim 
2. Adalberto Sena 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Seno 
Vice-Presidente: Helvídio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. Virgilio Távora 
2. Arnon de Mello 
3. Jorbos Pas50rinho 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 

Assistente: Maria Carmen Castro Souza- Romol134 
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 
Local. Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramol623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Magalhães Pinto 

1~'-Vice-Pre~idente: Saldanha Cerzi 

2~'-Vice-Presidente: Nelson Carneiro 

Titulare~ 

I. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Tóvora 

4. Jessé Freire 

5. Arnon de Mello 

6. Saldanha Cerzi 

7. Josê Samey 

8. João Calmon 

9. Augusto Franco 

1 O. Otto Lehmonn 

I. Oanton Jobim 

2. Gilvan Ro_cha 

3. Itamar Franco 

4. leite Chaves 

5. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistente: Cl:lndido Hippertt- Ramal 676 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:30 horas 

Suplentes 

1 . Accioly Filho 

2. Fausto Castelo-Branco 

3. Helvldio Nunes 

4. Comido Gondim 

S. Jarbas Passarinho 

6. luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Saturnino 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Romais621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Altevi r Leal 

2. Ruy Santos 

3, Cattete Pinheiro 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Ruy Santos 

Vice-Presidente: Altevir Leal 

Suplentes 

ARENA 

1. Saldanha Cerzi 

2. ltalívio Coelho 

3. Osires Teixeira 

4. Fou~to Castelo-Branco 

5. Lourival Baptista 

MDB 

1. Adalberto Seno 1. Ben'1amim Faroh 

2. Gilvan Rocha 2. Cunha lima 

Assistente: Lêda Ferreiro do Rocha- Ramal312 

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 

local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
{7 membros) 

Titulares 

1. Jõsê Guiomord 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice-Presidente: Augusto Franco 

ARENA 
Suplen~s 

1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos TarteS- 2. Braga Junior 
3. Virgilio Tóvarc 3. Dinarte Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MDB 
1. Adalberto Seno 1. Agenor Maria 
2. Benjamim Farah 2. Dirceu Cardoso 

Assistente: léda Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões: Quartas•feiras, às 9:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Remais 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 Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benjamim Farah 
Vice-Presidente: lenoir Vergas 

Suplentes 
ARENA 

1, Alexandre Casto 
2. Gustavo Capanema 
3. Mattos leeio 

MOS 
1. Danton JCibim 
2-. ldiaro Bc:~rbozo 

Assistente, Sônia Andrade Peixoto- Romal307 
Reuniões, Quintas-feiras, às 9:00 horas 
.Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lourivol Baptista 
Více-Presidente: Alexandre Costa 

Titulares Suplente~ 
ARENA 

1. Alexandre Casta 1. Otto lehmann 
2. luiz Cavalcante 2. Teotónio Vilela 
3. Broga Junior 3. Wilson Gonçalves 
4. lourival Baptista 
5. Matto~ leào 

MOB 
1. Evandro Carreira 1. lózaro P.orboza 
2. Evelcisio Vieira 2. Roberto Saturnino 

Assistente: Ronoldo Pacheco de ~Oliveira- Ramal 306 
Reuniões: T erças-feiros, Os 10:00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- R<lmais 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- Ramal 303 
1) Comissões Temporórios pcira Projetas do Congresso Nacianol--
2) Comissões Temporários poro Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissõo Mista do Projeto de lei Orçamentário (art. 90 do Regimento 

Comum). -

Assistentes de Comis~óes: Horoldo Pereira ~rnondes- Ramal674; 
Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Maria B. f. Cruz- Ramal 598t 
Mouro Lopes de Só- Ramo1310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNI CES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1978 

BORAS TERÇA SAL AS ASSISTENTE HORAS QUINTA S A t. AS ASSrS::E:l'l'E 

c~T. RIJl I!ARBOSA RONALDO 09:00 c.F. CWVI S 9EVI LA.CQUA CAriDIOO 
li:a111a~a - 62l e 7l6 Ra:çal - 623 

10100 

C.A.R. CLOVIS Br!VIL.(CQUA LEDA 09:30 c.S.i'.C. R!J'Y BA.RSOSA SOlHA 
Rarua.1 - 623 Rt~mau. - 6:21 e ?16 

C.A, CLOVIS BE'IlLJtCQUA ct..rumo C.E.e. CLClVIS BEVILJ{CQUA CI.EIDE 

10:30 
ftalnal - 623 COSTA l.O:OO 

Ramal - 623 

C~R,E. RUY BARBOSA CJ'.NDIDO C.D.F. RtJY' BARBOSA RONALDO 
Rar:w.1a - 621 11 7l6 Rena,s- 621 •?l 

f.Of'.AS Ç:JAP.TA S A L A S ASSlSTE!fTE C.L.S. CLélVIS BEVI!.ACQUA DAl'fiEL 

11:00 
. Ramal - 621 

09:00 c.s.N. R!JY BARI!OSA LEDA RUY BARBOSA 
c.s~ LEDA 

Raii!Bl!l - 621 e 716 Rama.1s - 621 e 1l 

c.c.J CLOVIS BEVIL.(CQUA MARIA 12:00 C.R. 
CL(lVIS BEVU.ICCQUA MARIA 

lO:OO Ramal - 62:3 HELENA Ramal - 62J CAEU':B~ 

C.M.E. RO): BARBOSA 
RONALDO 

P.a.IIIB.tB - 621 • 716 

10:,30 C.E. RU'f BAEBOSA 
DANIÉL 

Ra.maia - 6n e 716 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXIII - N• 020 SÁBADO, 1• DE ABRIL DE 1978 BRASILIA - DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 1•, da Constituição, e eu, 

Petrônio Portel! a, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 004, DE 1978 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.583, de 18 de novembro de 1977, que "dispõe 
sobre a incidência do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos 
no álcool etílico, para fins carburantes''. 

Artigo único. É aprova<!o o texto do Decreto-lei n• 1.583, de 18 de novembro de 1977, que "dispõe 
sobre a incidência do Imposto Unico sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos no âlcool etí
lico, para fins carburantes". 

Senado Federal, 31 de março de 1978. -Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, 

Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 005, DE 1978 

Suspende, por inconstitucionalidade, a execução do art. 10 do Decreto-lei Federal 
n• 1.216, de 9 de maio de 1972, e do§ 2• do art. 98 da Lei Paulista n• 440, de 24 de setembro 
de 1974. 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 15 de setembro de 1977, nos autos do Recurso Extraordinârio n• 87.225, do 
Estado de São Paulo, a execução do art. 10 do Decreto-lei Federal n• 1.216, de 9 de maio de 1972, e do§ 2• 
do art. 98 da Lei Paulista n• 440, de 24 de setembro de 1974. 

Senado Federal, 31 de março de 1978.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 



~· ' . 

724 Sábado 11' DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Abril del978 

SUMÁRIO 

l-ATA DA29•SESSAO, EM31 DE MARÇO DE 1978 

!.I -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Requerimento n'i' 25/78, do Sr. Senador Otto Lehmann, 
solicitando providências no sentido de que seja retifica.da a Reso
lução n" 125/77, que autoriza a Companhia de Construções Esco
lares do Estado de São Paulo a realizar operação de crédito no 
valor de Cr$ 1.425.000.000,00, para o fim que esPecifica. 

-Mensagem n~' 56/78 (n'i' 80/78, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Amambaí (MT) a elevar em 
CrS 20.100.000,00,-o montante de sua dívida consolidada. 

- Projeto de Lei do Senado n~' 285/77, que torna privativa 
de empresas nacionais a prestação de serviços de auditoria no 
Território Nacional. 

-Projeto de Lei -do Senado n'i' 284/77, que· dispõe sobre 
instalação de serviço de reprografia nas bibliotecas e arquivos da 
administração pública. 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 115j77, que institui a corre
ção monetária nas dívidas exigíveis, pecuniárias ou de valor. 

1.2.2 - Requerimento 

- N~' 41/78, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, das 
Ordens do Dia, de hoje, dos Ministros Fernando Bethlem, do 
Exército, Geraldo Azevedo Henning, da Marinha, Araripe 
Macedo, da Aeronáutica e Tácito Theófilo Gaspar de Oliveira, 
do Estado-Maior das Forças Armadas, alusivas ao transcurso do 
149 aniversáriO da Revolução de Março de 1964. 

1.2.3 -Discursos do Expediente 

SENADOR JARDAS PASSARINHO, pela Liderança- 14~' 

aniversário da Revolução de 1964. 

SENADOR FRANCO MONTORO - Apelo da comuni
dade científica brasileira ao _Senhor Presidente da República e ao 
Sr. Ministro da Educação e Cultura, em favor da reintegração, 
nas tarefas de ensino e pesquisa, de cientistas alcançados por atos 
de exceção. 

1.2.4 - Requerimento 

- N~' 42/78, de autoria do Sr. Senador Dirceu Cardoso, soli
citando lhe seja fornecida a resenha de "A Voz do Brasil", lida 
ontem, pela Agência Nacional, referente aos trabalhos do Se
nado. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n~' 507/77, do Sr. Senador Lourival Bap
tista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
discurso proferido pelo Tenente-Brigadeiro Antônio Geraldo Pei
xoto, em solenidade de homenagem às vítimas da Intentona 
Comunista de 1935. Aprovado. 

-Requerimento n9 508(77, do Sr. Senador Lourival Bap· 
tista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
pronunciamento feito pelo General Antônio Carlos de Andrade 
Serpa, em Porto Alegre, no dia 25 de novembro de 1977. Apro
vado. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 3/78 (n9 4.135-B/77, na 
Casa de origem), de iniciativa _do Senhor Presidente da Repú
blica, que autoriza o Instituto Brasileiro do Cate, autarquia fe
deral vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, a alie
nar imóvel de sua propriedade, localizado na _capital do Estado 
de São Paulo. Aprovado. À sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara n'i' 4/78 (n'i' 4.233-B/77, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repú
blica, que autoriza o lnstítuto Nacional de Colonização e Re
forma Agrária- INCRA, a doar o imóvel que menciona. Apro
vado. A sanção. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 159/77, de autoria do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a "cessão dos 
auditórios existentes em -edifícios públicos para espetáculos de 
interesse cultural". (Apreciação preliminar da juridicidade.) 
Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 232/77, de autoria do Sr. 
Senador Benjamim Farah, que dispõe sobre a aposentadoria 
especial para o Bombeiro Hidráulico e para o Eletricista do 
Grupo de Instalações Elétricas, Gás, Hidráulicas e SanitáriaS. 
(Apreciação prelíminar da juridicidade.) Dlsc:ussio adiada, para 
a sessão do dia 27 de abril próximo, nos termos do Requerimento 
"' 43(78. 

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR BENEDITO FERREIRA - Manifesto do 
Sindicato da Indústria Açucareira do Estado de Pernambuco, em 
homenagem ao 14~> aniversário da Revolução de 31 de Março de 
1964. Trabalho desenvolvido por S. Ex• sobre o cotejo da situa
ção político-económica do País de 1963 a 1977. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Transcurso do 14~' 
aniversário da Revolução de 31 de Março de 1964. 

SENADOR MURILO PARA ISO- Apelo ao Sr. Ministro 
do Interior, no sentido de estender às populações sujeitas aos fla
gelos ocasionados pelo rio Beberibe, os mesrilós beneficias alcan
çados pelas populações atingidas pelas cheias do rio Capibaribe. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI
MA SESSÁO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES AN
TERIORES 

-Do Sr. Senador Evandro Carreira, proferido na sessão de 
15-3-78. 

-Do Sr. Senador Mauro Benevides, proferido na sessão de 
29-3-78. 

-Do Sr. Senador Evelâsio Vieira, proferido na sessão de 
30-3-78. 

3- ATO DO PRESIDENTE 

- N~> 3, de 1978. (Republicação.) 

4- CONSULTORIA-GERAL 

-Parecer n9 9, de 1978. 

5- ATAS DE COMISSOES 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E V ICE-LIDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 
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ATA DA 29~SESSÃO, EM 31 DE MARÇO DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, das~ Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA, JOSÉ LINDOSO 
E MAURO BENEVIDES -

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

Adalberto Sena- Altevir Leal- Braga Junior- José Lindoso 
- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato Franco- Ale
xandre Costa- Henrique de La Rocque- José Sarney- Helvídio 
Nunes- Petrônio Portella- Mauro Benevides- Agenor Maria
Milton Cabral- Cunha Lima- Luiz Cavalcante- Augusto Fran
co- Lourival Bapti~ta- Ruy Santos- Eurico Rezende- Rober
to Saturnino - Gustavo Capancma - Itamar Franco - Benedito 
Ferreira- Osires Teixeira- Italívio Coelho- Mendes Canale
Leite Chaves- Evelásio Vieira- Lenoir Vargas- Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 32 Srs. Senadores. Havendo número re-
gimenta.!, declaro aberta. a sessão. 

O Sr. }9-Secretário -procederá à leitura do Espediente. 
E lido (l segu;nte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N•S 86 E 87, DE 1978 
PARECER N• 86, DE 1978 

Da Comlssio de Economia, sobre o Requerimento 09 25, 
de 1978, do Senhor Senador Otto Lehmann, solicitando 
providências no sentido de que seja retificada a Resolução 
n"' 125, de 1977, que "autoriza a Companhia de Construções 
Escolares do Estado de Silo Paulo a realizar operaçio de crédi
to, no valor de Cr$ 1.425.000.000,00 (um bllhio, quatrocent03 
e vinte e cinco milhões de cruzeiros), para o fim que especifica". 

Relator: Senador Murilo Paraiso 

Com a Mensagem n"' 300, de 1977, o Senhor Presidente da 
República submeteu ao exame do Senado Federal pedido da Com
panhia de Construções _Escolares d_o Estado de São Paulo, objeti
vando a necessãria autoriz-ação para contratar, junto à Caixa 
Econômica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS, uma operação de crédito no valor de 
Cr$ 1.425.000.000,00. 

2. Após o exame da matéria pelas Comissões de Economia e 
de Constituição e Justiça, o pleito foi atendido na forma da Resolu
çãon9 125,del977. 

3. Agora, retorna ao exame desta Comissão a referida Mensa
gem, atendendo o Requerimento n9 25, de 1978, do Senhor Senador 
Otto Lehmann, solicitando seja alterada a referida Resolução no 
sentido de corrigir, no texto da autorização legislativa, "ligeiro defei
to redacionat, pois foi omitida referência ao aval do Tesouro do 
Estado de São Paulo". 

4. Cumpre salientar que, por ocasião do exame da Mensagem, 
não constatamos nenhuma exigéncia formal de inclusão desse tipo de 
garantia. Inúmeros pedidos da mesma espécie têm sido aprovados 
por esta Casa, sem que o texto autori:;::ativo haja qualquer alusão a 
garantias de aval ou de fiança por parte do Governo Estadual ou 
Municipal, 

5. Assíffi, POdemos deduzir que o órgão financiador - Caixa 
Económica Federal-, estã a exigir, para efetivar a operação, garan
tia do Tesouro do Estado de SãQ Paulo à referida operação, sem a 
qual, seria impossível a concretização do pedido de empréstimo. 

6. Tendo em vista que o empreendimento estâ relacionado 
_com o setor educacional - meta prioritâda daquele Governo - e 
para que não haja maiores prejuízos na consecução de tão importan
te projeto, concluímos por atender o presente pleito, de acordo com 
o disposto no art. 360, alínea a do Regimento, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N•15, DE 1978 

Altera o art. 19 da R_e~luçio n9 tl!, d-e 1977. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo 19 O artigo l"' da Resolução n'. 125, de 1977, do Sena
do Federal, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 19 Ê a Companhia de Construções Escolares 
do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 29 da Resolu
ção n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 1.425.000.000,00 (um bilhão, quatrocentos e vinte e cin
co milhões de cruzeiros), junto à Cai~a Econômica Federal, 
com a garantia de fiança do Tesouro do Estado de São Paulo, 
por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(FAS), destinada ao financiamento do Projeto Priorit.ãrio do 
Plano Setorial de Educação e Cultura, denominado "Opera
ção Escola", naquele Estado." 

Artigo 2"' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Comissões, 29 de março de 1978. - Marcos Freire, 
Presidente- Murilo Paraiso, Relator- Lulz Cavalcante- Augusto 
Franco- Otair Becker- Roberto Saturnino- Milton Cabral. 

PARECER N•87, DE 1978 

Da Comissio de Constitulçio e Justiça, sobre o Projeto de 
Resolução n"' lS, de 1978, da ComiS!Jio de Economia, que 
"altera o art. 19 da Resolução n9 12!, de 1977", do Senado 
Federal. 

Relator: Senador ltalívio Coelho 

Vem a exame desta Comissão, projeto de resolução da Comis~ 
são de Economia que .. altera o art. 19 da Resolução n"' 125, de 1977, 
pelo qual foi autorizada a Companhia de Construçõe$ Escolares do 
Estado de São Paulo a realízar operação de crédito, no valor de 
Cri 1.425.000.000,00 (um bilhão, quatrocentos e vinte e cinco mi
lhões de cruzeiros), para o fim que especifica". 

2. Submetido pelo Senhor Presidente da República (Mensa
gem n9 300(77), o pedido da Companhia de Construções Escolares 
do Estado de São Paulo, objetivando a necessária autorização· para 
contratar, junto à Caixa Económica Federal, a operação de créditO 
no valor acima referido, o Senado Federal, com a Resolução n9 125, 
de 1977, concedeu a necessâria autorização, àquela Companhia. 

1. Atend-.:ndo requerimento do Senhor_ Senador Ç>tto 
Lehmann, retorna a esta Comissão, no sentido de corrigir no iCxto 
da autorizaçãQ legislativa, "ligeiro defeito redacional, pois,. -
segundo o documento- "foi omitida referência ao aval do Tesouro 
do Estado de São Paulo, conforme descrita no processado" e este 
lapso estaria a dificultar a conclusão do emprêstimo. 

4. Por tratar-se de um empreendimento relacionado com o se
tor educacional - meta prioritãria daquele Governo - e para que 
não haja prejuízos na execução dos projetas propostos, concluímos 
pelo atendimento da alteração solicitada, na forma do projeto de 
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resolução apresentado pela Comissão de Economia, obedecido, as
sim, o disposto no art. 306, alínea a, do Regimento Interno. 

Sala das Comissões, 29 de março de 1978. - Daniel Krleger, 
Presidente - ltalfvio Coelho, Relator - Helvfdlo Nunes - WUson 
Gonçalves - Otto Lehmann - Heitor Dias - Cunha Lima - Ores-
tes Quércia. 

PARECERES N's88 E 89, DE 1978 

PARECER N• 88, DE 1978 

Da Comisdo de Economia, sobre a Mensagem n' 56, de 
1978 (n' So, de 10-3-78, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo i aprovaçio do Senado Federal 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Amambaf (MT), a elevar em 
Cr$20.100.000,00 (vinte milhões e cem mil cruzeiros) o mon
tante de sua dfvlda consolidada. 

Relator: Senador Augusto Franco 

Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado, pedido da Pre. 
feitura Municipal de Amambar (MT), que objetiva contratar, junto 
ao Banco Financial S/ A, este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação, a seguinte operação de cr~dito: 

A- Valor: Cr$ 20.100.000,00; 
B-Prazos: 
1 -de carência: 6 (seis) meses, contadoS- a partir da con

clusão das obras projetadas, não podendo, no total, ultra
passar 24 (vinte e quatro) meses; 

2- de amortização: até 18 (dezoito) anos, exclusive o 
peóodo de carência; 

C- Encargos: 
I -juros de 2% a.a., pagáveis mensalmente, inclusive 

no período de carência; 
2 - correção monetãria trimestral, de acordo com o Pla

no de Correção Monetãria (PDCM); 
3 - taxa de administração de 1% sobre o valor do em

préstimo; 
4 - serâ permitido ao agente financeiro cobrar diferen

cial de juros de até I% ao ano, nos finariciamentos con
cedidos;· 

D- Garantia: Imposto sobre a Circulação de Merca
dorias (I CM); 

·E- Destinaçio dos recursos: financiamento de obras de 
infra-estrutura em geral, tais como pavimentação asfãltica, 
construção de galerias e de caixas coletoras de ãguas pluviais 
e colocação de guias e sarjetas, a serem executadas em vias 
públicas daquela localidade. 

O Conselho ·Monetãrio Nacional pronUnciou-se pelo acolhi
mento da pretensão por considerã-la técnica e fmanceiramente viâ
vel, não deVendo os encargos decorrentes da operação em questão 
gerar maiores pressões orçamentárias à referida municipalidade. 

No mérito, o empreendimento se enquadra nas diretrizes e obje
tivos do Plano Nacional de Desenvolvimento, na parte referente à 
urbanização das médias e pequenas cidades como potencial econômi.t 
co e com capacidade de absorver grandes contingentes populacionais. 

Pelo exposto, somos pela aprovaçãó da matéria nos termos do 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N• 16, DE 1978 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Amambaf (MT) a 
elevar em CrS 20.100.000,00 (vinte milhões e cem mU cruzei
ros o montante de sua dfvida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Amambaí (MT), nos ter
mos do art. 2~', da Resolução nl' 93, de 11 de outubro de 1976, do Se-

nado Federal, autorizada a elevar em CrS 20.100.000,00 (vinte mi
lhões e cem mil cruzeiros) o montante de sua 'dívida consolidada, a 
fim de que possa contratar uma operação de crédito de igual valor, 
junto ao Banco Financial S/ A, este na qualidade de agente financei· 
ro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financia
mento de obras de infra-estrutura em geral, naquela cidade. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das Conlíssões, 29 de março de 1978.- Marcos Freire, Pre
sidente - Augusto Franco, Relator - Luiz Cavalcante - Murllo 
Paraiso - Roberto Saturnino - Otalr Becker - Milton Cabral -
Orestes Quércia. 

PARECER N• 89, DE 1978 

Da Comissio de Constituiçilo e Justiça, sobre o Projeto de 
Resoluçilo nl' 16, de 1978, da Comissão de Economia, que 
uautorlza a Prefeitura Municipal de Amambaf (MT) a elevar 
em Cr$ 20.100.000,00 (vinte milhões e cem mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Helvfdlo Nunes 

A proposição em análise, apresentada pela Comissão de Eco
nomia do Senado Federal, autoriza a Prefeitura Municip-al de 
Amambaí (MT) a elevar em CrS 20.100.000,00 (vinte milhões e cem 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que 
possa financiar vãrias Obras de infra-estrutura naquela cidade. 

A matéria foi submetida à deliberação da Casa, nos termos do 
art. 29 da Resolução n9 93/76, do Senado Federal, tendo cumprido 
todas as formalidades exigidas para a espécie. 

Nessas condições, entendemos que o Projeto de R.esoluçio em 
estudo deva ter tramitação normal, porquanto goza de jurisdicidade. 
constitucionalidade e apresenta boa técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 29 de março· de 1978. - Daniel Krieger, 
Presidente - Helvfdio Nunes, Relator - Otto Uhmann - Dirceu 
Cardoso - Cunha Lima - Eurico Rezende - Leite Chaves - José 
Samey. 

PARECER N• 90, DE 1978 

Da Comissão de Constituiçio e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n"' 285, de 1977, que utoma privativa de empre
sas nacionais a prestação de serviços de auditoria no Território 
Nacional". 

Relator: Senador Otto Lehmann 

O Projeto em estudo, de autoria do ilustre Senador Vasconcelos 
Torres, torna privatíva de empresas genuinamente brasileiras a 
prestação de serviços de auditoria no País. - --

Entende o Autor, como destaca na Justificação, que o exei--cíciO 
da auditagem externa numa empresa, implica "em verdadeira devas
sa que abrange a situação patrimonial, as operações correntes e a~é 
mesmo as metas futuras da dita", por isso que as empresas 
estrangeiras que operam no ramo possuem "prévio e generalizado. 
conhecimento de tudo, dentro da empresa", sendo que esse 
conhecimento, ao invés de servir "exclusivamente para fundamental 
análises e conclusões técnicas", são canalizados às agências do Poder 
Político ou Econômico situado em outros países", com graves riscos 
- como acentua -, de "frustrar a ação programada ou em fase de 
realização, por parte do organismo ou da corporação, objeto da 
vigilância". 

Entre as empresas por cuja preservação diz bater-se, enumera a 
PETROBRÁS, a Ei..ETROBRÁS e a Companhia Siderúrgica Nacio
nal, salientando que .. o que essas empresas são, o que têm, e o que fa
zem ou irão fazer é assunto de interesse direto para a Segurança 
Nacional''. 

Sendo esse o raciocínio do ilustre Senador Vasconcelos Torres, 
parece-nos que o seu Projeto, pela amplitude, fatalmente abrangeria 
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..énipresú 'ptivadit.s, atC mesmo aque(as associadas ou que mantc
Q~~m acOrdos bilaterais.Coril. ç~!IS.ê~~~ ést~ang~iras,_e que por is-
·ao~ nada podem subtrair ao conhecimento geral. 

Haveria de ser considerado, ainda, que a Lei determina a 
publicação dos Balanços anuais de toda. c qualquer empresa -
mesmo as estatais -, e o Bálanço, todos sabem, ~ o espelho de seus 
'SUceSsos. Sendo-pUblicadOS, tornam~se conhecidos, nada havendo 
e~tão a resgua(dar quanto aà aéerio ou desaCCrtQ_de s_~s atiyldades. 

Sob o ponto de vista jurídico, verifica-se'que o Projet0'1.na práti
ca, veda tt.S companhias estrangeiras o direito ao exercf~iÓ dis fun
~es a que se habílitaram legalmente, e o que somente poderia ser 
9bjeto de tal repressão, em casos específicos, de comprovada viola
ção aos dispositivos da legislação vigente. 

Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto cm causa, 
por falta de arrimo jurídico. . __ 

Sala das Comissões, 29 de n1arço de 1978. - Daniel Krleger, 
Presidente- Otto Lehmano, Relator- WUson Gonçalves- Heh(
dlo Nunes - Italfvio Coelho - Heitor Dias - Cunba Llma -
Orestes Quércla. 

PARECER N• 91, DE 1978 
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça, sobre o Projeto de 

Lei do Senado g9 284, de 1m, que "dispõe sobre instalaçio 
de serviço de reprografia n11s bibliotec11s e arquivos da Admlnis
traçio Federal". 

Relator: Senador Cunba Lima 
O Projeto sob exame, apresentado pelo ilustre Senador Vas

concelos Torres, determina a criação de serviços de reprografia nas 
bibliotecas e arquivos da União. 

Justificando-o, assinala o Autor que a medida se deve a razões 
de liberdade e economicidade, que não ficam perfeitamente demons
tradas, já que eventual restrição à consulta de- livros ou documentos 
pode ser sanada com o apelo ao direito de petição (Constituição, 
art. 153, § 39); e a economicidade a que se refere é aleatória, não se 
sabe a quem possa interessar nem quem a reclama, se o Poder Pt1-
blico ou as partes. 

Em todo .caso, a proposição esbarra no dispositivo constitu
cional- art. 81, item V-, que comete ao Presidente da República 
a exclusividade para .. dispor sobre a estruturação, atribuições e 
funcionamento dos órgãos da administração federal". 

Diante do exposto, nosso Parecer é pela rejeição do Projeto, por 
defeito de constitucionalidade. 

Sala das Comissões, 29 de março de 1978 - Daniel Krleger, 
Presidente -Cunha Lima, Relator- Wilson Gonçalves- Helvldlo 
Nunes - ltalívio Coelho - Heitor Dias - Otto Leh.mann - Orestes 
Quércia. 

PARECERES N•S 92 e 93, DE 1978 
Sobre o Projeto de Lei do Senado n'~ 115, de 1977, que 

"insdtui a correçio monetlirla nas dfvldas exlglvels, pe
cuniárias ou de valor". 

PARECER N• 92, DE 1978 
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça 

Relator: Senador Otto Lebmann. 

O Projeto em estudo, de autoria do eminente Senador Accioly 
Filho, objetiva tornar obrigatória a incidência da correção monetá
ria nas dívidas exigíveis, pecuniárias õu de valor, nos prazos e demais 
condições que especifica. 

A oportunidade da propOsição é evidente. 
De hâ muito, a preocupação de todos os que militam na esfera 

do judiciário vem num crescendo no- sentido de tornar efetiva e real a 
prestação jurisdicional. E, a bem da verdade, esta foi também uma 
das preocupações do Governo ao editar a recente reforma do ju
diciârio. 

Não será exagero, pois, afirmar, como o faz o ilustre autor, que 
o projeto complementa, em parte, aquela reforma, concorrendo para 

uma de suas metas: a agilização dos processos cíveis, atr"avés de dois 
meios: .. a) estimulando os devedores a pagar, evitando-se com isso o 
afluxo muito grande de novas ações a serem propostas; b) desacon
selhando o emprego das perniciosas e conhecidas manobras pro
telatórias ao curso do processo". 

Mas porque a maior rapidez processual não será bastante para 
acompanhar a espiral inflacionãria, não fôra a correção monetária 
obrigatória, como preconiza o projeto, e o credor, vencedor de uma 
demanda ver-se-ia, como ocorre nos dias atuais, na frustrante si
tuação daquele que ganha mas não leva, pelo menos no quantum real 
a que a Justiça lhe reconheceu o direito. 

Sanando essa falha gritante, propõe o eminente Senador 
Accioly Filho a incidência da correção monetária nos débitos exigi
veis, de forma a levar o devedor a saldar sua divida por ser esta a 
maneira mais eficiente de escapar à ação judicial, onde sua situação 
se agravaria crescentemente durante todo o tempo em que durasse a 
lide. E esta, se proposta, tambêm por força da correção monetária, 
seria acelerada porque, ao inverso do que acontece na atualidade, o 
réu devedor teria todo interesse em evitar o crescimento de seu 
dêbito. 

Em decorrência desse novo posicionamento do devedor, impos
to pelo projeto ora em estudo, os processos judiciais, alêm de m~is 
cêleres, tenderiam a diminuir em quantidade, desafogando a mê.qui
najudiciâria. 

A proposição estabelece, com acerto, os momentos a partir dos 
quais começa a incidir a correção monetâria na divida (art. 19, I a IV 
e§ 19}, sendo que no parágrafo segundo desse dispositivo faculta~se 
ao réu "depositar a importância pedida, a qual serã levada a conta 
bancãria com correção monetária, à disposição do Juízo", como 
meio de impedir maiores gravames para o seu débito. 

Porque o príncipal objetivo do projeto é tornar efetiva e real a 
prestação jurisdicional, o juiz aplicará a correção monetária "ainda 
que não pedida expressamente" pelo autor (art. 39), a qual incidirê. 
até à data do efetivo pagamento", atualizando-se sempre o cálculo 
para esse fim (§ 19), mesmo quando a sentença já "tenha flXad? o 
valor em dinheiro da obrigação".(§ 29), 

Todavia, a recusa ilegítima do credor em receber o quantum que 
lhe é devido faz cessar a correção monetária aplicada a~ então(§ 39), 

Finalmente, por Iouvãvel prudência, o projeto assinala o prazo 
de seis meses para a entrada em vigor da lei a ser aprovada quando 
então "terâ aplicação imediata aos créditos exigíveis a essa data" e 
aos dêbitos vencidos, oriundos de títulos executivos extrajudiciais, 
ajuizados ou não (art. 49, parágrafo único). 

A Comissão de Economia também apreciará o projeto, 
examinando_ os aspectos que pertencem à sua competência regimen
tal. De nossa parte, como a precisa argumentação contida na justifi
cação do_ projeto aborda e explica, convicentemente, cada uma de 
suas disposições, tanto do ponto de vista jurídico como do social1 

ocioso seria repisar, nesta oportunidade, aqueles argumentos, aos 
quais nada hâ para acrescentar, recomendando todos eles a apro· 
vação da proposição por seu alto sentido de oportunidade, não 
havendo qualquer óbice de ordem jurídica ou constitucional. 

Sala das Comissões, 22 de junho de 1977. - Daniel Krieger, 
Presidente - Otto Lehmann, Relator - Nelson Carneiro - Osires 
Teixeira - Leite Chaves - Heitor Dias - Mattos Leão - Accioly 
Filho - HeMdio Nunes- Italivlo Coelho - Wilson Gonçalves. 

PARECERN•93,DEI978 
Da Comissio de Economia 

Relator: Senador Roberto Satumlno 
O Projeto ora sob o exame desta Comissão, de autoria do ilustre 

Senador Accioly Filho, institui a aplicação da Correção monetária 
nas dívidas exigíveis, pecuniárias ou de valor. 

O art. 19, na medida em que ressalva o disposto ,na legislação 
vigente, determina a correção monetária das dívidas exigíveis, a qual 
começará a incidir conforme os prazos e situações que define. 
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A base para o cálculo do reajuste do valor da moeda (art. 2') é a 
variação do valor nominal das Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional (ORTN). 

Consoante o espírito da proposição, o seu art 39 assegura a cor· 
reção monetária, ainda que não pedida expressamente, na sentença 
que declarar a existência de qualquer das obrigaçõ_es referidas no art, 
t• 

A Justificação do Projeto parte de um princípio essencial de 
direito, que encontra resposta no campo económico, principalmente 
em organizações produtivas onde é instável o valor da moeda, 
devido à influência de pressões inflacionárias. "Um processo- ar
gumenta o eminente representante do Paraná -que traga ao credor 
apenas parte do seu crédito é um processo insatis_fa.tório, um instru. 
menta inadequado à realização plena da Just_iça, para a qual foi 
concebido". 

De um outro ângulo, a matêria equacionada escapa à controvér. 
sia econômica, que considera a correção monetária, ainda que 
dentro de uma concepção gradualista, reatimentadora do processo 
inflacionário. Portanto, cinge-se ao "específico enfoqliC:-da Celerida
de dos processos em juízo", visando assim "sancionar o inadimple
mento das obrigações, nada mais". 

Sob o ponto de vista econômico, o qual com_pete a esta Comis.-
são examinar, a preocupação a ser levantada diz respeito aos pos
síveis efeitos inflacionários da proposição. 

Cumpre observar entretanto que praticamente todas as opera
ções financeiras ligadas à produção (investimento ou capital de giro) 
estão já sujeitas à correção monetária. A ampliação da medida pro
posta alcançará, na sua maioria, dívidas não diretamente ligadas ao 
pagamento do fator capital empregado no processo produtivo ou de 
distribuição, sendo, por conseguinte, relativamente reduzido o seu 
efeito sobre o aumento do:~ preços de mercado em geral. 

Trata-se de uma medida saneadora, de recomposição dos ativos 
pertencentes a aqueles que têm créditos a receber. Ness~ sentido, ao 
coibir procrastínações e abusos no adiamento do c;Ltmprimento de 
obrigações dessa natureza, o Projeto contribuirá indiretamente para 
a eliminação ou redução dç -ªgéscimos freqüentCmerite Colocados 
nos orçamentos para compensar esses atrasos de pagamento. 

No Cômputo geral, o efeito da medida proposta pode ter até 
uma resultante favorável no aspecto atinente à inflação. 

Ante o exposto, e na medida em que o Ptojeto de ,Lei do Senado 
n9 115, de 1977, não vai além da correção monetária após o venci
mento da obrigação, somos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 29 de março de 1978.- Marcos Freire, Pre
sidente - Roberto Saturnino, Relator - Otalr Becker - Augusto 
Franco - Milton Cabral - Murilo Paraiso - Lul:z Cavalcante -
Orestes Quércia. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -.O Expediente lido 
vai à publicação. 

Sobre a_ mesa, requerimento que serâ tido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 41, DE 1978 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 233 do Regimento Inte~:no, requeiro a trans

crição, nos Anais do Senado Federal, das Ordens do Dia dos 
Ministros Fernando Bethlem, do Exército, Geraldo Azevedo 
Henning, da Marinha, Araripe Macedo, da Aeronáutica e Tácito 
Theófil& Gaspar de Oliveira, do Estado-Maior das Forças Armadas, 
lidas hoje em todas as guarnições militares do Pafs, em alusão ao 
transcurso do 149 aniversãrio da Revolução de Múço d~_l964. 

Sala das Sessões, 31 de março de 1978 - L9p.dval Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requerimento 
serã submetido ao exame da Comissão Diretora. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra, por delegação da ARENA, ao nobre 

Senador Jarbas Passarinho. 

.O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senã.dores: 

Faz 14 anos, as t~opas do General Mourão Filho desciam das 
montanhas de Juiz de Fora, e marchavam contra o Rio de Janeiro, O 
que a muitos pareceu perigosa aventura, levaria, em menos de 48 
horas, à deposição de um governo enfraquecido por suas contradi
ções internas, combalido pela falta de autoridade, notadamente 
moral, no trato desonesto da coisa pública, debilitado pela incom
petência, numa palavra, um governo praticamente autodestrufdo. 

Foi efêmero o sonho de resistência de uma estranha e heterogê· 
nea aliança de hedonistas, devotados à fruição do poder, oportunis
tas de todos os matizes, motivados tão só pelas compensações mate
riais, falsas lideranças primárias, atuando como exploradores do 
sindicalismo abastardado pela presença dos "pelegos", alguns ingê
nuos sinceros, fascinados pelas teses das reformas de base, o que se 
completava com os diversos tons da esquerda, desde a "festiva", 
mais fácil de encontrar nas filas dos coquetêis elegantes, que nas da 
procura de trabalho, até a militâncía fanâtica, disposta a alicerçar no 
terror a conquista do poder, com vistas à implantação da tirania 
estalinista. 

Que a Revolução de 64 se fez em atendimento aos reclamos e 
anseios generalizados do povo, que lhe deu maciço apoio nas ruas e a 
saudou como verdadeira libertação nacional, não há negar. Trata-se 
de uma constatação histórica, posta em dúvida apenas por historia
dores facciosos e inescr1,1pulosos, que jâ ensaiam rever o seu carãter 
libi!rtário. A proporção que os testemunhos responsáveis começam a 
vir a públlco, essa corrente, que eu chamaria de historicida e não de 
historiadores, vê ruir por terra a intriga habilmente infiltrada, 
segundo a qual a nossa revolução seria menos nossa e mais de 
"patrões estrangeiros", Isso é parte do realejo que os comunistas 
adotam, invariavelmente e sem espírito de originalidade, para tentar 
diminuir o impacto de sua fragorosa derrota, pelo repúdio quase unâ
nime do povo brasileiro à sua pregação materialista e totalitária. 
Ocioso seria determo· nos sobre a tese. 

Hoje, devemos dar um balanço do que foi realizado, mas não 
nos imobilizarmos. Há que ·emprestar permanente dinamismo ao 
processo revolucionário, que ainda estã em desdobramento. De
vemos identifLcar, no estágio presente desse processo, o grande desa· 
fio de nossos dias: a institucionalização do ideârio revolucionário, 
até aqui ain-da não logrado em termos satisfatórios, em nOsso itirié:rá
rio para a construção de uma soCiedade líyre, soberana e justa. 

Já perdemos alguns de nossOs melhores lfderes. Uns, mortos, 
como Castello Branco, a quem coube a mais sacrificante _missão, de 
reorganizar este Pats, ordenar-lhe o caos econômico _e social que her
damos, retomar o impulso desenvolvimentista, reformar estruturas 
econômicas e sociais caducas e anacrónicas, restaurar o respeito 
pelos governantes austeros, em que pese ao fascfnio que os 
demagogos sempre exerceram sobre as massas. O vazio que a ausên
cia de Castello Branco r!!presenta, mesmo hoje, é o atestado da gran
deza dei seu vulto incomum. 

Outro, que a morte levou prematuramente, atingido em vida 
peta própria Revolução de que fora o artífice civil mais desassombra
do, o que mais riscos Concretos sofreu na fase da predeterioração do 
governo derrubado, quando as tropas, muita vez, ao comando de um 
almirante divorciado da dignidade tradicional da Marinha, pareciam 
bandos de milícias, a ameaçar constantemente ações sangrentaS ·na 
cidade do Rio de Janeiro. E foi atingido pela Revolução, porque dela 
se desaviera, por pretender manipulá-la, temperamento forte que 
era, segundo seus pensamentos e seus interesses polfticos. Fato 
comum, no Qesdobrar das revoluções. Erro grave que acomete 
teVõlucionâríos desatentos à lição da. HistQria, ao exemplo de 
Robespierre, que foi à guilhotina (para onde houvera mandado 
tantos) por querer encarnar a Revolução Francesa, segundo o seu 
jacobinismo radical e as não menos radicais convicções relígiosas. 

É que somente nas fõJses agudamente críticas çias revoluções, há 
campo para a liderança dos idealistas fãnãticos, capazes dos grandes 
ódios, que sã_o emoções !teróic~s_, e como tal extenuantes. 
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Há outras deserções inevitáveis, que inevitável é a desinteligên
cia entre vitoriosos como_ atê entre vencidos._As.!!lm, a revolução 
acaba por não poupar os Que a fizeram, ou a ela ãdériÍ'am, não 
importa se na vanguarda _ou na r_etagu_arda, mas que traziam velado 
o intuito de se apropriarem dela, para a consecução de _obje~ivos que 
a sua ambição hã muito elegera, e a sede de poder cegara, por 
obstinação. Cedo ou tarde, desafivel_am a máscara e _sofre~ o_ repú
dio dos antigos companheiros. 

O nosso_ processo revolucionário, originado em 64, conheceu 
todos esses acidentes de rota, do_s quais as_ oposições se servem hoje 
para pretender negar legitimidade à Revolução, que, sem dúvida, 
sofreu contramarchas_ que, se a alteraram, não a desfiguraram, mas 
apenas provaram o que é comum na História: a prevalência do 
imperativo das circunstâncias sobre as mais p\.!ras e sinceras inten
ções. Já é lugar comum a expressão segundo a qual se define política 
como "a arte de realizar o possível e o indicado", Não terá sido 
outro o comportamento da Revolução brasileira de 64, mas nem por 
isso terá ela repudiado ou desleixad_o_ _seus ideais motivadores, que há 
de concretizar, oportunamente, 

O Presidente Castello Sranco logrou ver esgotar-se seu curto 
mandato presidencial, com a eliminação de qualquer legislação de 
exceção, e a promulgação -da Constituição de 1967, pelo Congresso 
Nacional, onde pontificavam Afonso Arillos, Milton Campos, 
Daniel Krieger; Gustavo Çapanema, Aliomar Baleeiro, Adaucto 
Lúcio Cardoso, Djalma Marinho e tantos nomes da mais alta 
respeitabilidade e saber jurfdico isso sem falar em Pedro Aleixo, de 
todos., provavelmente, o maior. Infelizmente, aquela COnstituição 
durou pouco tempo, tragada que foi pelas agitações naS ruas, 
acompanhadas dos movimentos de greves ilegais na ãrea do traba
lho, moldura apenas de um movimento insurrecional hoje confes
sado pelos próprios líderes exilados, no exterior. 

Os Presidentes Costa e Silva, Médici e Geisel sempre anuncia
ram seu sincero propósito de eliminar a legislação de exceção e 
restaurar a plenitude democrâtica, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao comemorarmos o 149 aniversá
rio da Revolução de 1964, é preciso mais que reverenciar seus vultos 
preeminentes. Deles, a História se encarregará, quando am:a1na_i'~m 
os ventos da paixão humana. O que se impõe, a"gora, é tarefa de 
outra ordem, provavelmente a mais importante, e é aquela que nos 
cabe: aceitar e vencer o desafio de nossos .dias, sintetizando na 
institucionalização da Revolução, na concretização de seus ideais 
democráticos, ideais que, na verdade, foram a motivação maior para 
a sua própria vitória inCruenta. Como chegar ao êxito, com esse 
propósito, cOmo erigir o estadO democrático que, embora forte, não 
asfixie as liberdades da pessoa hum_ana, mas as defenda das agressões 
de minorias ativiStas e extre_madas, eis o grande dilema do nosso 
presente. Não ceder à te:ntação do imobilismo, traduzido na 
prevalência do binômio "lei e da ordem", que conspira contra a 
mutação desejada rumo à sociedade justa, nem sucumbir à tese da 
revisão total dos valores, como prega a violência marxista-leninista. 
Urge transformar esta Nação, formando-lhe, ainda mais vigorosa
mente do que até aqui, as estruturas políticas e sociais para ·enfren
tar, com pleno sucesso, um mundo cuja ecOnomia estã em -desordem, 
e cujos valores morais e éticos estão abalados pela violência, pelo 
materialismo e pela avassaladora sensação de inutilidade da vida das 
sociedades abastadas. 

É nosso dever construir um estado democrático forte, não como 
um fim em si mesmo, menos ainda como um meio de esmagar as 
prerrogativas da pessoa humana, à moda dos totalitarismos, estes, 
sim, inimigos declarados dos direitos humanos. Um Estado forte pa
ra defender-nos de qualquer ameaça residual (as_cita, é certo, mas des
tinado, também, a nos resguardar do expansionismo comunista e da 
estúpida, brutal e imoral ação terroris_ta, em pleno apogeu em todas 
as partes onde a democra_cia tem tido pudor ou medo de defender-se, 
e assegura, em contrapartida, a mais ampla liberdade para os que a 
querem destruir, 

É de meditar-se nas palavras cintilantes de Churchill. 
(Interrompe-se a sessão por falta de energia.) 

E veja V. Ex', Sr. Presidente, quando justamente falo na figura 
admirável de ChurchiH, fez-se o escuro, não precisamente comO 
repulsa, mas, seguramente~ comO luto; luto -que nesta- hora todos n-óS 
sentimos pela perda de um dos mais admiráveis combatentes da 
democracia contemporânea. (Palmas.) 

É de meditar-se nas palavras cintilantes de Churchill, logo de
pois do fim da II Guerra Mundial, quando os radicais de esquerda, 
saídos dos movimentos de resistência armados, e rotulando-se a ai 
mesmos de os únicos democratas e amigos da deinoCracia, começa
vam a utilizar o sistema terrorista, para oc_upar naÇj3es tradicional
mente democrãticãs, como a Grécia e a Bélgica, entre 01,1-lras. 

Era dezembro de 1944, e Churchill, falando na Câmara dos 
Comuns, dliigiu-se a adversários e a correligionários, para pronigar 
os movimentos armados que pretendiam a conquiSta do poder a 
partir das armas que haviam sido dadas em grande parte pela pró
pria Inglaterra e pelos Estados Unidos da América, para conquistar 
o poder em nome de uma expansão do stalinismo. E ele disse estas 
palavras entre as quais, ainda uma vez vamos encontrá-lo de corpo 
inteiro sem receio, inclusive, de ser irreverente. Precedeu-as, entretan
to, desta explicação:· 

"Durante a guerra, armamos todos aqueles que queiram 
combater os boches. Demos-lhes armas e munições e apoio 
logístico, e os auxiliamos- acrescentou com ironia- _na, ~ua 
salutar tarefa de matar os boches. Mas agora, com a vitóriã 
das tropas aliadas, como explicar que essas mesmas armas 
postas na mãos de uma minoria comJ,mista, para que ela 
detenha o poder peTa violência e pela brutalização desses 
países?" 

E disse estas palavras: 

"A democracia não é ba-seada, nem sobre a viOlência, 
nem sobre o terrorismo; mas, ao contrário; sobre a razão, a 
liberdade e o respeito aos direitos e às justaS ambições 
alheias." 

E numa referência aos terrorlstas a_rmàdo_s que pretendem 
conquistar a Grécia e a Bélgica, disse mais: - - --

"A democracia não é uma rameira que qualquer homem 
armado de uma metralhadora pode recolher na rua, para 
onde bem quiser." 

Muitos dos que hoje se ouve falar em democracia, rieste Pa[s, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, lembram um pouco esses amigos da 
democracia que Churchill profligou. Muitos padecem de sinceri
dade, e na medida em que lemos agora o testemunho daqueles que 
foram pivôs dos acontecimentos de 1968, nestas duas Casas do 
Congresso, notadamente na Câmara dos Deputados, mais cresce em 
nós a impressão de que uma boa parte dos que falam em democracia, 
dos que pregam a liberdade, na verdade desejam, precisamente, a 
eliminação da liberdade e o estabelecimento de uma ditadura férrea, 
tirâniC-a -e inteiramente dedicada aos propósitos da guerra revolu
cionária e dos princípios marxistas-Ieninistas. 

Não me conformo também, Sr. Presidente, com isso que hoje se 
define, entre aspas, _como uma nova direita, como aquela que, vendo 
a marcha que a Revolução estã tendo, as contramarchas a que me re
feri, se não as desfiguraram, em parte comprometeram a conquista 
em tempo oportuno dos seus objetivos principais, desejain que esta 
Revolução seja imobilista, que nada ceda, inclusive que a própria 
paz romana fosse o modelo da paz por eles defendida. 

É preciso termos a coragem também de dizer, Sr. Presidente, 
que repudiamos esse pensamento, da mesma maneira como repudia
mos- e já o dissemos -.a técnica da destruição de todos os valores, 
sob todos os ângulos, que vão até ·os pilares da famflia, técnica 
utilizada pelos combatentes revolucionários do marxismo-leninismo. 

As mutações da sociedade, no Mundo hodierno, nãÕ têm 
paralelo na História. Em nenhum momento da História Univers~l. o 
Mundo foi sacudido ao mesmo tempo por uma anãlise critica que 
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abrangeu todos os setores do pensamento e da vida prática do Mun
do. É u anátlsc critíca -que investe, como parece inve'stir depois desse 
grande exame de-consciência que apareceu com o Concflio Vaticano 
II em relaç1io à Igreja Católica,_ b a análise crítica dos capitalistas li
berais que afinal compreenderam que razão eles dava'iil a Marx, 
quando analisou o modelo manchesteriano de capital, para caracteri
zar- ali sim- que os pobres ficariam cada vez mais pobres, e os 
ricos cada vez mais ricos, se o capitalismo não tivesse _tido, dentro 
desse modelo, possibilidades de modificações. 

Hoje, essa anâlise crítica atinge os padrões axiológicos, polfti
cos, religiosos, éticos, económicos e famaliares. Talvez. jamais ·na 
História, pelo menos na do nosso País, tenha sido tão concreta a cha
mada distância entre as gerações imediatamente mais velhas e 
aquelas imediatamente mais novas, ou seja, o fosso das gerações, 
porque a velocidade com que a tecnologia contribui para o progresso 
do mundo multiplica, de maneira assustadora, esses fenômenos. 

É, como Alvin Toffler, que no seu livro O Choque do Futuro: 

"Divide a História da Humanidade em 52 mil anos, em 
SOO períodos de 65 anos cada um, 150 destes períodos desde 
logo descarta, porque correspondem à vid_a nas cavernas. 
Apenas nos sete últimos períodos (mais recentes) foi capaz a 
Humanidade d_c produzir a linguagem escrita; nos últimos 3, 
mediu pela primeira vez o tempo; nos últimos 2, produziu 
pela primeira vez o mOtor Clétrico; e, no último período de 65 
anos, a nossa Humanidade tem sido esmagada pela veloci
dade do contributo da tecnologia parawa melhoria de condi
ção de vida material do homem, em desprezo flagrante da 
componente espiritual desse mesmo homem." 

Por isso, Sr, Presidente, deposito, como membro da Maioria 
desta Casa que~ nesta hora, sat'ida o 149 aniversário de uma Revolu
ção que há de ser, deposito a nossa determinação de construir, neste 
País, uma sociedade justa, livre, economicamente equânime, onde a 
própria distribuição de riqueza, que não pode ser igualitária, seja 
marcada pela mais próxima ação de equanimidade. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella. Fazendo soar a cam
painha.)- Lembro ao nobre orador que o seu tempo está findo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Concluo, 
Sr. Presidente. 

Quem se dispõe, entretanto, a prejudicar nossos propósitos? 
De um lado, já me referi aos imobilistas, de outro, àqueles que, 

fingindo defesa da democracia e de seus princípios liberais, falam im
prudentemente, provocadoramente, em anistia reciproca e· ampla, 
como se isso ajudasse, em vez de desajudar, o alcance dos nossos 
objetivos. E outros, enfim, tomados de um cândido ~·irenismo", 
acreditam que ao Estado bastaria garantir os indivíduos, e não 
garantir-se a Si próprio, que a simples presença da legislação que 
fortalecesse os Direitos Humanos seria capaz de induzir, na ârea de 
agressão, o respeito por esses Direitos. São cândidos "irenis_t_as" que 
se reportam pouco ao mundo ultrapassado do século XIX, do 
''laissez faire, laissez passer". 

Inobstante os obstáculos a vencer, estamos convencidos de que, 
comemorando estes 14 anos da_ vitoriosa Revolução de 64, ha
veremos de talhar, na forjã da História, fiéis à vocação democrática 
que salvou este País do caos econômico e da aventura ''justicialísta" 
ou "stalinista", o modelo adequado à construção de uma sociedade 
soberanamente forte para opor-se aos interesses forâneos desca
bidos, socialmente fundamentada na igualdade de oportunidade 
para todos, pluralista na atividade partidária, livre e economicamen· 
te justa. 

A uma Revolução só não se perdoa não produzir-se. E a nossa 
não há de perder-se nos desvãos d_a Históri_a., mas prOduzirá a recon
ciliação nacional sob a égide dos prínc[pios democráticos-: (Muito 
bem! Palmas. O atador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella)- CQnçed_o_a palavra 
ao nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO PRONUNCIA DISCUR
SO QUE. ENTREGUE À REVISA O DO ORADOR. SERA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, requeri
mento que será lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 42, DE 1978 

Senhor Presidente, 
Com apoio no Regimento Interno da Casa, requeiro a V. Ex• se 

digne de determinar me seja fornecida a resenha de A Voz do Brasil, 
lida ontem, na hora do Poder Legislativo, pela Agência Nã.cional, re
ferente aos trabalhos do Senado. 

Sala das Sessões, 31 de março de 1978.- Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A PresidCnciajã deu a 
explicação ao Sr. Senador Dirceu Cardoso sobre os requerimentos 
que S. Ex• estã, repetidamente, formulando à Mesa. Não hã nada a 
acrescentar, 

COMPARECEM MAISOSSRS. SENADORES: 
José Guiomard - Fausto Castelo-Branco- Virgflio Távora-

Wilson Gonçalves- Dinarte Mariz- Jessé Freire- Dom[cio Gon
dim - Marcos Freire- Murilo Paraiso- Arnoti de Mello - Teo
tónio Vilela - Gitvan Rocha- Luiz Viana- Dirceu Cardoso
João Calmon- Vasconcelos Torres --Hugo Ramos- Magalhães 
Pinto - Franco Montoro - Orestes Quércia - Saldanha Derzi -
Otair Becker- Paulo Brossard- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está finda a Hora do 
Expediente. Passa-se- à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n' 507, de 
1977, do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso pro
ferido pelo Tenente-Brigadeiro Antônio Geraldo Peixoto, em 
solenidade de homenagem às vítimas da Intentona 
Comunista de 1935. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

E o seguinte o discurso cuja transcrição é solicitada: 

"Nesta manhã de 27 de novembro, mais uma vez, a Nação 
reverencia aqueles que tombaram em defesa da Pátria contra o bar
barismo comunista. 

.. As Forças Armadas, na presença de seu Comandante Supre· 
mo, aqui solenemente reunidas, relembrando os feitos heróicos dos 
companheiros que, com glória, sacrificaram suas vidas no sagrado 
cumprimento do dever, renovam o seu compromisso de luta contra o 
mesmo inimigo traiçoeiro e obstinado. 

"Hã 42 anos, maus brasileiros, imbuídos de ideologia incompatí
vel com a nossa índole cristã, assassinaram, fria e covardemente, ir
mãos de armas que ainda creditavam nos princípios de camara
dagem e de lealdade, atributos substantivos do cerne das virtudes 
militares. 

"Derrotados, os comunistas não esmoreceram. Recebendo 
ajuda e comandamento de potências estrangeiras, continuam 
atuando sob as mais diversas tática.s e diferentes niatizes, usando as 
próprias franquias do regime; regime este que persistem em destruir 
para, em seu lugar, implantar uma ditadura comunista. 

"Haja vista os fatos recentes, os quais tumultuaram a vida 
acadêmica, desviaram os jovens universitários de seus objetivos bãsi-
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cos, promoveram choques com os órgãos responsáveis pela manuten
ção da ordem pública e levaram, inclusive, os_ al}tagonismos até os 
meios rurais e rt.:ligiosos. 

.. Não mudaram os comunistas, nem mudarão jamais, sempre 
obedientes à orientação alienígena, 

.. Beneficiaram-se de anistia, seu partidO fói legalizado e logra
ram representação no Congresso. Mesmo assim, voltaram a atacar, a 
assaltar e a perseguir os mesmos objetiVos de s_ua ideologia esdrúxula. 

"São uns eternos traidores. 
"Um deles, quando S_e_nador da República, não teve o pejo em 

declarar publicamente que, em caso de confronto com o Comunismo 
Internacional, não hesitaria em se colocar ao lado deste contra a Pá
tria Brasileira que lhe deu o berço. 

"Sem escrúpulos de qualquer natureza estão sempre à espreita 
para agir. 

"A fragilidade conjuntural, em qualquer campo do Poder Na
cional, poderá ser, sempre, um bom argumento à propaganda sub
versiva, que explora, principalmente, a boa fé e a inexperiência da 
juventude em seu natural anseio por uma Pátria melhor. 

"Cabe, portanto, atentar para que a imprevidência, que nos 
causou perdas irreparáveis, não se repita mais. "As Forças Armadas, 
para as quais o exemplo de 35 não foi em vão, têm conseguido 
manter, em todas as situações difíceis vividas, a ordem e a tranqUili
dade necessárias ao desenvolvimento, já inconteste, do Pais. 

"Todavia, faz-se necessário o mantenimento deste estado de 
alerta e que a natural e almejada evolução de nosso modelo politico 
não seja aproveitada como arma para um possível esmorecimento da 
nossa firme coesão em torno dos responsáveis pela sua consecução e, 
mais ainda, para erodir a inabalável fé que depositamos nos princi
pias democráticos que fegefãõ-essa-ãrdua tarefa. 

"Princípios democráticos esses que devem ser entendidos em 
sua plena essência, não se admitindo a coexistência com os que pre
gam exatamente a sua eliminação. 

"A democracia, para subsistir, tem que estar fortalecida por insw 
trumentos eficazes de autodefesa. 

"Em nome dela, não se pertnitirão artimanhas de seus inimigos, 
que buscam, na boa fé de uns e no comodismo de outros, as armas 
para a sua derrocada. 

"Assim sendo, quando na busca e na manutenção de seus ideias 
democráticos, todas :is horas sã6-decisivas para a Nação Brasileira. 

"Tanto as daquela madrugada sangrenta de 35, como esta, em 
que as Forças Armadas, sob a liderança indiscutível, firme e serena 
do Presidente Ernesto Geisel, reafirmam o seu intuito de, sob 
qualquer forma, não mais permitirem que o Povo Brasileiro sofra os 
iinpactos de acontecimentos semelhantes, traiçoeiros e estranhos a 
sua maneira de pensar e viver. 

"Ao concluir estas palavras, concitamos de Jovens, responsáveis 
pelos destinos do Brasil de amanhã, para que se norteiem pelo exem~ 
pio dos heróis de 35, que encarat"am, face a face, o horror do totali
tarismo ateu e apátrida. E, ao morrerem, alertaram nossas consciên~ 
das para a liberdade e__ dignidade hoje desfrutadas pela Nação 
Brasileira''. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n'1 508, de 
1977, do Senhor Senador Lourival Baptista, sOlícitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do pronunciamen
to feito pelo General Antônio Carlos de Andrade Serpa, em 
Porto Alegre, no dia 25 de novembro de 1977. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição. 

E o seguinte o pronunciamento cuja transcrição é soliclta-· 
da: 

"Depois dessa bela palestra de hoje, general Clovis Azambuja, 
não podemos omitir nosso testemunho. Na madrugada de 27 de no-

vembro de 35, como cadete do 39 ano da Escola MHitar, com apenas 
18 anos, pela primeira vez eu e meus companheiros pegamos em ar· 
roas para defender a democracia e a liberdade no Brasil. .. E as amea
ças, durante a nossa vida, por mais duas vezes se repetiram. 

_A segunda no fim da II Guerra Mundial, quando a nossa Consti
tuição de 46 deu reconhecimento ao Partido Comunista e eles tive
ram seus representantes no Congresso. E esses representantes decla
raram, em alto e bom som, que numa guerra entre Brasil e Rússia 
ficariam ao lado da Rússia, fazendo esta afirmaÇão com toda fran-
queza brui.at. - -

Mas, graças à sábia decisão do Supremo Tribunal Federal, por 
ação do então presidente Eurico Gaspar Outra, esses homens tive
ram a flagrante decisão de não poder mais exercer suas atividades. 
Foi a primeira cassação global de mandatos ocorrida em nosso· País. 
Já profundamente sofridos com a Intentona Comunista de 35, apren
demos o que ocorre com a democracia na luta contra o comunismo. 

A partir de 1961, peta terceira vez na minha geração, os comu
nistas disputavam a c,onquista do nosso País. E o que aprendemos 
com estes três fatos? E a mesma forma de dirigir a propaganda, com 
os mesmos slogans. expondo o que consideram a sua verdade. 

Conforme já explanou o coronel Azambuja, hoje promovido a 
gereral-de·brigada, através do materialismo histórico e de uma teoria 
política, o comunismo ê, na verdade, uma conduta revolucionária. E 
riigo mais: fanatiza de tal modo os homens, e particularmente a moci
dade generosa e imatura. O comunismo se apresenta como uma nova 
religião, uma religião sem Deus que veio não para reformar o mun
do, e sim para transformâ·lo, criando um novo homem, que seria for
mado e libertado das quatro alienações: I) alienação da propriedade, 
que passaria para a mão do Estado; 2) alienação da familia, para 
libertar a mulher do domínio escravizador do homem; 3) alienação 
da religião, que escraviza; e 4) alienação do Estado, que se dissolve
ria numa nova sociedade em que cada um teria de acordo com as 
suas necessidades. 

Há uma experiência em curso hã 60 anos que mostra o contrá
rio, muito ao contrário, de tudo que a teoria, a religião e a ffiosofia 
comunista querem expressar. Quanto à feição econômica: muito ao 
contrário da Rússia, foram os países da Europa Ocidental e da 
Amêrica que apresentaram os ma-iores graus de rendimento e pro
gresso no mundo. A libertação da mulher na Rússia reservou a ela os 
trabalhos mais duros que jamais realizaram nos pafses ocidentais. E 
a base da família foi minada d'e tal forma que, ao contrário do 
permissivismo, que hoje vigora nos países livres, o amor livre, o di
vórcio e o aborto passaram a ser regulamentados rigidamente pelo 
Estado. Antes de todas as ideologias, existe a realidade da famflia 
como base para organização social. -

Na religião, a Rússia exerceu uma das maiores perseguições reli
giosas da história do mundo. E, apesar da Constituição da Rússia de 
35 ter admitido o direito de prática religiosa, também determinava a 
propaganda anti-religiosa. Todas as dificuldades foram opostas aos 
cultos religiosos. Como a famflia, a religião é um dos fundamentos 
da sociedade e da vida do homem na Terra. E estes 60 anos de prãti
ca anti-religiosa nada conseguiram, e hoje grande parte da popula
ção rússa continua acreditando em Deus. 

Quanto à alienção do Estado, o judeu alemão Karl Marx jamais 
se recusou a definir que através da revolução se implantaria a ditadu
ra do proletariado por algum tempo, desembocando num _Esta_9o 
comunista ideal. Mas, 60 anos depois, a mesma violenta ditadura na 
Rússia construiu uma pirâmide de cadáveres só menor que os povos 
do Ocidente construíram em duas Guerras Mundiais; talvez, 60 mi
lhões de cadáveres. Primeiro foi o terror vermelho do comunismo de 
guerra, a grande fome de 1921- é que nesta época Lenine voltou ao 
sistema económico capitalista, criando os _camponeses rícõs-- e de
pois o terceiro grande expurgo, em 1929 e 30, por Stalin, que destruiu 
os t.:.:-tmponeses ricos para investir num novo plano qUinqUenal. 

Depois veio o grande expurgo de 37, que destruiu grande parte 
dos oficiais, que fizeram falta na guerra; tambêm 1943, com os médi
ICOS; e até hoje, pelos contestadores que são tratados como loucos 
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em hospitais psiquiátricos. E a eternizaçãó da ditadura do proletaria
do,-jamais- desembocando na sociedade comunista id~al_._ 

Ora, meus camaradas, num- mundo dividido por conflitos em 
que se criaram vácuos de poder, em que a Rússia e os Estados Uni
dos lutam em guerra por procuração, como por exemplo agora, na 
Ãfrica, com estes merCenários cubanos, a soldo da Rússia; no nosso 
País, graças à mentalidade instituída pela Revolução democrática de 
31 de março, reina tranqUilidade e paz, que é tão necessária. E deve 
ser conservada, principalmente, no Rio Grande do Sul, tão sofrido 
com as guerras de fronteiras e revoluções internas. 

Esta paz e tranqUilidade é que têin permitido transformar o 
Brasil na oitava nação do mundo, o segundo grande produtor de 
c;ereais do mundo, com SQ milhões de toneladas de cereais, com uma 
grande frota comercial. E permitiu ser um. dos patses que têm mais 
aumentado sua capacidade de investimento com ã poupança da 
população. 

Todos os brasileiros, mas principalmente, nós, soldados, somos 
o escudo protetor da sociedade brasileira. E é no sacrificio diá.rio e 
abnegado que este futuro está sendo garantido dia a dia para nossos 
filhos. 

Quero fã"zer uma advertência, a advertência para que compreen
dam o que é uma sociedade de consumo, fruto de d_u_as __ revoluções 
industriais: a revolução da máquina e atômica, onde se cria um tipo 
de sociedade, industrial_ ou de consumo, e este tipo de sociedade 
massifica o homem, aquém e além da cortina de ferro. A massifi
cação cruel, autocrática e brutal da práxis da cortina de ferro e no 
nosso lado através do controle dos meios de comunicação social, 
feito petas grandes empresas. 

O poder na América não é só o poder do governo, mas o poder 
do governo mais o poder empresarial, que só se interessa pelo aumen
to de produtividade e pelo lucro. Na Europa Ocidental não é tão 
forte o poder empresarial, existe a ORT, na França, e a BBC, na 
lnglaterra,_que vocês todos conhecem, para controlar o rádio e a tele
visão. A França, inclusive, tem somente três estações de televisão e 
quatro de rádio. No Brasil reina a maior liberdaJie real, onde o 
cidadão médio goza da maior líberdade reaL E quem vos diz isso é 
um homem que passou dois anos e meio na Europa a serviÇo do 
Exército. No Brasil as concessões são do Governo, mas feitas a 
particulares. Existem 1.700 estações de rádio -e 90 canais de televi-
são, sem que_o Governo contrcife a infol-Itlãção. • 

Se não temos guardas civis para cuidar das nossas cidades, 
como poderíamos controlar 1.700 rádios e 90 estaçõe_s de TV 
entrando nos nossos lares, queiramos ou não, doutrinando nossos 
filhos? Só somos chamad_o_s quando atacam violentamente o Gover
no da República, pondo em risco a segurança interna, e no mais tudo 
ocorre com a maior liberdade sem controle. 

Todo a profusão de propaganda subliminar, com cr[ticas ao 
Governo, é feita com a maior liberdade e sem nenhum controle. 
Necessitamos manter nosso·espíríto crítico para podermos orientar 
nossos filhos, mostrando que o Brasil é um País que defende a liber
dade, que respeita a dignidade humana. E mostrar isso aos países 
que tanto nos criticam e que construíram com milhões de cadáveres. 

Graças à coesão interna temos 13 anos de paz, e a face do Brasil 
está sendo transformada. Temos sofrido mriit3.s agressões, palavras, 
pressões, restrições, altas personalidades sào condecoradas na Améri
ca para falarem mal do Brasil. Tudo isso ocorre porque nos 
transformamos num País viável, emergente, e- desde que mante
nhamos a coesão intefilã-:chegaremos nos próximos arios a ser uma 
das nações mais poderosas do mundo. 

A grande obra do Governo revolucionário, principalmente, no 
Governo Geisel, enfrentando o quarto ano de uma crise mundial, do 
petróleo, foi conseguir--manTer a paz e a tranqUilidade, porque não 
esquecemos o alto se_ntido social da Revolução, permitindo que a 
base social tivesse seus salários reais corrigidos de acordo com as 
taxas de inOição e auxílios indiretos, como o FGTS, PIS, PASEP, 
prevenção ao acidente de trabalho, e auxílio-educação. Em t 964 
tínhamos IIO mil universitários, e agora, 1977, temos um milhão e 
trezentos mil, dos quais 280 mil já usam o auxilio-educação. 

Nós que somos soldados, sabendo sempre que o comunismo age 
para nos dividir, não podemos esquecer que pertencemos a uma 
profissão que só se justífica pelo ideal do bem comum, respeitando a 
disciplina, sempre cuidadosos para zelar pela ordem, conformando
nos com salários que a Revolução pode nos pagar, e defendendo 
nossas famílias e nossos filhos das mensagens comunistas. 

Todo Brasil vai crescendo. Na USP, pesquisa confirma que 4d 
por cento dos alunos são filhos de pais analfabetos ou semialfabetiza
dos. O que cabe a nós é _entendermos esse mundo e não termos dúvi
da do ideal de nossa profissão, de servir ao Exército e ao Brasil, 
defendendo nossas famílias, e não-·permitindo a desorganizaçãO· dos 
orçamentos sociais. 

A difícil situação vai se prolongar por mais um ou dois anos, até 
que o petróleo jorre e o plano do âlcool comece a ser implantado. 
Sem omitir coisa alguma da verdade, a nossa felicidade, a nossa 
paz social, tudo repousa na união das Forças Armadas para proteger 
o Brasil e gerar a paz social permanente de uma naçã_o que se imporâ 
ao mundo nos últimos anos do século vinte." 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -ltem3: 

Discussão, em tomo único, do Projeto de Lei da Câmara 
n'~ 3, de 1978 (n~' 4.135-B/77, na Cll.!la de origem), de Iniciati
va do Senhor Presidente da República, que autoriza o Instituto 
Brasileiro do Café, autarquia federal vinculada ao Ministério 
da Indústria e do Comércio, a alienar Imóvel de sua proprieda
de localizado na capital do Estado de São Paulo, tendo 

P0RECERES FAVORÁVEIS, sob n"'s 63 i! 64. de 
1978, das C omissões: 

- de Economia, e 
- de Finanças. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra em sua discussão, 

declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta-

dos. (Pausa,) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 
E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 3, DE 1978 

(NI' 4.135-B/77, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Autoriza o Instituto Brasileiro do Café, autarquia federal 
l'inculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, a -allenar 
imóvel de sua propriedade, localizado na capital do Estado de 
São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica o Instituto Brasileiro do Café, autarquia federal 

criad<). pela Lei n~> 1.779, de 22_ de dezembro de 1952, e vinculada ao 
Ministério da Indústria e do Comércio, autorizado a alienar o imóvel 
de sua propriedade, situado à rua Brigadeiro Tobias O'i' 258, na capi
tal do Estado de São PaulO, medindo 1.049,04 ml (u·m mil e-quarenta 
e nove metros quadrados e quatro decímetros quadrados), adquirido 
da Caixa Auxiliar dos Empregados da Contadoria Central Ferroviá
ria de São Paulo, por escritura de compra e venda, lavrada em 30 de 
agosto de 1934, _em notas do Tabelião do 6~> Ofício, no Hvro 469, fo
lhas 194, transcrita no 211 Cartório do Registro de Imóveis da Com.-ar: 
cada Capital do Estado d~ São Paulo, sob o n'i' 7 .956, no liVro 3-1, às 
folhas 167, com averbações n'i's I e 2, de 1~> de março de 1972, que di
zem respeito, respectivamente, à alteração da denominação do De
partamento Nacional do Café para Instituto Brasileiro do Café e à 
mudança de numeração do imóvel de 52 para 258, na forma da legis
lação em vigor. 

Art. 2~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
ArL39 Revogam-se as disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Item 4; 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 4, de 1978 (n' 4.233-B/77, na Casa de origeril}, de"iniciati
va do Senhor Presidente da República, que autoriza o Institu
to N ac10nal de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 
a doar o imóvel que menciona, tendo 

PARECERES FAVORA VEIS, sob n's 61 e 62, de 
1918, das Comi~sões: 

-de Agricultura, e 
-de Finanças. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 4, DE 1978 

(N' 4.233-B/77, na Casa de origem) 

De lniciati11a do Sr. Presidente da República 

Autoriza o Insdtuto Nacional de CoJonizaçio e Reforma 
Agrária - INCRA- a doar o imóvel que menciona. 

O Con&resso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária - INCRA - autorizado a doar, ao Estado do Paraná, imó
vel de sua propriedade, denominado Lote nl' 02, da Gleba 12, do 
Imóvel Rio AzulfPiqueroby, com área de 486,4432 ha (quatrocentos 
e oitenta e seis hectares, quarenta e quatro ares e trinta e dois centia
res), situado no Município de Palatina, naquele Estado, cujos limites 
e confrontações constam do Memorial Descritivo existente no 
Processo INCRA/BR/n' 000884/77. 

Art. 29 Incumbe ao donatário, sob pena de se tornar nula a doa
ção de que trata a presente lei, com a reversão do imóvel ao domínio 
do doador, dar continuidade às atividades de pesquisa e experimenta
ção agropecuárias que vêm sendo nele desenvolvidas, bem como 
manter a área coberta de mata para estudo e preServação da vida 
fauniana local. 

Art. 39 A doação autorizada nesta lei serâ efetivada mediante 
termo lavrado em livro próprio do Instituto Nacional de Coloniza
ção e Reforma Agrária - INCRA. 

Art. 4v Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 51' Revogam~se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Item 5: 

Discussão, em primeiro turno (<i.preciação preliminar da 
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado nv 159, de 1977, do Senhor 
Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a "cessão dos 
auditórios existentes em edificios públicos para espetáculos 
de interesse cultural", tendo 

PARECER, sob n9 23, de 1978, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela injurídicidade. 

Em discussão o projeto, quanto àjuridicidade. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro encerrada a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria será arquivada. 

E o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 159, DE 1977 

Cessão dos auditórios existentes em edlflclos públicos para 
espetáculos de Interesse cultural. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I' Os auditórios existentes nos edifícios públicos da 
-DniKO em todà o território nacional, sem prejuízos dos frns a que se 
destinam, poderão vir a ser utilizados de uma forma sistemática para 
exibições cinematográficas, montagem de espetáculos teatrais ou 
audições musicais, obedecidas as disposições desci Lei e sua r.egula
mentação. 

Art. 29 O uso dos auditórios públicos para o que est~ previsto 
no artigo anterior será feito mediante convênio ou contrato, estabele
cido entre o órgão a que pertence e clubes de cinema, ·'grupos de 
teatrO ãmador ou empresários qualificados que se proponham a isso. 

Parágrafo único. O convênio ou contrato a que se refere este 
artigo terá prazo de duração n.ão inferior a 6 (seis) meses e obedece
rá, no que couber, às normas gerais aplicàveis a ajustes de tais 
características, na área do serviço público, além do que for exigido 
na regulamentação desta Lei. 

Art. 39 As programações a serem executadas nas salas de 
espetáculo mencionadas neste artigo obedecerão a critérios de alta 
seletividade e visarão ao entretenimento saudável e ao aprimora
mento cultural do pííblico que vier a assisti~ las. 

§ 19 Ao funcionarem como salas de espetáculos os auditórios 
públicos estarão abertos a todos que o desejarem, obedecidas, 
apenas, as restrições de idade estabelecidas pela Censura Federal, 
nos termos da legislação vigente. _ 

§- 2' - Será permitida a fixação de uma taxa de ingresso a nível 
que atenda a finalidade social do empreendimento, destinada, tão-so
mente, a cobrir as despesas de custeio e de investimento do cessioná
rio. 

I- entenda-se por despesas de custeio, no caso, as que se referi
rem ao pagamento de operadores, de a tores profissionais, aluguel de 
filmes ou remuneração de direitos autorais e, por investimentos, o 
que vier a Ser dispendido na aquisição de equipamentos de projeção, 
de som e de luz, na montagem de cenários e na confecção de guarda
roupa. 

Art. 49 O Poder Executivo, através de seus representantes nas 
diretorias das empresas públicas e sociedades de economia mista, 
fará cõin que sejam adotados nas ditas organizações criti:rios idênti~ 
cos aos firmados nesta lei, para que os auditórios de que disponham 
em todo o Brasil tambêm sejam logo postos a serviço da cultura 
popular. 

Art. 59 Esta Lei serã regulamentada no prazo de 90 (noventa) 
dias. 

Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Item 6: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado n9 232, de 1977, do Senhor 
Senador Benjamim farah, que dispõe sobre a aposentadoria 
especial para o Bombeiro Hidrãu!ico e para o Eletricista do 
Grupo de Instalações Elétricas, Gás,_ Hidrãulicas e Sanitã
rias, tendo 

PARECER, sob n9 21, de 1978, da Comissão: 

- de. Constituição e Justiça, pela ínjuridicidade, com 
voto vencido dos Senhores Senadores Accioly Filho, Leite 
Chaves, Nelson Carneiro e Cunha Lima. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !~'-Secretário. 
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E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 43, DE 1978 

Sr. Presidente, 
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requei~ 

ro adiamento da discuss~o do __ Projeto de Lei do Senado nt 232, de 
1977 que dispõe sobre a aposentadoria especial para o Bombeiro 
Hidráulico e para o Eletricista do Grupo de Instalações Etetricas, 
Gás, Hidráulicas e Sanitárias, a fim de ser feita na sessão de 27 de 
abril próximÓ. 

Sala das Sessões, 31 de março de 1978. - BenJamim Farah. 

O SR. PRFSIDENTE (José Lindoso)- De acordo com a deli~ 
beração do Plenário, a matéria sai da Ordem do Dia para a ela retor~ 
nar na sessão do dia 27 de abril próximo. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está finda a matéria 
constante da pauta. 

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

O SR. BENEDITO FERREIRA PRONUNCIA DIS
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISAQ DO ORADOR, 
SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Lourival Baptista. 

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

Tendo apoiado, com entusiasmo, o Movimento eclodido em 
março de 1964, colocando~me, na Câmara dos Deputados, entre os 
que resistiram às investidas contra as instituições dem_ocráticas, sem
pre manifestei, da tribuna desta e da outra Casa do Legislativo, mi
nha confiança e meu apoio à Revolução brasileira. ~ o que, mais 
uma vez, venho fazer. 

Mais do que nunca, entendo necessário reafirmar fé e confiança 
nos ideais que conduziram a Nação ao histórico acontecimento de 31 
de Março de 1964. Muitas as ra._zões que, para isso, poderia alinhar. 
Mas me aterei a duas, por reputá-las as mais importantes. 

Desnecessário falar sobre as numerosas e profundas tram;for
mações ocorridas no Brasil a partir de 1964. O País de hoje é 
sobremodo diferente do daqueles dias de agitação, inquietação e 
caos. Gigantesco esforÇo nacional, possibilitado pela continuidade 
administrativo-revolucionária, elevou-nos à condição de potência 
emergente e, hoje, no mundo inteiro jâ não se duvida de que, a prazo 
relativamente curto, nos colocaremos entre as nações desenvolvidas. 

As realizações destes 14 anos precisam ser sempre relembradas, 
a fim de que as novas gerações não sejam ludibriadas, na sua capaci
dade de julgamento, pelos que foram vencidos em 1964. Mas, a 
despeito da importância disso, não é este o meu objetivo no 
momento. 

Hoje, existem aqueles que antevêem o fim, a derrota da Revolu
ção e jâ festejam o descaminho do Brasil, que supõem serâ condu
zido para rumos opostos às nossas tradições, à indole de nosso povo, 
a caminhos diversos daqueles estabelecidos em 1964. É mais um 
equívoco daqueles que se deixam cegar e paralisar pelo ódio, pelo res
sentimento e pelo fanatismo ideológico. Supõem que o tempo esmo
receu um movimento histórico e almejam fazer recuar a História! 

.Para isso, buscam jogar com as dificuldades advindas para nós 
de um mundo conturbado por profunda e complexa crise moral, eco
nõmica e financeira. Crise agravada, nas nações ricas, pelo tédio 
daqu~les que, desprovidos de fé e ideais, se dão ao vicio e ao ter
rorismo, na prática de atas os mais horrendos. 

Estamos diante apenas de mais um equívoco dos que foram ven
cidos em 1964 e que, como nunca, procuram ludibriar para conquis
tar jovens que não testemunharam as sandices que forçaram o povo 
brasileiro a se levantar e, na mais estreita união entre civis e mili
tares, deflagrar a Revolução vitoriosa em 31 de março de 1964. 

Sr. Presidente, na verdade, nada demonstra tão entaticamente a 
irreversibilidade da Revolução que o esforço ora em realização para 
sua definitiva institucionalização. Esforço que se realiza num 
momento de numerosas dificuldades, de perturbações de toda esp~ 
cie que atingem a setores antes inacessíveis às investidas da desord~m 
e do anarquismo, do ateísmo ideológico e da decadência moral. I:: a 
força da nacionalidade, tão bem expressa pela Revolução, que nos 
permite caminhar com segurança para a institucionalização da Revo
lução brasileira. Evidente, portanto, que esta está viva e forte como 
nunca! 

Partimos para um embate político-institucional diflcil, pois se 
busca forjar -instituições sólidas e definitivas, aptas a resistir e supe
rar quaisquer dificuldades e investidas antidemocráticas. Para isso, 
mais uma vez forçoso é enfrentar os adversários de sempre, mestres 
da confusão e que se esforçam em extrair proveitos de dificuldades 
do momento, especialmente aquelas que mais afligem nosso povo, 
como a do custo de vida, preocupação mâxima de nosso Governo e 
de solução difícil e demorada face, aos ônus que nos vêm de um mun
do em crise. 

Sr. Presidente, mais do que antes, necessário é a reafirmação dos 
ideais democráticos do Movimento de 1964. Se não foi a Nação 
brasileira vencida e submersa nas tempestades que antecederam à 
Revolução, não o será agora, inclusive porque se, em 1963 e 1964, a 
desordem e a revolta eram estimuladas e determinadas pelos gover
nantes, que promoviam a desunião das instituições militares, hoje te
mos um Governo responsãvel e vigilante, respeitado pela Nação. E 
as Forças Armadas estão unidas e inabaláveis no cumprimento de 
seus deveres para com a Pâtria. 

Reafirmamos, poi'tanto, nossa fé e nossa confiança na Revolu
ção, nos ideais que a moveram e a têm mantido e que a fazem irrever
sível. Nada nos confunde o espírito e vemos, Com satisfação e 
consciência plena de dificuldades e riscos, o próximo ingresso do Bra~ 
si! em nova fase de ordem e progresso, em novo estágio de desen
volvimento global que nos é assegurado precisamente pela perpe-
tuidade dos ideais de 1964, pela comunhão de sentimentos e vontade 
da Nação brasileira! 

Neste momento, desejamos, mais uma vez, louvar a grande obra 
administrativa encetada pelo saudoso Pr_esid~nte_H_urnberto de Alen
car Castello Branco e continuada pelos seus dignos sucessores, Pre-
sidentes Arthur da Costa e Silva, Emflio Garrastazu Médici e Ernes-
to Geisel, cujos Governos tudo fizeram pelo bem-estar e o progresso 
do povo brasileiro. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) ~COncedo a palavra ao 
nobre Senador Murilo Paraíso. 

O SR. MURILO PARAISO (ARENA- PE. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Já na sua fase final, as obras de contenção das enchentes do rio 
Capibaribe. E o que afirmam as autoridades federais a quem está afe
ta a solução do grave problema recifense. 

Enfim, ·as enchentes do Capibaribe, que tantos e tantos prejuí
zos impuseram às populações; da Capital pernambucana e de algu
mas outras cidades vizinhas, passarão a ser controladas, graças à 
pronta ação do eminente Presidente Ernesto Geisel, que em boa ho
ra, decidiu pôr um ponto final aos periódicos e angustiantes proble
mas que afligiam àquelas populações. 

E somente aqueles que tiveram a desventura de sofrer a ação das 
águas enfurecidas ou de assistir ao sofrímento dos seus irmãos mais 
atingidos pela catástrofe, é que tém condições de avaliar o que repre
senta, para a sua tranqililidade, o conjunto de obras, agora na sua fa
se final. 

Impossível, através de palavras, descrever-se a extensão dos so
frimentos, dos prejuízos, do desânimo e da descrença que se abatiam 
sobre as populações atingidas, quando as águas do Capibaribe, em 
fúria incontida, se projetavam violentamente sobre toda a cidade, in
vadindo ruas, avenidas e prédios, numa ação destruidora jamais con
cebida. 
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E esse quadro dantesco jâ não se afastava da mente do recifense, 
acompanhando-o também durante o período de estiagem, numa per
manente expectativa que se estendia at6 o inverno seguinte, quando a 
tensão nervosa chegava ao seu ponto culminante. 

Agora, novo período invernoso se avizinha e esperamos jâ ve
nha encontrar aquelas obras em condições de seu pleno funciona
mento, impedindo que as novas enchentes do Capibaribe cheguem 
ao Recife, trazendo consigo a angústia, o sofrimento, a destruição e a 
miséria. 

Ê de se sUpor, pelo cronograma das obras c pela regularidade 
com que se processaram as liberações dos recursos , que o Ministério 
do Interior tenha, de fato, conseguido cumprir aquilo que foi assegu
rado aos recifenses: concluir todo o sistema de defesa da cidade, à ex
~eção do alargamento da calha do rio na zona urbana, antes do pró
ximo período das chuvas. 

E o que foi feito para conter também as enchentes do rio Beberi-
be? 

Ao que nos consta, nem os seus projetas técnicos de Engenharia 
foram ainda elaborados, o que representa um atraso injustificável. 

Nesta mesma tribuna, exatamente no mês de setembro do ano 
passado, ftzemos, sobre o assunto, um pronunciamento em que insis
tíamos pela necessidade da imediata execução dos planos e início das 
obras que, embora numerosas, não exigem grandes investimentos. E 
até que fossem altos os seus custos, que representaria isso, diante da 
necessidade de evitar que a desgraça, a adversidade e o clamor das en
chentes do Beberibe continuassem a perseguir uma apreCiável parce
la da população olindense'? Haveria total justificativa para esses in
vestimentos, mesmo que fossem elevados os seus valores. Por quê 
não se promover imediatamente esses estudos e essas obras, senão pa
ra impedir os riscos do inverno que já nos bate às portas, pelo menos 
para evitar que ainda subsistam esses riscos, a partir do próximo ano? 

Urge, pois, que essas obras, já definidas tecnicamente, sejam 
objetivamente postas em prática. 

Este ê o apelo que, neste momento, fazemos à S. Ex• o Sr. Mi
nistro do Interior: estender às populações sujeitas aos flagelos ocasio
nados pelo rio Beberibe os mesmos beneficias que o Governo federal 
acaba de oferecer àquelas populações outras, atingidas pelas cheias 
do Capibaribe. 

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

O SR. PRESIDENTE {José Lindoso)- O Sr. Senador Franco 
Montara enviou à Mesa projeto de lei fora da oportunidade 
regimental. 

A referida proposição será lida no Expediente da próxima 
sessão. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Nada mais havendo a 
tratar, vou encerrar a sessão, designando para a sessão ordinária de 
segunda-feira próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em turno único, da redação final (ofc;recida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n9 85, de 1978), do Projeto de 
Lei do Senado n' 154, de l977..Complementar, do Sr. Senador Catte
te Pinheiro, que altera a redação do art. 12 do Decreto-lei n9 406, de 
~I de dezembro de 1968. 

-2-

Discussão, em turno único, da redaçào final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n9 17, de 1978), do Projeto de 
Resolução n9 95, de 1977, que suspende a execução da Resolução 
n<;> 1.569, de 20 de novembro de 1963, do Município de Campos, Es
tado do Rio de Janeiro. 

-3-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n' 36, de 1978), do Projeto de 

Resolução n9 113, de 1977, que suspende, por inconstitucionalidade, 
a execução do § 19 do art. 49 da Lei n9 682, de 31 de dezembro de 
1969, do Município de lpuà, Estado de São Paulo. 

-4-

Discussão, cm turno único, da redação final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n9 18, de 1978), do Projeto de 
Resolução n9ll4, de 1977, que suspende a execução dos incisos III e 
IV do Provimento n~' 141, de 17 de junho de 1971, do Corregedor da 
Justiça do Distrito Federal. 

-5-

__ Q_iscussão, em turno único, ~a redação final (oferecida pela 
-..:omissão de Redação em seu Parecer n' 37, de 1978), do Projeto de 
Resolução n<;> 115, de 1977, que suspende, por inconstitucionalidade, 
a execução das Instruções GR n9 5f68, de 25 de abril de 1968, do 
Departamento da Receita da Secretaria da Fazenda do Estado de 
São Paulo. 

-6-

MATÉR!A A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 87, de 1977 (n'~' 2.75fJ..B/76, na 
Casa de origem), que introduz alteração no ·código de Processo Ci
vil, a fim de regular o restabelecimento da sociedade conjugal, após a 
reconciliação dos cônjuges. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Estâ encerrada a 
sessão. 

( LevantaMsea sessão às 16 horas e 55 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO 
CARREIRA NA SESSAO DE 15·3-78 E QUE, ENTREGUE 
A REVISAO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE: 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Sr. Presiden· 
te, Srs. Senadores, ao analisarmos, ao observarmos e ao contemplar
mos o mais belo complexo fenômeno do univ~rso, que é o fenômeno 
humano, nos debruçamos com o maior interesse sobre uma faceta, 
uma emulação deste fenômeno. 

Trata-se, do desenvolvimento que o homem alcançou trabalhan
do num instrumental que o capacitou à edificação do grande monu
mento ciyilizatório, e, este labor humano encontra as suas raízes na 
grande afirmação de Anaxâgoras de que, se o homem não possufsse 
um movimento em pinças na mão, não teria sido capaz de se tomar 
Homo faber e, em conseqUência, modificar a própria natureza, ao sa
bor dos seus interesses, construir instrumentos e utensflios capazes 
de pôr a natureza ao seu serviço, ao inv~ de ele se ajustar às condi
ções mesológicas. Foi o homem que, através de instrumentos por ele 
construídos, modificou a própria Mesologia, a fim de que ela se ajus
tasse às suas idiossincrasias, ao seu comportamento, às suas necessi
dades. 

E nesta elaboração chegamos a esta encruzilhada do sécu~ 
lo XX, quando o homem perplexo ausculta, indaga e investiga qual 
o melhor caminho, a melhor vereda.- Será que toda esta elaboraçilo, 
todo este esforço ultramilenar na acumulação de instrumentos e uten
sílios foi uma inutilidade'? E dentro desta indagação, dentro desta 
perplexidade, nÓs, brasileiros, nos situamos e perguntamos: quel serã 
o melhor caminho a seguir, pelo Brasil, na procura de um desenvolviM 
menta científico, de um instrumental, de utensflios, de tecnologia ca
paz de nos garantir um verdadeiro desenvolvimento? Qual seria a sea
ra'? Qual seria o vergel onde nos debruçaríamos i'i procura de uma 
tecnologia capaz de nos garantir um desenvolvimento autêntico? 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é ponto pacifico entre as 
comunidades científicas que existem três grandes campos, três gran
des searas, onde as nações podem pervagar à procura de um desen
volvimento tecnológico, à procura de um aperfeiçoamento cientifico. 
O primeiro campo seria o macrocosmo, seria o mundo sideral, seria 
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acorrida espacial. Essa cor.rída qu~ será entregue à Rússia e aos Esta
dos Unidos, numa competição de titãs. O outro campo seria o micro
cosmo, a tecnologia nuclear, o desvendar dos segredos da ~lula, do 
àtomo, do núcleo atómico, do núcleo, das membranas, dos corpóscu
los, de todo o metabolismo celular, de toda a fisiologia celular. E o 
terceiro campo seria o imenso campo da Ocean_ografia, a que estA en
tregue o Japão com maior habilidade. O microcosmo também é moti
vo da competição dos grandes titãs, porque, assim como o macro, o 
microcosmo implica numa tecnologia altamente sofisticada. 

E o Brasil se situa diante desta procura tecnológica como se fos
se um infante perplexo, como se fosse uma criança toleimada, como 
se fosse um inexperiente, e corre sofregamente ao caminho da maca
queação, do copismo e da imitação, e se propõe a desenvolver uma 
tecnologia nuclear, e se propõe a uma investigação do microcosmo, 
querendo copiar e macaquear um procedimento que s6 cabe a nações 
possuidas de uma tecnologia altamente sofisticada. 

Se nós, pelo menos, procurássemos o caminho do Japão, que se
ria uma procura de instrumental e de parafernália dentro da Oceano
grafia, ainda se admitiria, mas querer gastar I O bilhões de dólares 
transferindo tecnologia nuclear da Alemanha, um Pais que não está 
preparado sequer para competir com os dois grandes titãs... A 
tecnologia nuclear da Alemanha é uma tecnologia infantil, tanto as
sim que o nobre líder responsável pelos assuntos económicos da 
ARENA reconheceu que o processamento a jato continuo é um pro
cessamento em contínua revolução, justamente por isso, porque ain
da é uma investigação é uma pesquisa. A Alemanha esteve adiantada 
na tecnologia nuclear quando, nos fins da Segunda Guerra, procura
va, através da âgua pesada, a desintegração atômica. Mas hoje o ins
trumental tecnológico da Alemanha está muito aqué:m do da Rússia e 
dos Estados Unidos. Ela não possui, nem os Estados Unidos e a 
Rússia, tecnologia para o aproveitamento· do lixo atómico, do resí
duo atómico·que é o plutônio. 

Por que, então, o Brasil vai enveredar por uma trilha com
pletamente desconhecida, onde os grandes titãs ainda estão às 
apalpadelas, quando poderíamos erigir, quando poderíamos es· 
colher, para campo de estudos, para campo de investigação, a biota 
amazõnica, a imensa selva amazônica, quC ___ aiilda está por in· 
ventariar, e 6 uma ilustre desconhecida? Por que, -então, não nos 
debruçarlamos, mercê desses dez bilhões de dólares, desenvolvendo 
uma tecnologia, uma investigação cientifica na hiléia amazônica, 
perquirindo os processos fitozoológicos, adquirindo um know how 
que nos poderia dar uma vantagem muito grande, em futuro próxi
mo, diante do concerto das.nações. 

Se não conseguimos ainda desenvolver um instrumental, uma 
parafernália tecnológica capaz de penetrar na fisiologia da fabrica
ção da seiva do látex e dos hidrocarbonetos; se sequer penetramos no 
conhecimento do processo da fotosslntese, saber o que faz o estóma
to com a clorofila, como capta energia solar e a transforma em ener
gia bioquímica pp.ra a elaboração de aminoácidos- por· que, então, 
o Brasil, ao invés de envidar esforços no sentido de obter aqueles 
conhecimentos tllo vitais para a nossa economia, vai receber ferro 
velho, pois a transferência nuclear da Alemanha para o Brasil é pu~ 
ramentc obsoleta, é ferro velho em termos de ciência nuclear ... 

Srs. Senadores, eu lhes garanto isto: é só perguntar a qualquer 
cientista atualizado no conhecimento nuclear da Alemanha - e ·a 
Alemanha possui uma tecnologia nuclear que não chega a um cen
tbiimo do que possuem a Rússia e os Estados Unidos: ela está en
gatinhando; vai transferir para nós esse engatinhamento. Está claro e 
lógico que a Alemanha, se conseguir, pelo labor diârio, diuturno ou 
mer~ c:lo acaso. _descobrir alszum orocesso novo. claro aue não vai 
dar isso de gra~ ao Brasil! N~ão v~i transferir ~~ pat~nÍc, nem esta 
tecnologia de graça. 

Por que, então, vai o Brasil aplicar 10 bilhões de dólares para 
comprar tecnologia defasada, agora que deixamos de comprar ca
nhão e fuzil em desuso? Porque era o que acontecia: o Exército 
brasileiro era equipado com as armas obsoletas dos Estados Unidos. 
Ainda me lembro, quando prestei serviço militar, que usávamos o fu. 

zil Garand, americano, da II Guerra.._ Os _Estados Unidos jâ estavam 
com a metralhadora portãtil, mas nos vendiam ferro velho. 

Continuamos a repisar a tecla do copismo c macaqueação. E 
ainda, o que é mais grave, a juntar ferro velho, a comprar tecnologia 
superada. 

Srs. Senadores, temos que criar um modelo nosso, autóctone, 
romper com o confinamento do copismo, sair para uma tecnologia 
aborígine, nossa, à procura de desenvolver as nossas vocações na~ 
turaís. 

O Brasil tem condições de ser superpot!ncia no 3' milênio, mas 
não com energia nuclear. Senhores, nós temos 80 milhões de qui
lowatts, saldos de hidrelétricas na Amazônia, que precisam ser con
cretizados. A Amazônia pode produzir 80 milhões de quilowatts. O 
Brasil inteiro pode produzir, só com os seus rios e pequenas e mé:dias 
quedas-d'ãguas, 150 milhões de quilowatts. Por que precisamos de 
energia nuclear superada, do lixo atómico que não vamos saber onde 
colocar? V amos ficar com a "batata quente", que é o plutônio sem 
saber onde pôr. 

Precisamos orientar nossa pesquisa científica para um campo, 
novo, e desconhecido, e natural, e autóctone e glebário, que~ a biota 
amazônica, a imensa floresta amazônica, com 5 milhões de qui
lómetros quadrados - mais da metade do Brasil - e aproveitar to
da aquCla fitozoologia para produzir alimentos e agredir o mundo no 
39 milénio com alimentos, com protelnas. 

AI, sim, alcançaremos o patamar de superpotência. Vamos apro
veitar os dois titãs, ou o que esperamos? Esperamos chegar a uma 
tecnologia da bomba atômica? Coino chegarmos à bomba de hi
drogénio ou à bomba de nêutrons do Brasil? Os americanos e os 
russos jâ possuem a bomba telepática, já estarão desintegrando os 
cérebros com bombas telepáticas. 

Mas nós queremos macaquear. Nós só temos uma maneira, um 
caminho para o Brasil atingir o patamar de superpotência. Essa his
tória de afirmar que o Brasil~ potência emergente é um eufemismo, 
Temos que fazer autocrltica: o Brasil é um país subdesenvolvido 
mesmo; não é nada de potência emergente; nós somos desenvolvidos 
mesmo, porque, com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados e 
115 milhões de habitantes, ainda devemos 31 bilhões e meio de 
dólares, e vivemos de pires na mão. E ainda vamos a Alemanha pedir 
transferência de tecnologia obsoleta, quando temos a Amazónia 
para pesquisar, para inventariar, para investigar, e de lá tirarmos os 
alimentos necessãrios para nos afirmar no mercado internacional 
como superpotência. 

E digo a V. Ex•s que, se o Brasil não interpretar a suas vocações 
naturais e aprender a grande lição de Gunnar Myrdal que diz que ~ 
tolice os povos subdesenvolvidos tentarem alcançar os superdesen
volvidos pelo mesmo caminho, não vai funcionar essa técnica, 
porque sempre haverá uma defasagem muito grande de tecnologia. 
Ninguêm vai transferir para o Brasil os últimos conhecimentos da 
pesquisa do núcleo atômico. O Brasil ainda não possui um mi~ 
cfoscópio iónico, que aumenta um milhão de vezes: nós nos satisfa
zemos com o eletrônico, que aumenta 200 a 250 mil vezes. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Nobre Seda
dor, a Mesa lembra a V. Ex• que faltam cinco minutos para o térmi
no da presente sessão. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Encerrarei 
já. Vou só concluir o raciocínio. 

Sr. Presidente, nesta hora que se pretende instalar, na 
Amazônia, em Belém do Pará, um centro de pesquisas m~dicas, 
centralizando todos os núcloos -de.-p~quisa _quc_.po.r.ac.aso hajam na 
adversidade amazóniCa, hã um projeto, ou hã urDa idéia - dizem os 
jornais e fala a imprensa -, se não me engano de autoria do 
Ministro da Saúde, pretendendo centralizar essa pesquisa, que 
engatinha, que carangueja, em Belém, quando a Amazônia é 
múltipla e vâria. Há neCessidade de o Instituto Nacional de Pesquisa 
da Amazônia continuar autónomo para fazer as pesquisas essenciais 
necessárias ao seu nicho ecológico. 
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Sr. Prcsldcnte, cm virtude do pouco tempo que no~ resta, 
qutrcmos fazer esta advertCncia ao Governo c deixar registrado 
nesta . çUil que o çaminho, a seara, o campo de investigaçilo para o 
desenvolvimento de uma t~nica científica para o desenvolvimento 
do know h.ow cientifico brasileiro nllo estâ no microcosmo, nem no 
rnacrocosmo, nem na oceanografia; está na biota amazônica. 
Enquanto não nos debruçarmos sobre ela para garantir, ocupar c 
fazer dela o futuro celeiro do mundo, o Brasil não terá encontrado o 
seu verdadeiro destino. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MAURO 
BENEVIDES NA SESSÃO DE 29-3-78 E QUE, ENTRE
GUE .4 REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBUCADO 
POSTERIORMENTE: 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Para encaminhar 
a votaçlo.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Retoma hoje, à apreciação da Casa, o projeto de lei de minha 
autoria, que objctiva disciplinar o art. 45 da Constituição brasileira. 

Nas oportunidades anteriores em que a maté:ria foi submetida 
ao exame deste Plenário, tivC ensejo de expcnder amplas considera
ções em torno do extraordinário dimensionamento de que se reveste 
esta prerrogativa de controle e fiscalização dos atos do Executivo e 
dos órgãos que integram a administração indireta. 

Recordo, Sr. Presidente., que me razão de colocações equívocas 
constantes do relatório do nobre Senador José Lindoso e do 
conseqUente parecer do eminente Senador Helvídio Nunes, vi-me na 
contingência de remontar à face de elaboração constitucional, para 
nela situar a inspirada emenda do então Senador Josaphat Marinho, 
que deu lugar ao art. 45 de nossa Constituição, mantido pela Emen
da n' 1, de 17 de outubro de 1969, outorgada pela Junta Militar que 
então dirigia o Pafs. E nas diScussões aqui travadas Sr. PresideQ:te, 
Srs. Senadores, procurei demonstrar que a ftScalização prevista no 
art. 45 era bem diversa daquela outra preceituada no art. 70 da Lei 
Maior do Pais, que jâ havia sido objeto de regulamentação, atrav6s 
da Lei n• 6.223, del4 de julho del975. 

Enquanto a fiscalização prevista no art. 70 diz respeito aos 
aspectos financeiros e orçatnentârios, a outra, a do artigo 45, que 
pretendo disciplinar, vincula-se aos aspectos de legalidade dos atas 
praticados pelo Poder Executivo e por aquelas entidades da chama
da. també:m, administração descentralizada, ou sejam, as autarquias, 
as sociedades de economia mista, as empresas p6blicas, e as funda
ções. E, cm razão do posicionamento adotado pela Comissã_Q_ de 
Constituição e Justiça, que centrou o seu parecer cm duas alfneas jâ 
aqui relutadas, fui obrigado a socorrer~me, Sr, Presidente, Srs. Sena
dores, do eminente jurisconsulto Pontes de Miranda, um dos mais 
abalizados comentadores dos textos constitucionais brasileiros. Pon· 
tes de Miranda, ao analisar o Art. 45 da Constituição do Pais, desta~ 
cava que a fiscalização e o ·controle eram diversos daqueles outros 
estabelecidos pelo art. 70 da nossa Lei Maior. 

E foi mais além Pontes de Miranda: fez questão de ressaltar que 
a disciplinação daquela norma constitucional teria que ser, neces
sariamente, procedida, atravé:s de lei ordinãria, invalidando, assim, 
aquela linha de argumentação suscitada pelo Parecer Jos~ LinQ.oso e 
pela manifestação da Comissão de Constituição e Justiça;- Destaque
se, Sr. Presidente, que aquele Colegiada Técnico, ao apreciar o meu 
projeto, decidiu inquiná-lo do vfcio da inconstitucionalida!ie e da 
injuridicidade. E apesar da importância da mat6ria, e, sobretudo· do 
decurso de 10 anos de promulgaçij;o da Carta Magna brasileira, a 
Comissão não buscou sanear o projeto através de uma emenda que 
pudesse corrigir essa pretensa ir.constitucionalidade, partindo para a 
sua modificação parcial, ou até mesmo para a formulação de um 
substitutivo global que escoimasse a proposição daquele vfcio, 
daquela eiva da inconstitucionalidade. O rito, aliás, para esse 
posicionamento está previsto expressamente no art. I 04 do Regimen
to Interno do Senado, desprezado lamentavelmente pela Comissão 
referida. 

O fato, Sr. Presidente, é que a proposição chega neste instante à 
apreciação do Senado no derradeiro estágio de sua rra:mitaçi\~, ~inda 

emb<i'rgàda peta inconstitucionalidade e itljuridicidatle, sem que a 
Bancada da Maioria se mostre sensível a toda argumentação expendi
da, aqui, por eminentes Companheiros da Bancada do Movimento 
Democrático Brasileiro. 

E, neste instante, Sr. Presidente, como autor da proposição, que 
poderia eu aduzir, em termos de argumentos convincentes, para 
levar a Maioria a reformular a sua posição contrária ao acolhimento 
do projeto? Deveria, i1esta tarde, enfatizar novamente todos aqueles 
arp;umentos de contc6do doutrinário, segundo os quais, dentro dos 
novos cânones imperantes no campo do Direito Constitucional 
moderno, os encargos de fiscalização e controle integram aquelas 
prerrogativas de maior realce conferidas ao Poder Legislativo? Deve
ria eu, Sr. Presidente, afastada essa argumentação de natureza teóri
ca ou doutrinária, partir para o relacionamento objetivo de todos 
esses rumorosos escândalos que, há dois anos, são denunciados na 
tribuna desta Casa, e registrados na imPrensa· brasileira, sem que o 
CorigreSso Nacional dispOnha de uin instrumento legal eficaz para 
combater a ação nefasta dos que investém delituosamcnte contra o 
patrimônio da União? 

Não, Sr. Presidente, não sei que argumentos posso, ainda, desen
volver nesta tarde. Outros colegas já o fizeram de maneira brilhante, 
sem que -se anteveja uma reformulação da Bancada da Maio_ria, para 
admitir este projeto de minha autoria. E o que é mais sério, Sr. Presi
dente, é que já decorreram onze anos da promulgação da Carta de 
1967, e nada se fez para disciplinar esse inciso constitucional. 

O Congresso brasileiro pode receber a increpação de omisso ou 
de negligente, porque já influi um lapso de tempo apreciável, sem 
que fizesse algo de positivo para a disciplinação de uma norma que 
irâ concorrer para valorizar, substancialmente, o trabalho parlamen
tar. E o que~ também ainda mais sério é: que as Assembléias Legisla
tivas se encontram em compasso de ~p~a, porque nós do CCmgresso· 
National ainda não estabelecemos um lineamento legislativo que per· 
mitisse as unidades federadas disciplinar dispositivos análogos inseri
dos nas respectivas Cartas. 

Hã, assim, portanto, por parte das Assembléias, essa expectati
va, essa manifestação até de perplexidade, porque reconhecem a im
portância da norma constitucional, e diante da nossa inaçilo se vêem 
igualmente tolhidos para adotar aquela providência que possa viabi
lizar a aplicação desta norma, de indiscutível importância para esses 
encargos de fiscalização e controle dos atos do Executivo e da Admi~ 
nistração indireta. 

Deixo, portanto, aqui, Sr. Presidente, nestes momentos últimos 
da tramitação da matéria na Casa, o meu apelo à Bancada da Maio· 
ria, no sentido de que reveja a sua posição, acolha o projeto que ora 
se vota e, desta forma, permita o seu encaminhamento à outra Casa 
do Congresso Nacional. E ainda, como etapa final da elaboração le
gislativa, que ele suba à sanção do Senhor Presidente da Rep6blica, 
para receber, como ocorreu com a Lei n' 6.223, a manifestação favo
rável, a aposição da assinatura do primeiro Magistrado do PaSs. 

Acredito, Sr. Presidente, que não há nenhum governo que preze 
pelo seu nome, pela lisura da administração, que não se sinta satisfei
to em receber uma fiscalização criteriosa, severa, honesta, por parte
do Poder Legislativo, porque se exercitarmos esta fisca1izaçào ·o 
administrador se sentirá bem, quando vir proclamada a lisura dos 
seus atas, a correção do seu procedimento. 

Deixo aqui, portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o meu 
apelo à ilustrada Bancada da Maioria. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÃS/0 
VIEIRA NA SESSÃO DE 30-3-78 E QUE, ENTREGUE Ã 
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POS
TERIORMENTE. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB -SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A política econômica estabelecida neste Pais tem sido alvo de 
1,ossas crfticao; constantes, desde que chegamos a esta Casa; porque. 
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a nosso juízo, não tem proporcionado os beneflcios desejados e 
necessários à sociedade brasileira. 

Temos procurado, nesses três anos, abordando·a, indicado suas 
distorções, ao mesmo te_mpo que temos buscado depoimentos de pes
soas estranhas ao nosso meio, do próprio Governo, que têm opiniões 
e posições idênticas à nossa. 

Nesta oportunidade, vamos abordar a estratégia econômica 
por outros ângulos, com novos dados e depoimentos que fortalecem 
e que dão maior evidência ao acerto da nossa postura em relação à 
política econômica federal. 

O planejamento brasileiro tem colocado como seu ol:!jetivo 
central alcançar n1veis elevados de crescimento econômico. 

O I Plano Nacional de Desenvolvimento, que cobriu o período 
1972-1974, previa para o País a posição de oitavo, no mundo 
ocidental, em termos de Produto Interno Bruto. 

O II PND, por sua vez, não abandonou o objetivo do cresci
mento râpido. Previa o Plano que, mantido o ritmo de expansão da 
economia, o País consolidaria a sua posição de oitavo mercado, no 
mundo ocidental, pela dimensão do PIB, e um dos que mais crescem. 

Prevaleceu como objetivo, acima de tudo, manter elevado o ní
vel de crescimento econômico, embora fossem já bastante evidentes 
as tensões do sistema. __ 

O processo inflacionário ganhava força, quando o I PND 
atingia apenas, em 1973, o seu segundo ano pe execução. A 
.. paulatina eliminação da capacidade ociosa existente no setor 
secundário", segundo a linguagem do Boletim Económico do IPEA, 
em avaliação do referido Plano, contribuiu para exacerbar a tensão 
inflacionária. 

No entanto só episodicamente chegou ao nível da consciência es
se fato, de que a plena utilização das instalações industriais estaria 
sendo um foco de propagação inflacionária, que antecedeu, até mes
mo, a quadruplicação dos preços internacionais do petróleo. 

A média anual de crescimento do produto industrial, entre 1972 
e 1974, foi da ordem de 11,6%. 

A indústria de transformação liderou esse crescimento, com 
uma taxa média anual no período de 13,2%. 

Dentro dela, porém, as taxas de crescimento apresentaram um 
nítido desequilíbrio, pois enquanto os ramos de material de trans
porte, mecânica e material elétrico cresciam, respectivamente, de 
24%, 23,5% e 19,4%, outros como têxtil, com 8,4% de crescimento 
anual, papel e papelão 8,1 %, fumo 6,5% e produtos alimentares me
nos ainda 5,3%, apresentavam uma perda de substância, em 
comparação com a mêdia anual de crescimento do PIB, que foi de 
10,5%, entre 1972 e 1974. 

Os denominados segmentos .. dinâmicos" aumentaram a sua 
participação, em detrimento da chamada, ainda que pejorativa
mente, indústria "tradicional", 

Esse crescimento assim desequilibrado pressionou o balanço de 
pagamentos, numa primeira fase pelo aumento das importações de 
máquinas e equipamentos, depois pela necessidade de prosseguir 
adquirindo externamente petróleo. Em ambas as fases_ foram cres
cendo também o endividamento externo e o déficit em servicos. 

O crescimento, na forma do I PND, ou do período imediata
mente anterior, ou seja, a partir de 1968, acentuou distorções que 
não foram, a seu tempo, reduzidas por um tratamento adequado. O 
II PND manteve a estratégia geral, de continuar crescendo 
rapidamente. Ocorreram duas adições a esse esquema, ou seja, 
controlar a inflação e manter em razoável equilíbrio o balanço de 
pagamentos. 

Quer dizer, Sr. Presidente, as causas da inflação e do déficit 
externo, que formam o miolo do modelo de crescimento brasileiro 
atual, não foram afetadas, próxima ou remotamente. 

Por isso o II PND surgiu temendo esses dois fantasmas e saben
do, de antemão, que não conseguiria vencê-los. O período de execu
ção do II PND, em virtude disso, pode perfeitamente ser definido 
como o reino, ou o triunfo, de dois fantasmas - inflação e déficit 
externo. 

Ambos demonstram, na medida em que persistem, dificuldades 
praticamente intransponíveis. Isso pode se-r constatado pelos dados 
da palestra do Secretário de Planejamento da Secretaria d~ PJanc_· 
jamento da Presidência da República, Roberto Cavalcanti de 
Albuquerque, em conferência na Escola Superior de Guerra, a 11 de 
julho de 1977. 

Demonstrando '"o que se obteve em doiS anos cOm o H :PN'D''. 
pela adoção do critério de grau de realização, quer dizer, a razão 
entre as variações efetivamente verificada e prevista, expressas em 
percentagem, o também Superintendente do Instituto de Planeja
mento_do IPEA, Roberto Cavalcanti de Albuquerque, observou o se
guinte, em termos de indicadores económico-sociais gerais: 

1. Os ag_re_gados económicos como Produto Interno 
Bruto, PIB per capira, Consumo Pessoal, Exportações de 
Mercadorias e Produto da Indústria de Transformação 
_apresentaram um "grau de realização bastante abaixo de 
100%". 

2. O desempenho dos indicadores diretamente relaciona
dos, ou fundamentais, ao crescimento, como População 
Economicamente Ativa, Emprego na Indústria de Trans
formação e Transporte (Rede Pavimentada Federal) foi ínfe
rior à expectativa. Quando o aumento foi além do previstO 
(Taxa de Alfabetização Total, Maior Expectativa de Vida 
Média e Menor Taxa de Mortalidade), restam sérias dúvidas 
sobre esse resultado." 

O crescimento acelerado não pode ser realizado, porque assim 
excederia o espac;o limitado em que a economia brasileira se deve 
enquadrar. Como esse crescimento é condição para que o processo 
redistributivo ocorra, temos então que a crise brasileira é também 
uma crise de desigualdade. Ao que tudo indica, a concentração de 
rendas está aumentando, porquanto um dos mecanismos mai~ 

eficientes de aumentar a desigualdade é a inflação, e esta está ativa. E 
como estâ ativa ... 

A inflação, sendo uma elevação de preços, o mais das vezes 
injustificada, representa uma apropriação dessa margem de preços 
mais altos por determinados grupos sociais, obviamente em 
detrimento de outros. 

Portanto, talvez pareça um exagero opo-sicionista negar o pro
cesso redistributivo de rendas, uma vez que este continua em ação, só 
que negativamente, retirando dos que têm menos, no sentido de favo
recer os que já têm muito, ou até mesmo demasiado. 

O impasse pode ser caracterizado em breves tópicos, tendo em 
vista o desenvolvimento recente da economia brasileira. 

Em primeiro lugar, o crescimento apoiado no denominado setor 
dinâmico da economia acentuou inumeráveis distorções. A pressão 
sobre o balanço de pagamentos, pelo aumento do valor das importa
ções, ao elevar o endividamento externo, aviltou o preço das exporta
ções brasileiras, que passaram a receber um subsidio, usufrufdo pelos 
consumidores de outros países. 

A exportação, por sua vez, também não foi neutra, em relação 
às elevações de preço. Diversos produtos que cresceram nas pautas 
de exportação passaram a ter os preços internos definidos pelos exter
nos, quase sempre em prejufzo, mais uma vez, do consumidor do pró-
prio País. -

Por fim, o crescimento baseado nesse denominado setor dinâmi~ 
co da economia mostrou-se inviâvel a partir da crise do petróleo, que 
obrigou, em resposta à elevação dos preços, uma redução do volume 
importado. Ocorreu a inevitâvel desaceleração do setor mencionado, 
sem que as medidas necessãrias à expansão do assim chamado setor 
tradicional tivessem sido postas ·em prática, dentre elas a melhoria 
das condições de renda das camadas mais pobres, até então, em mui
tos casos, quase que totalmente marginalizadas em relação ao consu
mo. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB -SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB - SC) - Ouvirei V. Ex:• 
dentro de insr~ntt"s. 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é apenas o MDB que estâ 
falando dos erros, das distorções e dos equívocos do Governo em 
relação às desvantagens econômicas; são as próprias autoridades 
governamentais que assim Se pronunciam, em consonância com a 
postura que estamos tendo nesta Casa. 

O D_r. Roberto Cavalcanti de Albuquerque, Superintendente do 
Instituto de Planejamento do IPEA, na conferência realizada na 
Escola Superior de Guerra, em julho de 1977, advertiu, ao encerrar 
aquele seu pronunciamento, para o seguinte: 

"O maior desafio de ordem econômico~social que se terá 
de enfrentar, por algum tempo, no futuro, é, no entanto, 
certamente, o da pobreza. Para resolvê-lo, é necessário 
combinar os objetivos de crescimento e de distribuição da 
riqueza, que não são incompatíveis - ao- contrário, são 
complementares -, mas que nem sempre se ajustam 
automaticamente." 

Apesar da clareza desse pronunciamento, emitido por quem 
ocupa um cargo técnico-político da maior relevância, qual seja o de 
Secretário de Planejamento da Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República, as medidas para vencer o desafio de distri
buir a riqueza, se foram cogitadas, permanecem guardadas a sete 
chaves. 

Ouço o Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)-~ confortador, Excelência, 
ouvi-lo dizer que as criticas tão bem elaboradas no discurso de 
V. Ex~ não são palavras da Oposição; mostram a isenção com que o 
nosso Partido tem criticado o modelo económico qife- está aprofun
dando as diferenças regionaiS em -ncisso País. Interrompi o discurso 
de V. Ex• para remetê-lo a um texto de que certamente V. Ex•, com 
essa sua argúcia, já tem conhecimento. A última edição da revista 
Veja traz uma série de depoimentos de economistas da mais alta cre
dibilidade, todos professores das mais conceituadas Universidades 
do mundo, que, por uma honestidade profissional, ultrapassam a 
nacionalidade, para estudar, no contexto internacional, a nossa eco
nomia. Verificando esses textos, verã V. Ex~ a concordância daqueles 
estudiosos com aquilo que temos dito seguidas vezes neste plenário. 
É que há uma evidente concentração de. renda no Brasil e 
um descaso absoluto na pro_dução de bens para o consumo interno. 
Vê V. Ex~ que a Oposição brasileira tem procurado colaborar, 
chamando a atenção das autoridades brasileiras que., atrav~s o re
gime discricionãrio que continua _a[, fazem ouvidos moucos às nos
sas observações, que possuem o alto grau de patriotismo como o tem 
o discurso de V. Ex~. na tarde de hoje. 

O Sr. VirgOio Távora (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB - SC) - Somos muito 
gratos a V. Ex•, pela esplêndida colaboração que estâ a nos oferecer, 
dando mais expressão a esta nossa fala, não no sentido de criticar o 
Governo pelo prazer apenas da crítica, não apenas porque somos da 
Oposição, mas antes e acima de tudo no sentido patriótico, no intui
to louvável de colaborar com o Governo, para que elimine os erros, 
reformulando a sua estratégia econômica, para que este País possa 
realmente progredir muitO mais, desenvolver-se, mas desenvolvendo
se também todos os setores da sociedade brasileira, de um país que 
não vá, paulatinamente, perdendo a sua soberania em face da dívida 
externa, que o Governo proclama ser de 31 bilhões e 200 milhões de 
dólares, mas é de 41 bilhões e 200 milhões de dólares. Quanto à dife
rennça de lO milhões, que não estão contabilizados, tem sua expli
cação, porque todos nós temos conhecimento do Tratado com a Ale
manha, nesse valor, para a exploração da energia nuclear. 

O Sr. Virgfllo Távora (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB - SC) - Ouço o nobre 
Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Vlrgflio Távora (ARENA- CE) - Eminente Senador, 
chegamos ao meio da discussão inas vamos logo apor alguns respi
go~; e fortes, a todos esses conceitos emitidos por V. Ex• inicialmen
te, toma a seu favor o pronunciamento do Sr. Roberto Cavalcanti de 
Albuquerque. Perfeito. Quem negou que esses são os grandes 
desafios que nós temos à frente? Nega o Governo que são esses mes
mos desafios apresentados por Roberto Cavalcanti?- Não. Não os 
nega. Existem, e o Governo procura enfrentá-los. Agora, o que o Go
verno faz, o que fez, por nosso intermédio, e mais uma vez desafia to
da a Oposição presente e ausente, parlamentar e não parlamentar, é 
que apresente um modelo alternativo, coerente, que, partindo da 
situação em que se encontra a economia brasileira, dê solução a 
nossos problemas. Isso, aqui, já dissemos uma, duas, três, quatro e 
cinco vezes. Não adianta discutir se, no tempo de Juscelino, foi 
enganosa, ou não, a partida da industrialização à base indústrias de 
porte, e não indústrias de base. Aqui, já foi muito debatido o 
assunto. O que o Governo reclama da Oposição, que tanto critica, é 
que, partindo do momento atual, de onde se pode discutir, apresente 
modelo coerente, alternativo, que, sem palavras, mas com resulta· 
dos e atos, possa realmente dar outro enfoque à solução do problema 
que, ao seu ver, está bem centrado. V. Ex•s acham errado o que está 
aqui. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O Sr. Virgillo Távora (ARENA - CE) - Jâ estava faltando o 
contra-aparte de V. Ex• Um projeto alternativo que, partindo da 
realidade atual, dê solução ao caso, e, então, nos disporemos a es
tudá-lo, item por item. O que vimos aqui? Um projeto do eminente 
Senador Roberto Saturnino, que honra a sua inteligência, mas não 
resolve, de maneira alguma, os problemas graves que, no momento, 
temos: de inflação de um lado, e de balança de pagamento do outro; 
projeto não menos ilustre de Mangabeira e de Bacha, o chamado 
Projeto Unger-Bacha, da mesma maneira aqui já analisado, não só 
por nós, mas também por cientistas sociais e economistas instipeitos, 
e o máximo que disseram: "uma bela utopia", projeto da USP, de 
uma equipe das mais ilustres daquela Universidade, mas que não 
respondia a esses dois pressupostos aqui aPresentados, e que são bási
cos. Vamos tornar a repetir para os Srs. Senadores a frase lapidar do 
Ministro Simonsen: "Se realmente a inflação asfixia, a necesSidade 
de fazer um equilíbrio na balança comercial, na balança de pagamen
tos, esmaga e mata". Esta é que é a verdade crua e nua. Não adianta 
vir cOnfteorias econômicas se não trazem o resultado para, como um 
remédio, serem aplicados, de forma diferente da que o Governo 
aplica, a casos em espécie, à situação brasileira. 

O SR. EVELÃSICi VIEIRA (MDB- SC)- Vou responder a 
V~ Ex•; plagiando-o até. 

Item I - a primeira medida do Movimento Democrático 
Brasileiro seria resolver o problema poHtico do País, para contarmos 
com a participaçào de todos no equacionamento dos problemas 
brasileiros. 

Item II -Não dispondo de uma tecnologia industrial para po
der produzir e exportar a preços competitivos no mercado externo, 
estarfamos dando prioridade aos produtos agrícolas, setor em que 
temos a via mais rápida para o desenvolvimento; para produzir mais 
alimentação para os brasileiros por preços menores; podemos 
conseguir excedentes, para melhorar nossa balança comercial, para 
alcançarmos superavit e, com esse superavit desenvolver a tecnologia 
industrial: nos estruturamos para, depois, partir para a exportação 
de produtos elaborados e sem i-elaborados. 

Contrariamente, estabeleceu-se um modelo económico cuja 
ênfase é a exportação de manufaturas sem preços competitivos no 
exterior e que no mercado interno encontram dificuldades de aquisi
ção pelo reduzido poder aquisitivo do brasileiro. 

O nosso mercado interno estâ enfraquecido, sem possibilidade 
de compra de artigos sofisticados. 

Estas são medidas do Movimento Democrático Brasileiro. 
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Uma estratêgia economtca voltada mais para o mercado inw 
temo, com a atenção voltada mais para a agropecuâria. Depois de es
tarmos instrumentados, depois de termos uma estrutura adequada 
ao nosso parque industrial, aí poderíamos partir para o exterior com 
nossas manufaturas e não como estâ acontecendo, quando voltamos 
nossa atenção para o mercado externo, importando máquinas, equiw 
pamentos e tecnologia, aumentando, conseqUentemente, o item de 
serviços, aumentando a nossa dívida externa e sem termos capacidaw 
de de amortização dessas dívidas, sem capacidade de resgatar os pró
prios juros. 

Com o desenvolvimento dessa política económica, que pre
conizamos, estaríamos desenvolvendo uma política salarial que 
remunerasse melhor a massa trabalhadora brasileira; estadamos 
olhando melhor para os produtores brasileiros, que hoje estão sa
crificados, e, assim, proporcionaríamos as expOrtações dos ma
nufaturados. 

Estas seriam as medidas, esta seria a estratêgia que estabelew 
cedamos se chegássemos ao Governo. 

Ouço, agora, o aparte do nobre Senador Franco Montara. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Congratulo-me não apew 
nas com a exposição de V. Ext como com a resposta magistral que 
deu, neste momento, ao nobre Senador Virgflio Tãvora. Em breve 
stntese, V. Ex• mostrou um elenco de medidas, a partir do plano po
lítico, por onde corneçam os males do Brasil. Queremos a participa
ção da c_omunidade e o Governo quer a concentração de poderes. Ele 
assume sozinho a direção, então assuma a responsabilidade pelos er-' 
ros. A economia vai mal- todos reconhecem ... 

O Sr. VirgDio Távora (ARENA- CE)- Não vai mal. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Vai péssima. Dívida de 
31 bilhões de cruzeiros. Inflação de 40% ao ano. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Já esteve maior. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Não há alguém que 
possa dizer que uma economia dessa ordem vai bem. A economia vai 
mal, muito mal, e é o próprio Governo quem afirma, porque não po
de dar salário adequado ao trabalhador nem ao seu funcionário. Se a 
economia fosse boa, ele deveria remunerar pelo menos com justiça o 
seu funcionãrio. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- O que procura paula
tinamente fazer. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- E se vai mal, a culpa só é 
do Governo, porque ele concentrou todos os poderes em suas mãos. 
Os Governos dos Estados na!i_a valem; os Municípios, dependentes; 
os trabalhadores não têm liberdade nos seus sindicatos; os empresá
rios não são ouvidos; a agricultura desatendida. Tudo nas mãos do 
Presidente da Repllblica, até as decisões de reforma Constitucional. 
Quem decide por tudo deve responder por tudo! Disse V. Ex• muito 
bem, esta ê a primeira das responsabilidades. Segundo aspecto: a 
Maioria pede que apresentemos soluções. Pois bem, o fizemos em re
lação a um dos problemas mais sérios do Brasil, o problema energéti
co. Pedimos a colaboração de cientistas de todo o Brasil. Apresenta
mos um projeto objetivo- o Projeto Nacional para Energia. Inclusi
ve propusemos que se crie um Conselho Nacional de Energia, que 
não existe no Brasil. Existe o Conselho Nacional d9: Petróleo, do pe
tróleo dependente, que escraviza o BrasiL Há mais de trinta anos Ro
berto Simonsen advertia o Brasil quanto à nossa dependência em re
lação ao petróleo, e o Governo mantém essa dependência e despreza 
as sugestões e soluções que lhe foram feitas nUm plano que recebeu 
elogio da revista Ciência e Cultura, da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência, que recebeu o elogio da revista Science, da 
maior reputação em todo o mundo. O GoVernO õ.ão lhe deu a menor 
atenção. Nenhum dos representantes do Governo, nem mesmo nesta 
Casa, tiveram a gentileza de examinar e debater a sugestão que o 
MDB lhes fez. Quiseram governar sozinhos, e responderão sozinhos 
pelos erros que estão cometendo. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Permite V. Ext um 
, aparte? 

O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB- SC)- V. Ex• tenha um 
pouco de tranqUilidade, porque eu sou um amante do diãlogo. Ouvi
rei V. Ex• dentro de instantes. 

Senador Franco Montoro, V, Ex• levantou aspecto importan-te 
sobre o qual o Governo tem apenas transmitido as suas intenções, o 
setor energético. Nós que estamos a importar petróleo, que é a 
grande contribuição para o desnível da balança comercial junta
mente com tecnologia, temos um potencial hfdrico de cento e 
cinqUenta milhões de quilowats que não está sendo explorado; nós 
não voltamos a nossa atenção para as pequenas e médias hidtelé
tricas; nos preocupamos com I ta i pu e com as grandes e dispendiosas 
linhas de transmissão. 

O Sr. Franco Montoro (MDB -SP)- Que só aumentam a divi
da externa. 

O SR. EYELASIO VlElRA (MDB - SC) - Perfeito. Temos 
terras abundantes ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Só queremos coisa,s 
grandiosas. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB- SC)- ... temos sol, cli
mas formidãveis, poderíamos ter, tambêm, a energia oriunda da ca
na-de-açúcar, do babaçu, da mandioca, fortalecendo o mercadf:? 
interno ... 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Onde anda o Plano Na~ 
ciona\ do Álcool? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB - SC) -'- ... diminuindo a 
importação do petróleo, mas o Governo Federal é incapaz e sofre em 
razão disso a sociedade brasileira. São pontos, Senador Virgflio 
Távora, que temos levantado com constância, nesta Casa; pontos 
que V. Ex'" ouve, V. Ex• e outros eminentes companheiros, mas, 
infelizmente, não há uma ponte adequada entre a Bancada de V. Ex'" 
e o Planalto, entre o Planalto e os homens responsáveís pela Econo
mi'a, porque, do contrário, a reformulação da estratégia económica 
teria já sido estabelecida. 

Ouço, agora, o Senador Vírgítio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Eminente Senad_Qr, o 
discurso de V. Ex• nos deu uma oportunidade maravilhosa para porw 
mos algumas cartas aqui na mesa. O exwlíder, Senador França 
Montoro, tribuno dos mais renomados, aproveita a oração de 
V. E:v, para atingir ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB -SP)- E estou no meu direito. 

O Sr. Virgílio Tá,·ora (ARENA - CE)- Está no seu direito. 
Estamos aqui num Parlamento; se alguma coisa ele produzisse que 
não direito, a Mesa chamaria a atenção. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB- SC)- Pelo menos aqui 
há uma democracia relativa, não? 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Parece que aqui 
dentro a democracia é absoluta, totaL Tanto que ouvimos, aqui, às 
vezes, coisas que confirmam a democracia. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- E melhor ou pior do que a 
relativa? 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Pois bem, o Senador 
Franco Montara aproveita-se da formosa oração de V. Ex• para, 
justamente, vir condenar desde o Presidente da Repliblica- está no 
seu direito, como V. Ex•s dizem -_até todo o poder e_conômico. l': 
Vamos, então, mais uma vez dizer, respigando os pontos mais im
portantes- porque nós vamos falar depois, não podemos mais ficar 
calados ante tanta objurgatória feita aqui _a respeito - não hã 
economista no mundo, desafiam_os, tragam aqui toda. a inteligência ... 
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O Sr. Gilvan Rocha (MDB - SE) ... çapaz de consertar o 
estrago quejâ foi feito. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE) ... que faça crescimento 
de mercado interno gerar dólar e fazer pagar necessidades de 
importações de dívidas externas. 2'il - Ninguém expande mercado 
interno, querendo. Isso se faz com muito trabalho, com muita 
persistência; não é da noite para o dia que vai se criar um grande 
mercado interno. 39- Apelando pura os números, desafiamos a con
testação. Ai de nós se ficássemos na receita aqui tão bem apresen
tada, de há pouco, com essa eloqUência toda. Em L967 - e ainda 
não havíamos partido para o que os Senhores chamam de a extro
versão - tornemos este ano_ como exemplo~ as nossas exportações e 
importações eram da ordem de grandeza de um e meio bilhão de dó
lares, O que importamos hoje de petróleo? Ficássemos nós naquele 
patamar das receitas das divisas obtidas da exportação, e não conse
guiríamos exportar nem o aço que foi necessário em 1974 e que a 
substituição das importações, mercê dos estímulos d_o_s insumos 
básicos, fez descer daquele um bilhão e meio de dólares de produtos 
siderúrgicos para quatrocentos e oito milhões de dólares no ano_ 
passado. de ordem de grandeza de cento e_ oitenta, quando pensamos 
ser este ano. Nós não teríamos por que manter, não era a chamada 
indústria sofisticada a que se refere o eminente Senador por São Pau
lo e que fez de sua terra a grandeza da indústria automobilística, 
acima de tudo. Nós não tínhamos era com que pagar o mínimo 
necessário para a manutenção daquela pauta já incompreensível de 
nossas necessidades mínimas. Não necessidades totais de petróleo 
reduzidas à metade; neces.sidades de aço, também reduzidas à 
metade. porque as nossas- necessidades, quase incompreensíveis, de 
importação, estavam na ordem de grandeza, em 1974, de 12 bilhões 
de dólares, se se tivesse permanecido no sistema voltado para o mer
cado interno, sem os incentivos à exportação, sem a diversificação 
dos diferentes compradores, e, ao mesmo tempo, da nossa falta dos 
itens e de nossa pauta de exportação. Onde estaríamos hoje? Díz, aí, 
o eminente Senador, que isto foi fruto de uma. concentração política 
em que só um homem decidia, mandava, e, como conseqüência ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP)- Decide e manda. Não é 
passado, mas presente. 

O Sr. Virgt1io Távora (ARENA- CE)- Pior ainda, V. Ex.• in
cide no erro, dizendo que decidia e decide, Eminente Senador, não é 
um homem que decide uma política econômica no seu todo. Ele 
recebe alternativas ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- E orienta. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - ... as mais diversas. 
Não é esse cérebro privilegiado que responde sozinho por uma polí
tica. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• cai na concepção 
naturalista- é o /aissezfaire. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto. Fazendo soar a campa
nhia.) - Está com a palavra o nobre Senador Evelãsio Vieira. Peço 
aos Srs. Senadores que só o aparteiem com a devida permissão. 

O Sr. Virgflfo Távora (ARENA -CE)- Sr. Presidente, está
vamos aparteando com o devido consentimento do orador. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB - SC)- Nobre Senador. 
V. Ex• não estã aparteando, V. Ex• estã abusando da minha genero
sidade e fazendo um discurso no meU horãrio. Mas eu concordo com 
V. Ex•, sou um admirador do Nordeste ... 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- V. Ex• fa-lo-ã no 
meu, também. Finalmente, negamos, terminantemente, a increpacão 
aqui feita. A Oposição apresentou um plano energético, e esse pla
no ... 

O Sr. Fl:'anco Montoro (MDB- SP)- Plano energético nacio
nal. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Se V. Ex• apresentar 
o documento que aqui foi lido, aprovado pelo Executivo depois das 
modificações do eminente Senador Roberto Saturnino, que foi o rela
tor, como sendo um plano nacional, V. Ex.• estã arranjando outra 
conceituação para plano nacional. V. Ex•s apresentaram aqui suges
tões; muitas das quais jã encampadas pelo Governo. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP)- A aplicação disso tem 
que ser feita pelo Governo. V. Ex.• pediu sugestões e elas foram da
das. Agora V. Ex• quer codificações, quer que indique verbas. 

O_ Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - As sugestões que 
aproveitamos, estas rrluitas foram tomadas pelo Governo e não nega
das neste plenârio. Finalmente, V. Ex.• n-ão Pode dizer que o Gover
no ignorou o plano ou o suposto plano apresentado por V. Ex.• As 
escusas pelo alongado do aparte são dadas ao Senador Evelãsio Viei
ra, mas como o seu discurso estã a exigir uma resposta da liderança, 
embora menor, vamos descontar todo esse tempo nos apartes que lhe 
foram ofereddos. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Compreendo que 
os homens do Governo precisam de muito tempo para tentar rebater 
as críticas ponderadas, sensatas e objetivas da Oposição, em relação 
aos desmandos que se registram na polftica econdmica deste_ País. 

Senador Virgílio Távora, poderíamos perfeitamente fortalecer o 
mercado interno, aumentando a produção agropecuária através da 
maior produtividade para o café, para o soja, do arroz, feijão, milho. 
algodão, cacau, etc; poderíamos aumentar as nossas exportações se 
déssemos mais atenção à agricultura. Mas não, o Go_verno, bisonho 
na sua ótica económica, partiu para a exportação de produtos elabo
rados, para os quais não dispomos de tecnologia, de mão-de-obra 
qualificada suficiente, e assim não dispondo de preços competitivos. 
E por que disparou o balanço de pagamentos? Exatamente porque 
fomos buscar mâquinas e equipamentos, porque estamos gastando 
dois bilhões de dólares por ano em Know-how, em assistência técnica, 
em marcas. 

Procedendo o Governo um~ política económica como o MDB 
preconiza, teremos, realmente, um verdadeiro desenvolvimento para 
a família brasileira. 

Mas, prossigo, Sr. Presidente, nas minhas considerações, por
que tenho outros dados de alta valia, em abono à nossa tese, ao nos
so ponto de vista. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

--O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB- SC)- Com prazer, ouvi
rei, novamente, o Vice-Líder da minha Bancada, Senador Gilvan Ro
cha. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Não poderia deixar de pas~ 
sar sem registro a melancólica declaração do Líder Senador Virgfiio 
Távora, porque representa um atestado de falência de capacidade. Is
so tem que ftcar registrado nos Anais da nossa Casa: uma declaração 
pública de que nenhum economista do mundo pode consertar o que 
este Governo fez, nesses últimos anos. 

O Sr. Virgflfo Távora (ARENA - CE) - Essa afirmativa não 
foi feita. Tem-se que respeitar o que aqui dissemos. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Em segundo lugar, é preci
so que se diga que a obrigação nossa de apresentar planos transcende 
a nossa obrigação de diagnosticar. Eles é que estão com o Poder 
Executivo. Teremos é que dar sugestões, como foram as brilhantes 
sugestõeS que a capacidade do nosso Líder Senador FranCo MÕntol--o 
conseguiu trazer do cérebro universitário paulista, mas o detalha~ 
mente evidentemente terá que ser do Exel-Jtivo. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Os acessórios. 

O Sr. GUvan Rocha (MDB- SE)- Eles estão querendo muito. 
Eles não nos acenam com o poder, não aceitam o nosso diagnóstico, 
e querem o nosso tratamento detalhado. 
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O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V. Ex• apenru; 
uma pequena observação, que põe por terra todas as brilhantes ra~ 
zõcs invocadas na defesa do Governo? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Com alegria. 
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- O problema fundamen~ 

tal do País, do ponto de vista econômico, ~ sem dúvida o problema 
energético. Não se compreende que não tenhamos, no plano nacio~ 
na!, um Conselho Nacional de Energia. Temos o Conselho do Petró~ 
leo, que cuida de um setor; temos o Conselho de Energia Elétrica, 
mas a energia é um problema mais amplo; foi a lição simples daque~ 
les professores. Hã muita coisa a ver, como lembrava V. Ex•, desde 
o carvão vegetal, o carvão mineral, o xisto betumi_noso, o próprio 
vento, a energia eólica, a energia solar, o âlcool~motor e outros pro
dutos, como o babaçu. O que é que o Governo tem feito em relação a 
isso'? O Governo fez e anunciou, em mil dias, uma ferrovia do aço. 
Foram sete bilhões de cruzeiros jogados ao mar, pagos em acordos 
internacionais, dívida aumentada e passados os mil dias o Ministro 
diz: .. É. não deu certo", ~ claro que com esses dirigentes não hã 
economistas que salve o Brasil. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Prossigo, Sr. Pre
sidente: 

Delas poucos tomaram conhecimento, se bem que, de nossa par
te, temos jã a convicção de que aPenas uma justa política salarial, em 
que os reajustes sejam superiores aos índices de custo de vida 
na proporção do acréscimo de produtividade da economia nacional 
no ano anterior, acompanhada de uma revisão profunda e tacnica da 
estrutura agrária do Pai:;, no sentido de elevar a produção, o bem~ 
estar das populações brasileiras e, sobretudo, reduzir as migrações 
campo~cidade, podem proporcionar amplas vantagens ao País. 

Essas medidas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, permitirão, não 
resta nenhuma dúvida, superar o impasse enfrentado pelo modelo 
atual, que enquadrou o crescimento dentro das camisas-de~ força da 
inflação e do déficit externo. 

Ao mesmo tempo, num desdobramento repleto de perspectivas, 
a melhor distribuição da renda nacional encaminharã de modo di ver~ 
so a qemanda, propiciando mercado aos segmentos nacionais da 
indústria, sem maiores necessidades de importação. Concomitante
mente é de se esperar, também, uma ampliação do emprego da mão
de-obra, hoje, em grande parcela, semi ou totalmente desempregada. 

Toda essa reversão do modelo, no sentido da maior grandeza do 
mercado interno, ganha consistência no momento em que novamen
te são anunciados déficits comerciais nos dois primeiros meses de 
\978, o que, infelizmente, signtfica mais problemas frente ao difícil 
problema de reduzir o excessivo grau de abertura da economia ao 
mercado internacional. 

O II PND existe e inexiste. 
Existe, porque deVe completar-se em 1979, porque estâ na lei. 

De outro lado, a estratégia nele contida conduz ao beco sem saída, 
inflação e déficit externo fechando o caminho ao crescimento. Sob 
este ângulo inexiste. 

E a economia brasileira necessita crescer, -tornando participan
tes aqueles que hoje nem produzem nem consomem, elevando tam
bém os padrões médios daqueles que dão o seu esforço sem grandes 
perspectivas. 

Cabe, acima de tudo, impregnar de sentido s_ocial o crescimento 
econômico, revigorando as potencialidades do sistema produtivo 
nacional, alargando fronteiras de bem-estar e segurança para as 
populações das diversas regiões brasileiras. 

Aqui estã, Sr. Presidente e Srs. Senadores, mais uma patriótica 
contribuição da Oposição ao Governo Federal. (Muito bem! Pal
mas.) 

(')ATO DO PRESIDENTE 
N9 3, de 1978 

O Presidente do Senado Federal, usando da atribuição que lhe 
confere o artigo 52, item 38, do Regimento Interno e de confor· 
rni:dade com a delegação de competência que lhe foi conferidu pelo 
Ato n9 2, de4 de abril de 1973, da Comissão Diretora, 

Resolve determinar a rescisão do contrato de trabalho do servi
dor Elisiario Ferreira Fonseca, a pedido, à vista do que consta do 
Processo n9 SA~000446j-78.5. da função de Agente de Portaria. 
Classe "C", Referência 13, do Quadro de Pessoal Cl T, a partir de ]9 

de agosto de 1977. 
Senado Federal, 14 de março de 1978. -- Petrônlo Porteila. 

Presidente, 

CONSULTORIA-GERAL 

PARECER N• 9/78 

Sob~e requerimento do ex--servidor Wilon Wander Lopes. 

Witon Wander Lopes, ex~funcionârio do Senado Federal, onde 
exercia o cargo de "Técnico Legislativo", Classe "C", do Quadro 
Permanente, requereu ao Senhor Primeiro-Secretãrio certidão de 
inteiro te()r da decisão proferida pela Comissão Diretóra, no Proces
so Administrativo que concluiu pela sua demissão, por abandono do 
cargo. Deseja que da aludida certidão conste a indicação da data da 
publicação, bem como da efetíva circulação do órgão em que aquela 
decisão foi publicada. 

Requer ainda o postulante certidão de inteiro teor, ou fotocó
pia autenticada, de todas as peças que integram o processo em refe
rência. 

II - O requerimento, instrufdo pela Subsecretaria de Pessoal, 
foi encaminhado ao Senhor Primeiro-Secretârio, que determinou, a 
respeito, o pronunciamento desta Consultaria-Geral. 

III- A Constituição da República, no Capítulo dedicado aos 
Direitos e Garantias Individuais, assegura a qualquer brasileiro, 

"a expedição de certidões requeridas às repartições 
administrativas, para defesa de direitos e esclarecimento de si
tuações" (art. 153.' § 35). 

IV- Subordinando-se à Lei Maior, o Regulamento Adminis
trativo do Senado, baixado através da Resolução 58, de 1972, dispõe: 

"Art. 493. E lícito a qualquer pessoa re:querer ao Primei
ro-Secretârio certidões relativas a assuntos de seu interesse, 
inclusive sobre o andamento de suas petições ou de documen
tos a elas anexados." 

V - A Lei Maior e o Regulamento da Casa garantem, pois, 
guarida ao postulado, sendo competente, no Senado, Para fõiilecer a 
certidão, o Senhor Primeiro-Secretário, por força de dispositivo do 
Regulamento supramencionado e, também, do prescrito no artigo 
57, letra "C", do Regimento Interno da Casa. 

Ante o exposto, estamos que o requerimento em causa deve ser 
deferido, por que amparado na lei. 

Brasília, 27 de março de 1978. - Paulo Nunes Augusto de 
Figueiredo. Consultor-Geral. 

(*) Republic~d<:l )1l)r hal'er s~ido com incorrcções" no DCN - Scçil:o [(-de 28·3· 78 

ATAS DAS COMISSOES 

COMISSÃO DE ECONOMIA 
ATA DA 31 REUNIAO, REALIZADA 

EM 29 DE MARÇO DE 1978 
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e nove de março de 

mil novecentos e setenta e oito, na Sala "Rui Barbosa", sob a _p:esi-

dência do Sr. Senador Marcos Freire, Presidente, reúne-se a Comis

são de Economia, com a presença dos Srs. Senadores Augusto Fran

co, Luiz Cavalcante, Murilo Paraiso, Roberto Saturnino, Otair 

Becker, Milton Cabral e Orestes Quércia. 
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Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado
res Amon de Mello, Jos~ Guiomard, Vasconcelos Totrês; Dinarte 
Mariz e Franco Montoro. 

E dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em segui
da, é dada como aprovada. 

São lidos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres constan
tes da pauta dos trabalhos: 

Pelo Senador Augusto Franco: 

Parecer favorâvel, concluindo por apresentar um Projeto de 
Resolução à Mensagem n' 56, de 1978, do Sr. Presidente da Repúbli
ca, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Mu
nicipal de Amambaí (MT) a elevar em CrS 20.100,000,00 (vinte mi
lhões e cem mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Pelo Senador Otair Becker: 

Parecer favorável, concluindO por oferecer um Projeto de 
Resolução à Mensagem n~ 58, de 1978, do Sr. Presidente da Repúbli
ca, submetendo à aprovação do Senado Fedral, proposta do Sr. 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Mu
nicipal de Grandes Rios (PR) a elevar em CrS 8.280.474,00 (oito mi
lhões, duzentos e oitenta mil, quatrocentos e setenta e quatro cruzei
ros) o montante' de sua dívida consolidada. 

Pelo Senador Luiz Cavalcante: 

Parecer favorável, na forma do Projeto de Resolução gue 
apresenta à Mensagem n"' 59, de 1978, do Sr. Presidente da Repúbli
ca, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Mu
nicipal de Itu (SP) a elevar em CrS 8.993.095,65 (oito milhões, no
vecentos e noventa e três mil, noventa e cinco cruzeiros e sessenta e 
pinco centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Pelo Senador Murllo Paraiso: 

Parecer favorável ao Projeto de Resolução n'1131, de 19i7;-que 
autoriza a Companhia de--Construções Escolares do Estado de São 
Paulo a realizar uma operação de credito no valor de 
CrS 1.425.000.000,00 (um bilhão, quatrocentos e vinte e cinco mi
lhões de cruzeiros). 

Pelo Senador Orestes Quércla: 

Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n"' 217, de 1976, 
que .. dispõe sobre a transferência do aeroviário, e dá outras pro
vidências''. 

Pelo Senador Milton Cabral: 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n' 272, de 1976, 
que .. dispõe sobre a instalação de equipamento antipoluidor nos 
veículos automotores de via terrestre, e dã outras providências"; e, 
ao Projeto de: Lei do Senado n? 273, de 1976, que .. estabelece Cqui
pamento obrigatório dps veículos automotores de via terrestre, e dã 
outras providências". , 

Pelo Senador Roberto Saturnino: 

Parecer favorãvel ao Projeto de Lei do Senado n~" 115, de 1977, 
que uinstitui i Cofreção monetãria nas dívidas exigíveis, pecuniárias 
ou de valor". 

A presidência determina o adiamento da apreciação do voto em 
separad9 do Sr. Senador Franco M_ontoro, sobre o Projeto_<i_e_ ~ei_ do 
se-nadõ- fl~>-lÓ6~ -de-197:~çque -.-.estabelece-o-)rOS!ãma-de Refeição 
Básica para a população de baixa renda, e dâ outras providências". 

Esgotada a pauta, o Sr. Presidente ressalta a importância do 
assunto a ser examinado pela Subcomissão presidida pelo Sr; Sena
dor Domíció Gondim, e apela para que o Vice-Presidente, Senador 
Otair Becker dê continuidade aos seus trabalhos e apresente, o mais 
breve possível, o seu Relatório. 

Com a palavra, o Sr. Senador Otair Becker lembra que em reu
nião anterior o assunto já foi abordado e, na ocasião, fez pondera
ções para que o início das suas atividades fosse dado pelo presidente 
da Subcomissão, o Sr. Senador Domício Gondim. 

Prosseguindo, o Sr. Senador Otair Becker reafirma o seu ponto 
de vista anterior e, diante das razões apresentadas pelo Sr. Presiden
te, solicita o pronunciamento dos demais membros presentes. 

Manifestaram-se favoravelmente à sugestão da presidência os 
Srs. Senadores Murilo Paraiso e Roberto Saturnino. 

Encontrando-se hospitalizado o Sr. Senador Domicio Gondim, 
o Sr. Senador Otair Becker acolhe a proposta da presidência e pron
tifica-se em dar início aos trabalhos da Subcomissão, ata o completo 
restabelecimento do seu Presidente. 

A seguir, o Sr. Senador Roberto Saturnino usa da palavra e 
expõe aos presentes problemas relacionados com a interrupção das 
operações de financiamentos realizados pela Caixa Econômica Fe
deral. 

Dada a relevância do problema, o Sr. Senador Roberto Saturni
no encerra as suas considerações sugerindo à presidência que formu
le convite ao Presidente da Cáixa Econômica Federal, Dr. Ariovisto 
Marcos de Almeida Rego, para prestar esclarecimentos perante a 
Comissão, sobre as razões que motivaram a interrupção das suas 
o-perações de financiamentos. 

A presidência, após ouvir as ponderações dos Srs. Senadores 
Murilo Paraíso e Otair Becker, declara que acolhe a sugestão do Sr. 
Senador Roberto Saturnino e que vai oficiar ao Presidente daquela 
entidade convidando-o para vir, em data a ser posteriormente con
firmada, debater o assunto com os Srs. membros da Comissão e 
demais congressistas interessados. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Daniel de Souza, Assistente da Comissão, a presente A ta. que lida e 
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

ATA DA I• REUNIAO, REALIZADA AOS 2DIAS 
DOMES DE MARÇO DO ANO DE 1978. 

(EXTRAORDINÁRIA) 

Às dezoito horas e quinze minutos do dia dois do mês de março 
do ano de mil novecentos e setenta e oito, reúne-se a Comissão de 
Redação sob a Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, Presi
dente, presentes os Senhores Senadores Helvídio Nunes, Vice-Presi
dente, e Otto Lehmann. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador 
Saldanha Derzi. 

É lida e apl-ovada a Ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Helvíw 

dio Nunes apresenta a redação fmal do Projeto de Decreto Legislati
vo n"' 1, de 1978 (n"' 117-B/78, na Câmara dos Deputados), que 
autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do País, 
durante a primeira quinzena de março do corrente ano, em visita ofi~ 
cial à República Federal da Alemanha. 

Nada mais havendo a tratar, dâ-se por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

ATA DA 2• REUNIA O, REALIZADA AOS 9 DIAS 
DO Mf.s DE MARÇO DO ANO DE 1978 

(EXTRAORDINÁRIA) 

Âs dezoito horas e quarenta minutos do dia nove do mês-de mar
ço do ano de mil novecentos e setenta e oito, reúne-se a Comissão de 
Redação sob a Presidência do Senhor Senador Helvídio Nunes, Vice
Presidente, presentes os Senhores Senadores Saldanha Derzi e Dir
ceu Cardoso. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Adalberto Sena, Presidente, e Otto Lehmann. 

É lida e aprovada a Ata da reunião anterior. 
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A Comissão aprova os pareceres em que são apresentadas as 
seguintes redações finais: 

a) pelo Senhor Senador Dirceu Cardoso, do Projeto de ReSolu
ção fl" I, de 1978, que autoriza a Fundação Universidade Estadual 
de Londrina (PR), a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 96.000.000,00 (noventa e seis milhões de cruzeiros); e 

b) pelo Senhor Senador Saldanha Derú, do Projeto de Resolu
ção n\' 2, de 1978, que autoriza a Prefeitura Mu_r!icipal de Pelotas
(RS)- a elevar em Cr$ 478.820.131,02 (quatrocentos e setenta e 
oito milhões, oitocentos e vinte mil, cento e trinta e um cruzeiros e 
dois centavos), o montante: de sua dívida consolidada. 

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. 

ATA DA 3• REUNIÃO, REALIZADA AOS 10 DIAS 
DO Mlõs DE MARÇO DO ANO DE 1978. 

(EXTRAORDINÁRIA) 

Às onze horas do d_ia dez do mês de março do ano de mil 
novecentos e setenta e oito, reúne-se a ComiE~ão -~_B.ed.ação sob a 
Preesidência do Senhor Senador Helvídio Nunes, Vice-Presidente, 
presentes os Senhores Senadores Saldanha Derzi e Dirceu Cardoso. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Adalberto Sena, Presidente, e Otto Lehmann. 

t lida e aprovada a Ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que são apresentadas as 

seguintes redações finais: 
a) pelo Senhor Senador Dirceu Cardoso, do Projeto de Resolu~ 

ção n\' 95, de 1977, que suspende a execução da Resolução n' 1.569, 
de 20 de novembro de 1963, do Município de Campos, Estado do 
Rio de Janeiro; e _ _ _ 

b) pelo Senhor Senador_ Saldanha Derzi, do PrÕjetO-de- Resolu
ção n' 114, de 1977, que suspende a execução dos incisos III e IV do 
Provimento nt 141, de 17 de junho de 1971, do Corregedor da Justi
ça do Distrito FederaL 

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. 

ATA DA4• REUNIÁO, REALIZADA AOS 14 DIAS 
DOMES DE MARÇO DO ANO DE 1978. 

(EXTRAORDINÁRIA) 

Ãs dezessete horas do dia quatorze do mês de março do ~no sfe 
mil novecentos e setenta e oito, reúne-se a Comissão de Redação sob 
a Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, Presen
tes os Senhores Senadores Saldanha Derzi e Otto Lehmann. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador 
Helvfdio Nunes, V ice-Presidente. 

É lida e aprovada a Ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor SeQ.ador__Salda

nha Derzí apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado 
n"' li, de 1978, que reajusta os vencimentos dos servidores do Sena
do Federal e dá outras providências. 

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. 

ATA DA 5• REUNIÃO, REALIZADA AOS IS DIAS 
DO Mlõs DE MARÇO DO ANO DE 1978 

(EXTRAORDINÁRIA) 

Às onze horas do dia quinze do mês de março do ano de mil 
novecentos e setenta e oito, reúne-se a Comissão _de; Redação sob a 
Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, presen
tes os Senhores Senadores Helvfdio Nunes, Vice-Presidente, e Sal
danha Deni. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador 
Otto Lehmann. 

1:: lida e aprovada a Ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que são apresentadas as 

segUintes redações finais: 
a) pelo Senhor Senador Saldanha Derzi, do Projeto de Resolu

ção n'i' 113, de 1977, que suspende a execução do § 1' do art. 49 da 
Lei n'~ 682, de 31 de dezembro de 1969, do Município de Ipuã, Esta
do de São Paulo; e 

b) pelo Senhor Senador Helvfdio Nunes, do Projeto de Resolu
ção nY 115, de 1977, que suspende a execução das Ins_truções GR 
n"' 5/68 de iS de abril de 1968, do Departamento da Receita da 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a prest:rite Ata 
que, uma veZ aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

ATA DA 6• REUNIÃO, REALIZADA AOS 28 DIAS 
DOMES DE MARÇO DO ANO DE 1978. 

(EXTRAORDINÁRIA) 

Às dezoito horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e oito 
do mês de março do ano de mil novecertto_s e s_etenta e oito, reúne-se 
a Comissão de Redação sob a Presidência do Senhor Senador Adal· 
berto Sena, Presidente, presentes os Sénhores Senadores Dirceu 
Cardoso e Otto Lehmann. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Sefihores 
Senadores Helvídio Nunes, Vice-Presidente, e Saldanha Derzi. 

.t lida e aprovada a Ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os parecereS em que são apresentadas as 

seguintes redações finais: 
a) pelo Senhor Senador Otto Lehmann, do Projeto de Resolu

ção n~' 6, de 1978, que autoriza :a Prefeitura Municipal de Monte 
Mor (SP) a elevar em Cr$ 1.127.799,75 (hum milhão, cento e vinte e 
sete mil, setecentos e noventa e nove cruzeiros e setenta e cinco centa
vos) o montante de sua dívida consolidada; e 

b) pelo Senhor Senador Dirceu Cardoso, do Projeto de R.esolli· 
ção n~" 10, de 1978, que autoriza a Prefeitura Municipal de Olinda 
(PE) a elevar em Cr$ 451.427.915,35 (quatrocentos e cinqUenta mi
lhões, quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e qUinze crUzeli-os e 
trinta e cinco centavos). 

Nada mais havendo a tratar, dâooSe por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor President~. 

ATADA 7• REUNIÃO, REALIZADA AOS29DIAS 
DO MlõsDEMARÇO DO ANO DE 1978 

(EXTRAORDINÁRIA) 

Às dezessete horas e trinta minutos do dia Vint-e e nove do mCs 
de março do ano de mil novecentos e setenta e oito, reúne-se a Comis
são de Redação sob a Presidência do Senhor Senador Otto 
Lehmann, presentes os Senhores Senadores Dirceu C3rdoso_ ~ Sal
danha DerzL 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Adalberto Sena, Presidente, e Helvídio Nunes, Vice-Presi~ 
dente, 

~lida e aprovada a Ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Dirceu 

Cardoso apresenta a redação final d_o Projeto de Resolução nt 9, de 
1978, que suspende a execução do art. 10 do Decreto-lei Federal 
n'~ 1.216, de 9 de maio de 1972 e do§ 2~" do art. 98 da Lei l_>aulista 
n' 440, de 24 de setembro ç:le 1974. 

Nada mais havendo a tratar, dâ-se por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Maria Carmen Castro-souza, Assistente, a presente Ata 
que, uma vez aProvada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
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ATA DA 8• REUNIA O, REALIZADA AOS 30 DIAS 
DOMES DE MARÇO DO ANO DE 1978 

(EXTRAORDINÁRIA) 
Às dezesseis horas do dia trinta do mês de março do ano de mil 

novecentos e setenta e oito, reúne~se a Comissão de Redação sob a 
Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, presena 
tes os Senhores Senadores Helvfdio Nunes, Vice~Presidente, e Sala 
danha Derzi. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador 
Otto Lehmann. 

É lida e aprovada a Ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer-em QUe -o Senhor Senador Helvi

diO Nunes apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado 
n"' 1.154, de 1977- Complementar, que altera a redação do art. 12 
do Decreto-lei n"' 406, de 31 de dezembro de 1968. 

Nada mais havenda a tratar, dâ-se por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata 
que, uma vez aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n"' 20, 
de 1978 (CN), do Senbor Presidente da RepúbUca, submeten
do à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei 
nl' 1.602, de 20 de janeiro de 1978, que uprorroga, até 31 de de
zembro de 1979, o regime espetlal de que trata o Decreto-lei 
n"' 1o532, de 30 de março de 1977" o 

ATA DA REUNIAO (INSTALAÇÁO), 
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 1978 

Às dezesseis horas do dia vinte e oito de março do ano de mfl no
vecentos e setenta e oito, na Sala Cl6vís Bevilacqua, presentes os Se
nhores Senadores Renato Franco, Henrique de La Rocque, Helvfdio 
Nunes, Dinarte Mariz, Vasconcelos Torres, Italívio Coelho, Marcos 
Freire e Adalberto Sena e os Deputados Angelino Rosa, Josi: 
Haddad, Henrique Pretti, Amaral Furlan, José Bonifãcio Neto e 
Walter Silva, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudO e pare-
cer sobre~ Mensagem n9 20, de 1978 (CN), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o tex
to do Decreto-lei n9 1.602, de 20 de janeiro de 1978, que "prorroga 
até 31 de dezembro de 1979, o regime especial de que trata o Decreto~ 
lei n"' 1.532, de 30 de março de 1977". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se
nadores Mattos Leão, Lenoir Vargas e Nelson Carneiro e os Depu
tados Norton Macedo, Nosser Almeida, Emannoe[ Waisman, Arnal
do Lafayette e Alvaro Dias. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência o Senhor Senador Renato Franco, que declara instalada 
a Comissão. 

A fim de cumprir dispositivo regimental, o Senhor Presidente 
eventual esclarece que irã proceder a eleição do Presidente e Vicc:-Pre
sidente. Distribuídas as cédulas o Senhor Presidente convida o Se
nhor Deputado Walter Silva para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Adalberto Sena .. o .•..•. o ..• o •..•. o ..•. 
Senador Marcas Freire 

Para Vice~Presidente: 

12 votos 
2 votos 

Senador Lenoir Vargas ...... o................... 14 votos 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presi-

dente, os Senhores Senadores Adalberto Sena e Lenoir Vargas. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Adalberto Sena 
agradece em seu nome e no do Senador Lenoir Vargas a honra com 
que foram distinguidos, e designa para relatar a matéria o senhOr 
Deputado Henrique Pretti. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, la~ 
vrando eu, Mauro Lopes Sã, Assistente da Comissão, a presente Ata 
que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e demais 
Membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSAOMISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Menngem 09 16, 
de 1978 (CN), que submete l dellberaçio do Congreuo 
Nacional texto do Decreto-lei n"' loS98, de 26 de dezembro de 
1977, que ualtera a legislação do Imposto sobre a Renda'' o 

ATA DA I• REUNIAO (INSTALAÇAO) 
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 1978 

As dezessete horas do dia vinte e sete de março do ano de mil no~ 
vecentos e setenta e oito, na Sala "Clóvis Bevilácqua", presentes os 
Srs. Senadores Cattete Pinheiro, José Samey, Virgfiio Távora, 
Milton Cabral, Luiz Cavalcante, Augusto Franco, Otto Lehmann, 
Otair Becker, Roberto Saturnino e Leite Chaves e os Srs. Deputados 
Aroldo Carvalho e Octacflio Queiroz, reúne--se a Comissão Mista 
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 16, de 1978 
(CN), que submete à deliberação do Congresso Nacional texto do 
Decreto-lei n"' I.598, de 26 de dezembro de 1977, que .. altera a legis
lação do Imposto sobre a Renda". 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência o Sr. Senador Augusto Franco, que declara instal3.da a 
Comissão. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, o Sr. Senador 
Nelson Carneiro e os Srs. Deputados Ernesto Valente, José Haddad, 
Norberto Schmidt, Nosser Almeida, Joaquim Guerra. Harry Sauer. 
José Thomé, Octacílio Almeida eGenival Tourinho. · . 

A fim de cumprir dispositivo regímental o Sr. Presidente 
esclarece que irâ proceder a eleição do Presidente e do VicewPresi
dente. Distribuídas as cédulas o Sr. Presidente convida o Sr. Senador 
Otair Becker para funcione como escrutinador. 

. Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Senador Leite Chaves o .......................... li votos 
Em branco ...............•......... o •••••• - •• ·-~ 1 voto 

Para Vlce-Presidente: 

SenadorVirgílioTãvora ...........•...... oo••··· llvoto$ _ 

Embranco ··········-·············-··•o••••o·~· !voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice
Presidente. os Srs. Senadores Leite Chaves e Virgfiio Tãvora. 

Assumindo a Presidência, o Sr. Senador Leite Chaves agradece 
em nome do Senador Virgflio Tãvora e no seu próprio a honra com 
que foram distinguidos e designa o Sr. Deputado Nosser Almeida 
para relatar a matéria. 

Nada mais .havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para 
constar, eu, Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de 
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada 
pelo Sr. Presidente, demais membros da Comissão e vai à publicação. 
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MESA 

Prosidente; 39-Se<:retário: 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Lide r 
Eurico Rezende 

Petr6nio Portella (ARENA- PI) Henrique de La Rocque (ARENA- MA} 
Vi ce-líderes 
Heitor Dias 

Helvidio Nunes 
José Sarney 
Mattosleão 

Osires Teixeira 
Otto lehmann 

Saldanha Der%i 
Virgilio TQvora 

19-Vice·Presidente: 

José lindoso (ARENA- AM) d9-Secretárlo: 

Renato Franco (ARENA- PA) 

29-Vice-Presidente: 

Amaral Peixoto (MDB- RJ) 

19-Secretário: 

Mendes Canc:~le (ARENA- MT) 

29-Secretário: 

Mauro Benevides (MOS- CE) 

COMISSOES 

Diretor: José Soares de Oliveira Filho 

Local: Anexo 11- Tó!Tflo 

Telefones1 23·6244e25-8505- Ramais 193&257 

Suplentes de Secretório: 

Altevir leal (ARENA - AC} 

Evandro Carreira (MOS- AM) 

Otair Becker (ARENA- SC} 

Braga Junior {ARENA- AM.) 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

líder 
Franco Montara 

Vice-Uc;feres 
Roberto Saturnino 

Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

Lázaro Barbo:z:a 
Danton Jobim 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 memb.os) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinorte Mariz 
Vice-Presidente: Evandro Carreira 

Titulares Suplentes 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 1. · Heitor Dias 
ARENA 

1. Saldanha Derzi 

Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa 

Local: Anexo 11- Térreo 

Telefone: 25·8.505- Ramais301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Otair Beeker 

2. Benedito Ferreira 

3. ltallvlo Coelho 

~- Murilo Paraiso 

COMPOSIÇÃO 

1Presidente1 Agenor Maria 

Vice-Presidente: Otair Becker 

Suplentes 

ARENA 

1. Dinarte Mariz 

2. Saldanha Derzi 

3. Mattps Le6o 

5. Vasconcelos Torras 

MDB 

1. Agenor Mario 1. Adalberto Sana 

2. Roberto Satumino 2. t:velósio Vieira 

Assistl!ln .. z Clóudio Carlos Rodrigues Corta - Ramais 301 e 313 

Reuni6esz Terças-feiras, às 10z30 horas 

Local: Sala "Clóvis Bovilácqua" - Anexo li - Ramal 623 

2. Jarbas Pauorinho 2. JoséSorney 
3. Dinorte Mariz 3. Otair Becker 
4. Teotônio Vilela 
5. Braga Junior 

MDB 
1. Agenor Maria 1. Evelósio Vieira 
2. Evondro Carreira 2. Gilvan Rocha 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11- Romo\623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
( 15 membrO$) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentez Daniel Krieger 
1 '?-Vice-Presidente: Accloly Fi!h .. 
2'?-Vice-Presidente: leito Chaves 

Titulares 

1. Acdoly Filho 
2. Gustavo Copanoma 
3. Doniel Krieger 
4. Eurico Rezende 
5. Heitor Dias 
6. Helvldio Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
8. ltalivio Coelho 
9. Otto Lehmonn 

10. Osires Teixeira 

1, Dirceu Cardoso 
2. leite Choves 
3, N~~tiSon Carneiro 
4. Paulo Brossord 
S. Orestes Quércia 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Mattos leão 
2, Lenoir Vergas 
3. Arnon de Mello 
4, Vqsconcelos Torres 
5, Milton Cabral 
6. José Somey 

1. Franco Montara 
2. Lózaro ~arboza 
3. Cunhq limo 

Assistente, Maria Heleno Bueno Brandão - Ramal 305 
Reuniões: Quartas-feireiS, Qs 10:00 horas 
local: Salct "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11 - Ramal623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(T 1 membros) 

rrtolaros 

1. Heitor Dias 

2. Murilo Paraíso 

3. Cattote Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

S. Saldanha Derzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgllio Tóvora 

8. Alexandre Casto 

1. Itamar franco 

2. Lázaro Barboza 

3. Adalberto ~na 

COMPOSIÇÃO 

President&: Wilson Gonçalves 

Vico-Prosidonte\ Itamar Franco 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1 , Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Braga Junlor 

-4. Altevir Leal 

5~ lulz Cavalcante 

1. Evondro Carreiro 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306 

Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas 

toccd: Sala "Rui Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
{11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos Fn!lir& 

Vice-Presidente: Vasconcelos Torres 

Trtulores Suplentes 

ARENA 
1. Mihon Cabral 1. Cattctte Pinheiro 

2. Amon de Mello 2. Augusto Franco 

3. José Guiomard 3. José Sorney 

4. luiz Cavalcante 4. Domicio Gondim 
5. Murilo Paroiso 5. Jarbas Passarinho 

6. Vasconcelos Torres 

7. Dinarte Mariz 

8. Otoir Becker 

MDB 

l. Franco Montoro 1. Agenor Maria 

2. Marcos Freire 2. Orestes Qu!Srcla 

3. Roberto Satumino 

Assistentll: Daniel Reis de Souza - Ramal675 

ReuniDos: Quartas-feiras, às 10.30 horas 

Local: Sala "Rui Barbosau- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EOUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 

Vice-Presidente: Evelásio Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 
l. Tarso Outra 1. Helvidio Nunes 

2. Gustavo Capanema 2. Ruy Santos 

3. João Colmon 3. Arnon de Mello 

4. Otto Lehmann 4. Heitor Dias 

5. Jarbas Pauarinho 

6. CoHete Pinheiro 

MDB 

1. Evelóslo Vieira 1. Franco Montara 

2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Sena 

Assistente: Cleide Maria 6. F. Cruz- Ramal598 

Reuniões: Quintas-feiras, às. 1 0:00 horas 

Local: Sala "Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11 - Ramal623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente; Paulo Brossard 

Vice·Presidente: Domlcio Gondim 

Titulares 

1. Teot6nfo Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Domício Gondim 

5. Helvídio Nunes 

6. lenoir Vergas 

7. Mattos Leão 

8. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outra 

11. Virgílio Tóvora 

12. Magalhães Pinto 

1 . Paulo Brossard 

2. Evelásio Viejra 

3. Gilvan Rocha 
• 4. Roberto Saturnino 

S. Cunha lima 

ARENA 

MDB 

Assistente: Céindido Hippertt- Ramal676 

Reuniões, Quinta'"feiras, às 9,00 horas 

Suplentes 

1. CaHete Pinheiro 

2. HeiforOias 

3. lourival Baptista 

4. Daniel Krieger 

S. José Guiomard 

6. Jos6 Sarney 

7. Saldanha Oerzi 

1. Danton Jobim 

2. Dirceu Cardo:;o 

3. E"«Jndro Carreira 

local: Sa[a "Cióvfs Beviktcquau - Anexo 11 - Ramal 623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

1. Jessé Freire 
2. Ruy Santos 
3. lenoir Vargos 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Jessé Freire 
Vke·Presidente: Orestes Quércia 

Sup(entes 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. Virgílio Távora 
3. Osires Telxeirci 

4. Jarbos Passarinho 4. oOri;lcio Gondim 
5. Lourival Baptista 
6. Accioly Fílho 

l. Franco Montara 
2. Oreste$ Quércia 
3, Nelson Carneiro 

MDB 
1. Lózaro Barbo~a 
2. Cunha lima 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11 ,OQ horas 
locah Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo U - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Milton Cabral 
2. Domício Gondim 
3. Arnon de Mello 
4. lui2:: Cavalcante 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Jorbas Passarinho 
Vice·Presidente: Luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. Murilo Paraíso 
3. Virgílio Tóvor~ 

5. Jarbas PassQrinho 
MDB 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Franco Montoro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 hora5 

local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo \1- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

Titulares 

1. He\vídio Nvnes 
2. Otto Lehmonn 
3. Saldanha Derzi 

1 . Donton Jobim 
2. Adalberto Seno 

COMPOSIÇÀO 

Presidentt!lt Adalberto Sena 
Vice·Presldente: Helvídio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

L Virgílio Tóvora 
2. Arnan de Mello 
3. Jarbas Paisarinho 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 

Assistente: Mario Carmen Castro Souza - Ramal134 
Reuniões. Quintas-feiras, às 12.00 horas 
Local, Sola "Clóvis Bevilócquo"- Anexo li- Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇÓES EXTERIORES- (CRE) 
( 15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Magalhães Pinto 

19-Vice·Presidente: Saldanha Derzi 

29-Vice·Presidente: Nelson Carneiro 

Titulares 

1 . Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgilio Tóvora 

4, Jesr.é Freire 

5. Arnon de Mello 

6. Saldanha Derzi 

7. Josê Sarney 

8. João Calmon 

9. Augusto Franco 

10. Offo Lehmonn 

1 • Oonton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. leite Choves 

5. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistente: C8ndido Híppertt- Romal676 

Reuniões: Terços-feiras, às 10:30 horas 

Suplentes 

1 . Accioly Filho 

2. Fausto Castelo-Branco 

3. Helv!dio Nunes 

4. Domíclo Gondim 

S. Jorbas Passarinho 

6, Luiz: Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Soturnino 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo li- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros) 

Titulares 

l. Altevir Leal 

2. Ruy Santos 

3. Coffete Pinheiro 

COMPOSIÇ?--0 

Presidente: Ruy Santos 

Vice-Presidente: Altevir le_S~I 

Suplentes 

ARENA 

1. Saldanha Derz:i 

2. ltalívio Coelho 

3. Os ires Teixeira 

4. Fausto Castelo-Branco 

5. Lourivol Baptista 

MDB 

1. Adalberto Sena 1. Benjamim Farah 

2. Gilvan Rocha 2. Cunho Uma 

Assistente: Lêda Ferreiro da Rocha- Ramal312 

Reuniões: Quintos-feiras, às 11 :00 horas 

Loca h Sala "Rui Barbosa" -Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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COMISSÀO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 

Titulares 

1 . José Guiomord 

(7 mombro:j) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice-Presidente: Augusto Franco 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgilio Távora 3. Dinarte Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MOB 
1. Adol.berto Seno 
2. Benjamim Forah 

1. Agenor Maria 
2. Dirceu Cardoso 

Assistente: Lêda Ferreiro do Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:00 horas 
loco!: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÀO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Lenoir Vergas 
2. Acciory Filha 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
5. Saldanha Derzi 

1. Benjamim Foroh 
2. Itamar Franco 

COMPOSICÃO 

Presidente: Benjamim Farah 
Vice·Presidente: lenoir Vorgos 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanemo 
3. Mattos le6o 

MOB 
1. Donton Jobim 
2. Lázaro Barboza 

Assistente: Sõnio Andrade Peixoto- Ramal 307 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÀO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lourivol Baptista 
Vi ce-Presidente: Alexandre Costa 

Titulares. 

1. Alexandre Costa 
2. Luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4, Lourivol Boptista 
5. Mottos leão 

1 . Evandro Carreiro 
2. Eveldsio Vieira 

ARENA 

MOB 

Suplentes 

1. Otto lehmonn 
2. Teotõnio Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

1. Lázaro Borboza 
2, Roberto Saturnino 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reuniões: Terças-feiras, Os 10:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSÓES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUÉRITO 

Comissões Temporários 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
local: Anexo 11- Térreo 
T elefon(l: 25-8505 - Ramal 303 

1) Com•ssões Temporários paro Proietos do Congresso Noc.ional 
2} Comissões Temporórias pa..-o Apreciaç6o de Vetos 
3) Comi~sões Especiais e de Inquérito, e 
4} Comissõo Mista do Proieto de Lei Orçamentário (ort. 90 do Regir:.ento. 

Comum). 

Assistentes de Comissões: Horo!do Pereira Fernandes - Ramal 674; 
Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Maria 8. F. Cruz- Ramal 598; 
Mauro Lopes deSci- Romal310. 

SERVIÇO DE COMISSÓES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIÓES DAS COMISSÓES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1978 

!-!ORAS TERÇA 5 A. L AS .:tSSIS~ENTE HORAS QUINTA SAL AS ASSIS'i:"E.!iTE 

"-~ 
C,T, RUY EARBOSA RONA.LDO 09:00 C.F. CLClVIS BEVIIJí.(.;'iUA ClU'IDIDO 

Ramn1s - 6:a a 716 Ra!U\1 - 623 
10:00 

C.A.R, CLdVIS BEVILÁCQJA IEDA 09:30 c.s.P.c, RUY BARBOSA SONIA 
Ramal - 62J Rama1s - 621 a 716 

C.A. CLClVIS BE\IlLA:CQIJA CLAUDIO C.E.e. CLClVI 5 EEVI !.JtCQUA CLEIDE 

lO:JO 
Ramal - 62.3 COSTA 

.10~00 
Ramal - 623 

C.R.B. RLT~ BARBOSA CAN.DIDO C.D,F, RUY BARBOSA RONALDO 
Rama1s - 6:21 e 716 Ran a~s - 621 e 716 

l-!OP.AS Q:J'AP.TA S A L A 5 ASSISTEN'rE C.L.S, CLéiVIS BEVI!.JtCQlJA DA.!IIEL 
Ramal - 623 

ll:OO 
09:00 c.S.N. RUY BARBOSA 

IEDA Rt/Y BARBOSA IEDA 
RamllUI - 6:21 e 716 c.s. 

Rama1s - 621 e 716 

C.C.J CLéiVIS .SEVI!.JtCQ!IA MARIA 12:00 C. R. CL6VIS BEVI!J.CQJJA MARIA 

lO:OO Ramal - 623 HELENA Ramal - 623 C ARMEM 

C, i!!, E, RUY BARBOSA 
RONALDO 

P.amal.S - 621 e 716 

10:30 C. E. RUY BAJiBOSA DANIEL 
P.amus - 621 e 716 


